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Nomenklatur 
Proband:  (= Index case) - Den første i en familie, der diag-

nosticeres
Fænotype: Den kliniske fremtoning
Genotype:  Den genetiske information – oftest brugt ift. et 

bestemt locus eller gen
Locus  
heterogenitet:  Mutationer i forskellige gener kan medføre ét 

bestemt sygdomsbillede
Allel  
heterogenitet:  Forskellige mutationer i ét gen kan medføre ét 

bestemt sygdomsbillede
Dominant arv:  Abnormitet i kun et af de to allele gener (hetero-

zygot) giver sygdom
Recessiv arv:  Abnormitet i begge allele gener (homozygot) kræ-

ves, før der udvikles sygdom (undtaget x-bundet 
recessiv)

Kønsbunden arv:  Arv knyttet til kønskromosomet
Konsangvine  
slægtninge:  Slægtninge med blod (- eller rettere gen) -fælles-

skab
1. ledsslægtninge:  (=første-ledsslægtninge;=1.gradsslægtninge)- 

Forældre, søskende, børn 
Penetrans:  Inkomplet; ikke alle med mutationen får sygdom-

men – komplet; alle får sygdommen
Expressivitet:  Sværhedsgraden af arvelig sygdom i forhold til 

alle genetisk disponerede
Heterozygot:  De to allele gener er ikke ens
Homozygot:  De to allele gener er ens
Polymorfi:  Genvariation med frekvens ≥ 1%, - som ikke 

skønnes selvstændig sygdomsfremkaldende  
Mutation:  En ændring i genomet – følgende typer ses:
- Missense:  Udskiftning af et basepar, medførende indsæt-

telse af anden aminosyre i proteinet
- Nonsense:  Udskiftning af basepar, medførende at der ikke 

kodes for aminossyre
- Deletion:  Tab af basepar, medførende manglende indsæt-

telse af aminosyre  

Stamtavleeksempel

Kommissorium
For et betydeligt antal hjertesygdomme er der identificeret en gene-
tisk ætiologi. Hovedparten af disse sygdomme er dominant arvelige. 
Dette indebærer, at første-ledsslægtninge (forældre, søskende og 
børn) har 50%’s risiko for også at bære den sygdomsfremkaldende 
genændring – og dermed for at udvikle samme sygdom som proban-
den. Det er dog ikke alle anlægsbærere, der udvikler den pågældende 
sygdom, ligesom sygdomsmanifestationerne kan variere betydeligt. 
Dette indebærer, at den kliniske karakteristik også i denne sammen-
hæng vil spille en afgørende rolle for håndteringen af slægtningene.

For flere af de pågældende sygdomme kan livstruende ”hjertesyg-
dom”, f.eks. arytmi være debutsymptom. Ved familieundersøgelse vil 
hovedparten af de slægtninge, der er i risiko, kunne identificeres og 
dermed kunne tilbydes tidlig rådgivning og behandling.

Formålet med dette arbejde er at fremsætte forslag til retningslinier 
for udredning af slægtninge til patienter med arvelige kardiovasku-
lære sygdomme mhp at kunne forbedre information, rådgivning og 
behandling. Denne indsats forventes at kunne reducere udviklingen af 
alvorlige sygdomsmanifestationer og pludselig død.

Arbejdsgruppens kommissorium er:
1) At afgrænse, hvilke sygdomme det drejer sig om
2) At afgrænse, i hvilke tilfælde slægtninge skal tilbydes udredning
3)  For hver af sygdommene at angive rekommandationer i forhold til 

slægtningene vedr.:
 a.  Klinisk udredningsprogram – dvs. hvilke undersøgelser, der ind-

går i udredningen
 b.  Genetisk udredningsprogram – dvs. hvilke gener, der evt. foreslås 

undersøgt
 c. Plan for langtidsopfølgning
4) At udarbejde patient- og slægtningeinformation
5)  At fremsætte forslag til organisering af den genetiske kardiovasku-

lære udredning i Danmark, herunder:
 a.  At fremsætte estimater over omfanget af de kliniske, genetiske 

og klinisk genetisk rådgivningsmæssige aktiviteter gruppens 
rekommandationer forventes at medføre

 b. At fremsætte forslag til dokumentation af aktiviteterne
 c. At fremsætte estimater over økonomisk ressourcebehov
6)   At fremsætte forslag til formidling og implementering af gruppens 

forslag

Nedsættelsen af arbejdsgruppen
Efter Dansk Cardiologisk Selskabs Årsmøde i 2005, der bl.a. indeholdt 
en session om genetik i kardiologien, udpegede DCS’s bestyrelse 
denne arbejdsgruppes formandskab. Formandsskabet indrykkede 
herefter annonce i Cardiologisk Forum, hvor alle interesserede opfor-
dredes til at melde sig til gruppen. Herudfra nedsattes gruppen, - sup-
pleret med yderligere repræsentanter fra Dansk Selskab for Patologisk 
Anatomi og Cytologi og Dansk Selskab for Medicinsk Genetik. Efter 
gruppens første møde blev kommissoriet og gruppesammensætningen 
godkendt af DCS’s bestyrelse.

Stamtavleeksempel

= mand, = kvinde, = proband, = afdød

Syg Mutationsbærer
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Alment

Indledning
Et betydeligt antal hjertekarsygdomme er arvelige. Arvegangen er 
overvejende autosomal dominant. Dette indebærer, at en patients for-
ældre, søskende og børn (første-ledsslægtninge) alle har 50%’s risiko 
for at bære samme genfejl som patienten – og de har dermed risiko 
for at udvikle den samme sygdom. Denne viden kan og bør anvendes 
og komme slægtningene til gavn.

Flere af de arvelige hjertesygdomme kan have livstruende aryt-
mier som debutsymptom. Det drejer sig bl.a. om langt QT syndrom, 
Brugada syndrom, arytmogen højre-ventrikel-kardiomyopati og 
hypertrofisk kardiomyopati. Andre sygdomme vil kunne være asymp-
tomatiske langt hen i en overvejende irreversibel patologisk udvikling. 
Det drejer sig bl.a. om hyperkolesterolæmi, amyloidose, dilateret kar-
diomyopati og arvelig hæmokromatose.

For nogle af sygdommene forventes tidlig indsats at kunne reducere 
og i andre tilfælde at kunne forhindre sygdomsudvikling eller udvikling 
af symptomer. Tidlig identifikation af familiemedlemmer i risiko for 
udvikling af sygdom forekommer derfor hensigtsmæssigt (se appen-
diks vedr. krav til screening/familieudredning). Denne identifikation 
kan finde sted ved kliniske undersøgelser, og kan ofte støttes af gen-
diagnostik.

Det anslås, at der vil kunne identificeres en sygdomsfremkaldende 
genændring i måske halvdelen af familierne med en arvelig hjerte-
sygdom. Slægtninge i sådanne familier vil i mange tilfælde entydigt 
kunne identificeres som anlægsbærere, og derudfra kunne tilbydes 
klinisk opfølgning og behandling. De slægtninge, der ikke er anlægs-
bærere kan afsluttes, da de ikke er i risiko for at udvikle sygdommen. 
I de familier, hvori der ikke kan identificeres en sygdomsfremkaldende 
genændring vil det ofte være nødvendigt at tilbyde slægtningene fort-
sat klinisk kontrol mhp. også her at kunne iværksætte tidlig indsats i 
tilfælde af begyndende sygdomsudvikling.

Sygdomsmanifestationerne (fænotypen) mellem individer – selv 
indenfor samme familie med identiske gen-ændringer (genotype) 
kan variere betydeligt - fra asymptomatiske til dødelige forløb. Dette 
aspekt stiller særlig store krav til information, rådgivning og den klini-
ske opfølgning.

Familieudredning kan have psykologiske, sociale, arbejds-, sports- 
forsikrings- og pensionsmæssige konsekvenser. Mulighederne for præ-
natal diagnostik rummer særlige udfordringer. Dette nødvendiggør, at 
der ifm. udredning er adgang til flere forskellige faggrupper og at der 
etableres en organisation til at varetage dette.

I Danmark mangler et systematiseret tilbud om udredning af slægt-
ninge til patienter med arvelige hjertesygdomme. Det vurderes, at det 
nødvendige faglige fundament er til stede for, at Danmark kan indtage 
en førerposition ved at udvide faget kardiologi til rutinemæssigt at 
tilbyde systematiseret familieudredning, når patienten med en mulig 
arvelig hjertesygdom identificeres.

Det overordnede formål med dette arbejde er således at fastlægge 
retningslinier for klinisk/genetisk undersøgelse af familiemedlemmer til 
patienter med arvelige hjertesygdomme og ud fra undersøgelsesresulta-
terne at angive retningslinier for rådgivning, behandling og opfølgning.

Klinisk og genetisk udredning
For en række hjertesygdomme er der en klar klinisk anvendelighed af 
genetisk information og i nogle tilfælde anvendes denne viden alle-
rede. Samtidig identificeres flere sygdoms-associerede gener og for-
ståelsen af mutationers effekt øges markant. Denne udvikling ventes 
at accelerere og molekylær-genetiske aspekter forventes generelt at få 

større betydning ved flere hjertesygdomme. Dette motiverer fastlæg-
gelse af retningslinier for klinisk anvendelse af ”genetisk kardiologi”.

Familieudredningens metoder og indhold 
Elementerne i familieudredning er klinisk udredning, genetisk udred-
ning, genetisk testning og genetisk rådgivning. Det generelle indhold i 
disse elementer beskrives nedenfor.

Klinisk udredning
Første trin er at fastslå, om probanden, dvs. den først diagnosticerede 
i familien, har en hjertesygdom med formodet arvelighed, dvs. med en 
genetisk ætiologi.

Næste trin er at afklare, om patienten har slægtninge og i givet 
fald at tilbyde et sygdomsspecifikt klinisk udredningsprogram, der kan 
afklare om de er klinisk syge. Familieudredningen starter derfor med 
optagelse af patientens familieanamnese og optegning af familiens 
stamtræ som baggrund for at vurdere arvegangen i familien, hvem der 
er sandsynlige bærere af den sygdomsfremkaldende gen-ændring og 
om der er grund til at tilbyde udredning af andre end 1. ledsslægtnin-
gene.

Beslutningen om at tilbyde familieudredning bør bero på en samlet, 
konkret vurdering baseret på detailkendskab til sygdommens pene-
trans, ekspressivitet, alvorlighed og typisk debutalder og i vurderingen 
indgår derfor familieanamnese, stamtavle og slægtningenes alder og 
øvrige helbredsforhold. Herudfra vurderes slægtningenes potentielle 
gavn af en evt. udredning.

Det bør afvejes, på hvilket tidspunkt familieudredning tilbydes. For 
en ny-diagnosticeret patient, der måske både er fysisk og psykisk 
påvirket heraf, bør drøftelserne om familieudredning nok udskydes. 
Det vil nok aldrig være indiceret at iværksætte ”akut” familie-udred-
ning.

Den kliniske udredning forudgår den genetiske undersøgelse. Dette 
motiveres bl.a. af, at behandlingen som hovedregel skal baseres på 
symptomer og kliniske fund og at den molekylær-genetiske under-
søgelsesvarighed kan være meget lang (måneder til halve år) og at 
de familier, hvori der ikke påvises en mutation, alligevel skal kunne 
behandles og følges ud fra kliniske fund alene.

Kriterier for klinisk og / eller genetisk familieudredning 
(alle kriterier skal være opfyldte)
1.  Probandens diagnose er sikker og der er tale om en arvelig sygdom 

(pludselig død undtaget)
2.  Probanden har 1. ledsslægtninge. Kriteriet kan også være opfyldt, 

hvis andre slægtninge er suspekte for sygdommen, eller skønnes at 
have høj risiko for at være anlægsbærere. Findes 1. ledsslægtninge 
afficerede vil undersøgelse af deres 1. ledsslægtninge være relevant.

3.  Slægtningene forventes at kunne få gavn af undersøgelsen. Dette 
bør bl.a. vurderes i forhold til den enkelte slægtnings øvrige for-
hold, f.eks. anden svær sygdom/invaliditet eller høj alder (f.eks. 
forældrene til den 65 årige proband). I visse tilfælde vil resulta-
terne af undersøgelse af sådanne slægtninge dog kunne motiveres 
af, at resultatet vil kunne få betydning for udredningen af andre 
familiemedlemmer, f.eks. en anden gren af familien.

Kontakt til slægtninge
Den initiale kontakt til slægtningene foregår gennem patienten. 
Slægtningene, der ønsker kontakt - enten meddelt af patienten eller 
som selv henvender sig til afdelingen, oplyses om rationalet for tilbudet 
om at blive undersøgt for den pågældende sygdom og om de mulige 
fordele og ulemper, herunder erhvervs-, forsikrings- og pensionsmæs-

Kriterier for klinisk og / eller genetisk familieudredning 
(alle kriterier skal være opfyldte)
1.  Probandens diagnose er sikker og der er tale om en arvelig sygdom 

(pludselig død undtaget)
2.  Probanden har 1. ledsslægtninge. Kriteriet kan også være opfyldt, 

hvis andre slægtninge er suspekte for sygdommen, eller skønnes at 
have høj risiko for at være anlægsbærere. Findes 1. ledsslægtninge 
afficerede vil undersøgelse af deres 1. ledsslægtninge være relevant.

3.  Slægtningene forventes at kunne få gavn af undersøgelsen. Dette 
bør bl.a. vurderes i forhold til den enkelte slægtnings øvrige for-
hold, f.eks. anden svær sygdom/invaliditet eller høj alder (f.eks. 
forældrene til den 65 årige proband). I visse tilfælde vil resulta-
terne af undersøgelse af sådanne slægtninge dog kunne motiveres 
af, at resultatet vil kunne få betydning for udredningen af andre 
familiemedlemmer, f.eks. en anden gren af familien.
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sige konsekvenser af at blive undersøgt. Slægtningen meddeler aktivt 
om han/hun accepterer undersøgelsestilbudet (der udfærdiges stan-
dardskrivelse for hver sygdom) inden der indkaldes til undersøgelse.

Geografiske forhold kan vanskeliggøre familieudredningen. 
Afdelingen, der iværksætter udredningen, er behjælpelig med evt. at 
finde en lokal afdeling, hvor slægtningene kan blive undersøgt.

I nogle tilfælde vil raske personer uopfordret henvende sig med 
ønske om undersøgelse for arvelig hjertesygdom. Hvis afdelingen ikke 
har kendskab til en proband i vedkommendes familie, bør den initiale 
kontakt rettes til klinisk genetikere. Når genetikeren har opsporet 
familieoplysninger mv. vil personen, hvis det findes indiceret, kunne 
henvises til genetisk kardiologisk udredning.

Kliniske undersøgelser
Undersøgelserne, der tilbydes slægtningene, er generelt de samme, 
som indgår i udredningen af probanden, men skal have en særlig lav 
komplikationsfrekvens, idet risikoen ved undersøgelsen skal ses i for-
hold til, at slægtningen a priori må anses for at være rask – og dermed 
– igen a priori – ikke vil have gavn af undersøgelsen. Undersøgelserne 
af slægtningene er derfor overvejende ikke-invasive. Giver undersøgel-
serne imidlertid holdepunkter for sygdom vil slægtningen naturligvis 
skulle håndteres som enhver anden patient – herunder tilbydes invasiv 
undersøgelse, hvis relevant.

Opfølgning
Efter identificering af syge slægtninge vil der restere en større gruppe 
slægtninge uden symptomer eller positive objektive fund og andre 
med borderline symptomer og/eller borderline objektive fund. Der 
vil være behov for at følge disse slægtninge mhp, om de evt. senere 
udvikler sygdommen.

Klinisk håndtering – støttet af genetikken
Aktuelt vil der for nogle af de arvelige hjertesygdomme kun kunne 
identificeres en sygdomsfremkaldende mutation i ganske få tilfælde, 
mens der ved andre sygdomme vil kunne identificeres en mutation i 
op til 60% af familierne. I mange tilfælde er det imidlertid vanskeligt 
at afgøre, om en mutation er sygdomsfremkaldende. Dette skyldes 
bl.a., at der forekommer genetiske varianter (polymorfier) uden klinisk 
betydning. I små familier kan det være vanskeligt at afgøre, om muta-
tionen følger sygdommen (segregation) (se appendiks).

Identificeres familiens sygdomsfremkaldende mutation, vil man 
kunne afslutte opfølgningen af de slægtninge, som ud fra den kliniske 
undersøgelse vurderes raske og som ved molekylær-genetisk undersø-
gelse ikke får påvist familiens sygdomsfremkaldende mutation. Heri 
ligger den måske største værdi af genetiske undersøgelser.

I de familier, hvori en sygdomsfremkaldende mutation ikke har kun-
net identificeres, vil man ikke kunne bruge genetiske undersøgelser til 
at skelne mellem slægtninge, der har risiko for at udvikle sygdommen 
og dem, der ikke har en sådan risiko. Slægtninge fra sådanne familier 
skal håndteres klinisk og vil – sygdomsafhængigt - enten skulle føl-
ges klinisk eller vil evt. kunne erklæres raske og afsluttes, hvis der er 
normale kliniske fund og lav sandsynlighed for bærer-tilstand. Hvis 
forskningen senere peger på ”nye” sygdomsassocierede gener, vil man 
ved undersøgelse af disse måske alligevel senere kunne finde en syg-
domsfremkaldende mutation.  

Behandlingen af slægtningene vil helt overvejende være på almin-
delig klinisk indikation. Der er dog visse undtagelser. For en slægtning 
fra en familie med langt QT syndrom vil det positive genetiske svar 
afføde behandlingstilbud - også til den asymptomatiske slægtning 
med normalt EKG.

Genetisk udredning
I genetisk udredning indgår vurdering af genetiske faktorer som årsag 
til den pågældende sygdom, også sådanne, der debuterer senere i livet. 
Udredningen omfatter en detaljeret gennemgang af slægtsforhold 
(stamtavle), symptomatologi, genetisk testning samt litteraturstudier. 
Udredningen foretages i samarbejde mellem kardiolog og klinisk gene-
tiker og skal danne basis for vurdering af diagnosesikkerhed, prognose, 
gentagelsesrisiko, behandlingsmulighed og behov for profylaktiske 
undersøgelser samt prænatal diagnostik.

Genetisk testning
Som en del af den genetiske udredning vil der ved de monogent arve-
lige hjertesygdomme være mulighed for at foretage genetisk testning 
til afsløring af den basale genetiske ætiologi.

Genetisk testning skal påvise gen-ændringer og omfatter fortolk-
ning af deres betydning for opståen af symptomer og sygdom, den 
såkaldte genotype-fænotype-relation.

Den genetiske baggrund for et givet sygdomsbillede kan være hete-
rogen, dvs. at mutationer i forskellige gener eller forskellige mutationer 
i ét gen udgør den genotypiske ændring.

Genetisk testning af slægtningene forudsætter som hovedregel, at 
den formodede sygdomsfremkaldende mutation er identificeret hos 
probanden.

Kriterier for genetisk familieudredning
Rationale
Genetisk testning anvendes til påvisning af genændring som 
ætiologisk baggrund for en given klinisk påvist hjertesygdom og 
til påvisning/udelukkelse af disposition til udvikling af sygdom-
men hos patientens slægtninge. Ved de få recessive sygdomme 
kan genetisk testning afsløre genetisk bærertilstand, der indebærer 
risiko for sygdommen hos afkom.
Anvendelse
Findes alle i familien syge, vil der næppe være nogen gevinst af 
genetisk udredning, bortset fra, hvis resultatet skal anvendes i for-
bindelse med forplantning, forskning eller sundhedsstatistik.
Som hovedregel er det en forudsætning for at iværksætte genetisk 
undersøgelse af slægtningene, at probandens (formodede) syg-
domsfremkaldende mutation er identificeret.
Herudover bør mindst eet af følgende kriterier være opfyldt for, at der 
blandt familiemedlemmerne, der har gennemført klinisk familieunder-
søgelse, kan være indikation for, at foretage genetisk undersøgelse:
1.  Een eller flere slægtninge forventes at kunne få gavn af resultatet. 

Dette vil overvejende knytte sig til, at opfølgningen ved neg. gene-
tisk undersøgelsesresultat kan afsluttes. Ved f.eks. langt QT syndrom 
kan det pos. genetisk us.-resultat afføde behandlingsindikation.

2.  Prænatal diagnostik / præimplantations gendiagnostik kan blive 
relevant. Der oplyses om mulighederne, men disse forventes 
sjældent anvendt for arvelige hjertesygdomme.

Til gennemførelse af genetisk testning hører, at den, der testes, er 
informeret om fordele og ulemper ved testen og har adgang til at få 
formidlet resultatets betydning for sig selv og sine slægtninge.

Genetisk rådgivning
I klinisk genetisk terminologi er genetisk rådgivning den samlede 
betegnelse for den kliniske aktivitet, der rummer elementerne genetisk 
udredning, rådgivning og risikovurdering, molekylærgenetisk testning 
og klinisk undersøgelsesprogram. I denne rapport betegner genetisk 
rådgivning den mere almindelige brug af ordet rådgivning.

Kriterier for genetisk familieudredning
Rationale
Genetisk testning anvendes til påvisning af genændring som 
ætiologisk baggrund for en given klinisk påvist hjertesygdom og 
til påvisning/udelukkelse af disposition til udvikling af sygdom-
men hos patientens slægtninge. Ved de få recessive sygdomme 
kan genetisk testning afsløre genetisk bærertilstand, der indebærer 
risiko for sygdommen hos afkom.
Anvendelse
Findes alle i familien syge, vil der næppe være nogen gevinst af 
genetisk udredning, bortset fra, hvis resultatet skal anvendes i for-
bindelse med forplantning, forskning eller sundhedsstatistik.
Som hovedregel er det en forudsætning for at iværksætte genetisk 
undersøgelse af slægtningene, at probandens (formodede) syg-
domsfremkaldende mutation er identificeret.
Herudover bør mindst eet af følgende kriterier være opfyldt for, at der 
blandt familiemedlemmerne, der har gennemført klinisk familieunder-
søgelse, kan være indikation for, at foretage genetisk undersøgelse:
1.  Een eller flere slægtninge forventes at kunne få gavn af resultatet. 

Dette vil overvejende knytte sig til, at opfølgningen ved neg. gene-
tisk undersøgelsesresultat kan afsluttes. Ved f.eks. langt QT syndrom 
kan det pos. genetisk us.-resultat afføde behandlingsindikation.

2.  Prænatal diagnostik / præimplantations gendiagnostik kan blive 
relevant. Der oplyses om mulighederne, men disse forventes 
sjældent anvendt for arvelige hjertesygdomme.
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Organisation af rådgivningen
Genetisk rådgivning varetages i Danmark overvejende af speciallæger i 
klinisk genetik. I kardiologisk sammenhæng er situationen anderledes, 
idet kontakten til patient og slægtninge overvejende bliver varetaget 
af kardiologiske afdelinger, som informerer og rådgiver forud for klinisk 
udredning, varetager klinisk udredning og initierer genetisk udredning. 
Såvel information og rådgivning som den molekylærgenetiske test-
ning fordrer et tæt samarbejde med klinisk genetikere. De helt særlige 
aspekter, som bør forbeholdes klinisk genetikere, er rådgivning om 
prænatal diagnostik og formentlig også rådgivning vedr. undersøgelse 
af børn (se ”Kriterier for tilbud om henvisning til rådgivning ved klinisk 
genetiker” i boksen nedenfor). Struktureringen af familieudredningen 
og strukturen af samarbejdet mellem kardiologer og klinisk genetikere 
vil formentligt variere betydeligt afhængigt af lokale forhold.

Rådgivningens indhold
Specifikke, genetiske oplysninger om en person involverer uundgåeligt 
dennes familie bredt. Påvisning af en sygdomsfremkaldende mutation 
forpligter til sammen med den testede at diskutere om og i givet fald, 
hvorledes denne information skal kommunikeres til familiemedlem-
mer. Disse kan alt efter arvemåde og sygdom være i risiko for at være 
asymptomatiske sygdomsgenbærere, med risiko for selv at udvikle 
sygdom, eller for at få børn med sygdommen. Som hovedregel infor-
meres familiemedlemmer af den primært diagnosticerede, men med 
struktureret og direkte adgang til professionel bistand.

Rådgivning tilbydes individuelt eller til familien samlet. Da familie-
medlemmerne ikke altid har samme interesse i information, informeres 
primært patienten, idet denne bedst kan vurdere og spørge ind til, om 
familiemedlemmerne hver især ønsker en sådan information. Under 
udredningsforløbet har patienten ofte været i kontakt med familie-
medlemmerne, dels for at etablere stamtavlen og indhente information 
og dels som følge af helt naturlig intrafamiliær kommunikation.

Kontakten til patient og familie er en kommunikationsproces, som 
finder sted ved samtaler før, under og efter udredningen. Det centrale 
er information om størrelse af den risiko, patienten har og øvrige 
familiemedlemmer og fremtidige børn i familien kan have for at få 
den pågældende sygdom.

I vejledningen indgår som oftest en dialog vedrørende de spørgs-
mål af moralsk og etisk art, som den konkrete problemstilling rejser. 
Vejledningen sigter på at være neutral og fyldestgørende og give de 
vejledningssøgende det bedste grundlag for selv at træffe et for dem 
rigtigt valg.

I forbindelse med udførelse af genetisk testning gennemføres typisk 
2-3 samtaler:
1. samtale:  Der informeres om testtype, testvarighed, testevne til at 

konfirmere den mistænkte diagnose, familiære- og psyko-
logiske aspekter. I forbindelse med denne samtale vil den 
kliniske udredning typisk iværksættes

2. samtale:  Der tages blodprøver ved patientens klare ønske herom 
(evt. blodprøve ved 1. samtale) 

3. samtale:  Der informeres om testsvaret og personlige og familie-
mæssige konsekvenser heraf drøftes. Personer med påvist 
mutation tilbydes som hovedregel yderligere samtaler.

Ad samtale no. 1 og 2
De genetiske mekanismer bag sygdommen forklares. Der drøftes 
prognose og behandlingsmuligheder. Hvis relevant, drøftes forhold 
vedrørende forplantning, dvs. spørgsmål om at få flere børn, prænatal 
diagnostik og abort og fertilitetsbehandling/adoption.

Hvis genetisk testning er mulig og findes indiceret i den aktuelle 
familie, diskuteres dette. Analyserne er ofte tidskrævende - måneder 
til halve år, hvilket familien oplyses om før testning.

Der informeres om, at hvis en formodet sygdomsfremkaldende 
mutation påvises hos probanden, kan slægtningene tilbydes genetisk 
testning. Analysevarigheden er her kortere, da der kun undersøges for 
familiens kendte mutation.

Der informeres om, hvordan det videre forløb afhænger af de tre 
mulige udfald af genetisk testning (se nedenfor).

Mulige udfald af genetisk testning
a.  Positiv gentest: Familiemedlemmer, der får påvist familiens gen-

ændring, tilbydes klinisk opfølgning.
b.  Negativ gentest: Familiemedlemmer, der udelukkes som bærere 

af familiens genændring har en risiko for udvikling af pågældende 
tilstand, der svarer til baggrundsbefolkningens, og  de kan derfor 
afsluttes fra yderligere opfølgning.

c.  Intet svar på gentest: I mange tilfælde kan der ikke påvises en 
genændring og man tilbyder i sådanne tilfælde klinisk opfølgning 
mhp. undersøgelse af, om sygdommen udvikles senere. 

Ad samtale no. 3
Resultaterne af den genetiske test formidles til probanden / slægtnin-
gen ved den genetiske rådgivningsproces eller formidles gennem det 
tværgående lægelige samarbejde. Konsekvenserne af resultaterne gen-
nemgås igen og videre opfølgningsplan aftales.

    
Kriterier for tilbud om henvisning til rådgivning 
ved klinisk genetiker
I flg. tilfælde bør der tilbydes henvisning til klinisk genetiker, mens 
lokale forhold vil afgøre klinisk genetikeres øvrige funktion i udred-
ningen.
1.  At der er påvist arvelig hjertesygdom hos en person, der påtæn-

ker at forplante sig, mhp
  Diskussion af prænatal diagnostik, herunder PGD (præimplantati-

ons-genetisk diagnostik)
2.  At der er påvist arvelig hjertesygdom hos en person, der har børn 

< 18 år, mhp
  Diskussion af præsymptomatisk diagnostik af ikke-myndige
3.  Når en patient eller familie i øvrigt måtte ønske dette.

Manglende samtykke fra probanden
Ønsker den primært undersøgte ikke, at familiemedlemmerne infor-
meres, opstår et særligt etisk dilemma. I forbindelse med genetisk 
udredning for arvelig cancer, har sundhedsmyndighederne i sådanne 
situationer anbefalet, at vurdering om familiemedlemmerne skal infor-
meres uden primær undersøgtes samtykke, kan overlades til et lægeligt 
skøn, men at en sådan omgåelse fordrer mulighed for behandling eller 
betydende profylaktiske tiltag. En tilsvarende problemstilling vil kunne 
opstå for arvelige hjertesygdomme, f.eks. ved langt QT-syndrom.

Etiske overvejelser vedrørende undersøgelse af børn
Der er ingen lovgivning på området, men generelt anbefales ikke 
genetisk undersøgelse af børn med mindre der ”i væsentlig grad er 
mulighed for at forebygge, sinke udbrud eller hindre manifestationer 
af alvorlig sygdom” (Etisk Råd).

Den vigtigste grundliggende etiske overvejelse knytter sig til spørgs-
målet om ethvert individs - 

 ret til at vide – og 
 ret til ikke at vide

    
Kriterier for tilbud om henvisning til rådgivning 
ved klinisk genetiker
I flg. tilfælde bør der tilbydes henvisning til klinisk genetiker, mens 
lokale forhold vil afgøre klinisk genetikeres øvrige funktion i udred-
ningen.
1.  At der er påvist arvelig hjertesygdom hos en person, der påtæn-

ker at forplante sig, mhp
  Diskussion af prænatal diagnostik, herunder PGD (præimplantati-

ons-genetisk diagnostik)
2.  At der er påvist arvelig hjertesygdom hos en person, der har børn 

< 18 år, mhp
  Diskussion af præsymptomatisk diagnostik af ikke-myndige
3.  Når en patient eller familie i øvrigt måtte ønske dette.

Mulige udfald af genetisk testning
a.  Positiv gentest: Familiemedlemmer, der får påvist familiens gen-

ændring, tilbydes klinisk opfølgning.
b.  Negativ gentest: Familiemedlemmer, der udelukkes som bærere 

af familiens genændring har en risiko for udvikling af pågældende 
tilstand, der svarer til baggrundsbefolkningens, og  de kan derfor 
afsluttes fra yderligere opfølgning.

c.  Intet svar på gentest: I mange tilfælde kan der ikke påvises en 
genændring og man tilbyder i sådanne tilfælde klinisk opfølgning 
mhp. undersøgelse af, om sygdommen udvikles senere. 
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Bruger forældrene deres myndighed over barnet til at gennemføre 
undersøgelsen, har de kompromitteret barnets ret til ikke at vide.

Det anbefales derfor, at man afventer indtil barnet er myndigt eller 
selv er i stand til at forstå problemstillingen – og dermed selv kan 
tage stilling til at blive undersøgt. Patientretsstillingsloven regulerer 
dette forhold og børn skal inddrages og give samtykke til udredning og 
behandling fra 15 års alderen.

Overfor dette aspekt af at ”beskytte barnets etiske rettigheder” står 
risikoen for ikke at ”beskytte barnets helbred”. Bliver barnet således 
ikke undersøgt – kan det unddrages muligheden for behandling, som 
kan være af betydning for både sygelighed og dødelighed.
Spørgsmålet er derefter:

 For hvilke sygdomme og
 Hvornår – dvs. i hvilken alder

- skal der undersøges for at der ”i væsentlig grad er mulighed for at 
forebygge eller sinke udbrud af alvorlig sygdom” – uden at kompro-
mittere barnets etiske rettigheder unødigt.

Imidlertid er det også ofte en så stor belastning for forældrene og 
barnet at vide, at der er risiko for, at barnet er mutations-bærer, at 
afklaring heraf i sig selv kan være værdifuldt. Imidlertid kan det posi-
tive undersøgelsesresultat også blive en stor belastning. 

Det kliniske indtryk er, at forældrenes største bekymring ifm. påvis-
ning af arvelig hjertesygdom i familien ofte knytter sig til bekymrin-
gen for, om deres børn også kan rammes. Forældrene vil derfor ofte 
have et stærkt ønske om at få børnene undersøgt. Sådanne forældre 
vil kunne være uforstående overfor rådets etiske reservationer. Disse 
forhold kræver grundig information og rådgivning – med fordel både 
inddragende klinisk genetiske og pædiatriske afdelinger.

Anbefalinger for undersøgelse af børne-slægtninge
1.  Børn anbefales almindeligvis ikke genetisk undersøgt for syg-

domme, der helt overvejende debuterer efter den alder, hvor 
barnet selv kan tage stilling (15-18 år)

2.  Hvis der for en given sygdom ses alvorlig – og behandlelig – 
affektion i barnealderen tilbydes klinisk undersøgelse og opfølg-
ning fra den alder dette ses

3.  Hvis der kan være falsk negative resultater af klinisk undersøgelse, 
og et positivt genetisk svar a priori skønnes at munde ud i aktiv 
behandling (f.eks. medicinsk behandling, pacemaker-, ICD-implan-
tation – eller ophør med elitesport) anbefales genetisk undersø-
gelse (forudsætter, at familiens mutation kan identificeres)

Organisation af familieundersøgelser
Familieundersøgelser fordrer en anden organisationsindretning 
end den vanlige, hvor der kun er tale om håndtering af én patient 
ad gangen. Designet af en sådan tværfaglig organisation vil kunne 
variere betydeligt og vil afhænge af en lang række lokale forhold. 
Arbejdsgruppen har derfor valgt ikke at angive præcise forslag til en 
sådan indretning, men at angive en række af de faktorer, der bør indgå 
i overvejelserne om organisationsstrukturen.

I overvejelserne om organisering af familieudredning 
for arvelige hjertesygdomme bør indgå:
•  Fra patienter og slægtninge er der et betydeligt og voksende krav 

om familierådgivning og undersøgelse ved arvelige hjertesygdomme.
•  Der skal være et homogent tilbud til patienter fra alle dele af landet.
•  Pga. det indholdsmæssige såvel som det forventede volumen skal 

både læger på lokalsygehusene og i hjertecentrene bidrage ifm. 
familieudredning og opfølgning. 

•  Organiseringen af området er nyt og kræver et særligt klinisk set-

up til familie-undersøgelser, - også inddragende lægesekretærer og 
specialuddannede sygeplejersker.

•  Indsatsen er helt overvejende knyttet til håndteringen af slægtnin-
gene.

•  Der skal være en ekspertise i håndteringen af de særlige etiske og 
juridiske aspekter, der knytter sig til undersøgelse af raske.

•  Organiseringen af udredning/behandling bør afhænge af hyppighe-
den af sygdommen.

•  Nogle centre kunne specialisere sig i visse sygdomme, andre cen-
tre i andre sygdomme.

•  Der bør formentlig være mindst to centre for hver sygdom – også 
de mest sjældne, men det vil være relevant med flere centre for de 
hyppigste sygdomme.

•  Genetiske undersøgelser er et teknisk vanskeligt og følsomt områ-
de og udredningen bør varetages af særligt interesserede.

•  Flere af de pågældende sygdomme henvises aktuelt til udredning 
/ behandling på centre, bl.a. motiveret af kravene til ekspertise og 
adgang til alle undersøgelsesmodaliteter. 

•  Diagnosesikkerheden er altafgørende for rationalet for familieun-
dersøgelser.

•  Laboratoriemæssigt adskiller gen-diagnostikken sig afgørende fra 
andre biokemiske rutineanalyser. De genetiske analyser er kompli-
cerede og fortolkningen af resultaterne ofte vanskelig og kræver 
nært samarbejde mellem kardiolog og klinisk genetiker (se appen-
diks).

•  Der findes ikke litteratur med nøje angivelser af, hvorledes fami-
lieudredning og -opfølgning ved arvelige hjertesygdomme skal 
foregå. Derfor er der behov for, at vi i Danmark systematisk ind-
samler og bearbejder et erfaringsgrundlag, der med tiden (forven-
teligt) vil kunne bidrage til evidensen på området.

•  Håndteringen af probanderne og deres slægtninge vil i en række 
tilfælde kræve samarbejde mellem flere ”professioner” – f.eks. 
klinisk genetikere, psykologer, socialrådgivere, diætister, pædia-
tere, gynækologer/obstetrikere (prænatal diagnostik/mulighed 
for ægsortering) eller idrætsmedicinere. Et sådant ”tværfagligt 
team” fordrer et vist volumen for at kunne fungere og opbygge 
ekspertise.

•  Ventetiderne på kliniske undersøgelser og svar på genetiske under-
søgelser skal være sammenlignelige med andre ventetider i syge-
husvæsenet.

Det foreslås, at den kliniske udredning og opfølgning fordeles mel-
lem de lokale kardiologiske afdelinger og de kardiologisk centre, der 
har den nødvendige interesse, ekspertise, erfaring og personale mv. 
Aktuelt (2006) findes ekspertise i familieudredning af arvelige hjerte-
sygdomme overvejende på Rigshospitalet, Århus Sygehus og på Skejby 
Sygehus. På Ålborg Sygehus, Odense Universitetshospital og Gentofte 
Amtssygehus såvel som på en række andre kardiologiske afdelinger er 
der oparbejdet erfaring i håndtering af familieudredning ved en eller 
flere arvelige hjertesygdomme. 

Forslag til organisering af patientflow ifm. udredning og 
opfølgning ved arvelige hjertesygdomme 
1.  Lokalt vurderes om patienten og dennes evt. familie opfylder 

”Kriterier for klinisk og/eller genetisk familieudredning”.
2.  Opfyldes kriterierne henvises probanden til det kardiologiske center.
3.  Den henviste proband indkaldes og efter bekræftelse af diagnosen 

vurderes familieanamnesen og stamtræet. Efter identifikation og 
orientering af 1. ledsslægtningene via probanden, indkaldes disse. 
Evt. indkaldes andre slægtninge, som ud fra familieanamnesen synes 

Anbefalinger for undersøgelse af børne-slægtninge
1.  Børn anbefales almindeligvis ikke genetisk undersøgt for syg-

domme, der helt overvejende debuterer efter den alder, hvor 
barnet selv kan tage stilling (15-18 år)

2.  Hvis der for en given sygdom ses alvorlig – og behandlelig – 
affektion i barnealderen tilbydes klinisk undersøgelse og opfølg-klinisk undersøgelse og opfølg-klinisk
ning fra den alder dette ses

3.  Hvis der kan være falsk negative resultater af klinisk undersøgelse, 
og et positivt genetisk svar a priori skønnes at munde ud i aktiv 
behandling (f.eks. medicinsk behandling, pacemaker-, ICD-implan-
tation – eller ophør med elitesport) anbefales genetisk undersø-
gelse (forudsætter, at familiens mutation kan identificeres)
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suspekte – eller af anden grund skønnes at kunne have gavn heraf. 
4.  Opfyldes ”Kriterier for genetisk familieudredning” iværksættes dette 

via pågældende centers laboratoriemæssige samarbejdspartner.
5.  De slægtninge, der (klinisk) diagnosticeres, sættes i behandling 

som andre ”patienter”.
6.  De slægtninge, der er asymptomatiske og ikke objektivt har holde-

punkter for diagnosen:
 • Overvejes tilbudt rådgivning ved klinisk genetiker, hvis relevant.
 •  Tilbagehenvises til henvisende afdeling mhp på opfølgning, som 

anbefalet for den enkelte sygdom – afhængigt af lokale aftaler. 
Regelmæssige konferencer mellem centrene og de henvisende 
afdelinger synes hensigtsmæssigt.

7.  Håndtering afhængigt af det genetisk test-resultat:
 •  Hvis der kommer negativt resultat af gen-diagnostikken, indkal-

des slægtningen til information herom og det meddeles lokal-
sygehuset – og opfølgningen afsluttes.

 •  Hvis der er positivt resultat af gen-diagnostikken, indkaldes 
patienten påny til centret mhp. information, rådgivning mv. 
Afhængig af alder, risikoprofil etc. tilbage-henvises patienten til 
opfølgning lokalt / evt. suppleret med kontrol med lange interval-
ler i centret, - bl.a. af hensyn til etablering af erfaringsgrundlag.

 •  Hvis der ikke kan påvises en gen-ændring følges slægtningen 
som under punkt 5, hvis de er syge, - ellers som under punkt 6.

8.  Centrene udarbejder plan for udveksling af patientdata. Der kan 
være tale om fælles data-base. Dette aspekt knytter sig både til 
udvikling af erfaringsgrundlag med et større volumen, men praktisk 
set også til udredning af familier, der har slægtninge i flere dele af 
landet.

9.  Af forskningshensyn overvejes etablering af en bio-bank, dvs. en 
bank, der samler blodprøver fra dem, der får foretaget genetisk 
undersøgelse. I sin enkleste form er hver af de deltagende centre 
”bank-filial” for sine familier.

Juridiske forhold
Dansk lovgivning indeholder på en række punkter specifikke begræns-
ninger vedrørende arbejdsgivers og pensions- og forsikringsselskabers 
adgang til at søge indsigt i personlige helbredsforhold for så vidt angår 
den personlige risiko for udvikling af sygdom i fremtiden. I lov om brug 
af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet fra 1996 står der såle-
des1: ”En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med ansættelse eller under 
ansættelse af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og 
gøre brug af helbredsoplysninger med det formål at få belyst lønmodta-
gerens risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme”. Lønmodtagere 
sikres således mod diskrimination ved ansættelsesforhold på baggrund 
af f.eks. genetisk disposition.

I lov om forsikringsaftaler og firmapensionskasser2 står: ”Selskabet 
må ikke i forbindelse med eller efter indgåelse af aftaler efter denne 
lov anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan 
belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig 
sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at 
tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger 
om den pågældendes eller andre personers nuværende eller tidligere 
helbredstilstand”. Herved begrænses retten til at søge indsigt i den 
personlige risiko også fsv. angår personlige genetiske forhold og anven-
delse af gentest. En rask slægtning, der undersøges eller opfølges som 
led i familieudredning, anses således ikke forpligtet til at oplyse herom, 
idet det ikke anses at være en oplysning af ”helbredsmæssig karakter”, 
men derimod en undersøgelse af en patients risiko for at udvikle eller 
pådrage sig en sygdom - jf. ovenstående; og er således et forhold for-
sikringsselskabet ikke må spørge om. Findes der imidlertid selv diskrete 

kliniske tegn på sygdom vil dette formentligt skulle oplyses. Det er 
som følge af loven eksplicit tilladt for selskabet at spørge til andre 
familiemedlemmers sygdomme, herunder også muligt arvelige syg-
domme. Selvom der udelades oplysninger om egne kliniske og geneti-
ske forhold og selvom genetiske undersøgelser evt. viser helt normale 
fund, vil oplysningen om, at forsikringstagerens fader/moder har langt 
QT-syndrom jo a priori betyde en 50% risiko for, at forsikringstageren 
har arvet anlægget og evt. senere kan udvikle sygdommen. På denne 
baggrund vil selskabet måske vurdere risikoen for stor og afvise opta-
gelse eller tegning af forsikring eller på anden måde stille vedkom-
mende ringere. Disse forhold skal slægtningene informeres om før 
iværksættelse af udredning.

”Retningslinjer for fosterdiagnostik – prænatal information, risi-
kovurdering, rådgivning og diagnostik” udgivet af Sundhedsstyrelsen 
i 20043 fastlægger rammerne for samme. I forhold til tidligere er 
hovedvægten lagt på information mhp. at muliggøre informeret valg 
iht. formålsbeskrivelsen: ”Formålet med fosterdiagnostik er - inden for 
rammerne af dansk lovgivning – at bistå en gravid kvinde, som ønsker en 
sådan bistand, med at træffe sine egne valg. Neutral og fyldestgørende 
rådgivning er en forudsætning herfor. Såvel retten til at vide, som ret-
ten til ikke at vide, skal respekteres. Undersøgelser, som ikke i sig selv er 
forbundet med en risiko for fostret, skal i det mulige omfang gå forud 
for undersøgelser, som kan indebære en sådan risiko. Undersøgelserne 
tager sigte på at påvise eller udelukke alvorlige sygdomme eller han-
dicap hos fostret, herunder at afklare og optimere eventuelle behand-
lingsmuligheder. Formålet med fosterdiagnostik er ikke at forhindre fød-
sel af børn med alvorlig sygdom eller handicap. Der ydes hjælp og støtte 
til familier, hvor et barn som følge af sygdom eller handicap har krav på 
særlig behandling, pleje og omsorg, og fosterdiagnostik omfatter også 
at informere om disse hjælpemuligheder.”

Disse betragtninger gælder med samme vigtighed i forhold til viden 
om mulige arvelige forhold, som tilvejebringes ved undersøgelse for 
arvelige hjertesygdomme i kardiologisk regi. Den prænatale genetiske 
rådgivnings rammer er ligeså detaljerede fastlagte, idet: ”Rådgivning 
i tilfælde, hvor der foreligger oplysning om familiære risikofaktorer, er 
som hovedregel en klinisk-genetisk specialopgave, men der kan evt. 
efter lokal aftale være delegation til fødestedet af bestemte problem-
stillinger. Formålet er at afklare den genetiske risiko og informere om 
den tilstand, som risikoen angår, som grundlag for kvindens stillingtagen 
til evt. yderligere undersøgelser, herunder evt. invasiv diagnostik.” 

Sundhedsloven4, der samler al lovgivning om sundhedsvæsnet, træder 
i kraft 1. januar 2007. Af Sundhedsloven (nu patientretsstillingsloven) 
fremgår principper vedrørende patienters retsstilling, ret til undersø-
gelse og behandling, principper for informeret samtykke, aktindsigt, 
sundhedsvæsnets organisation mm. Patientjournaler vil ifm. fami-
lieudredning ofte indeholde oplysninger om familiemedlemmers for-
hold. Aktindsigtsretten gælder kun egne forhold. Regler for samtykke 
tolkes generelt således, at der kræves skriftligt samtykke fra personer, 
fra hvem der i forbindelse med familieudredning indhentes oplysnin-
ger om helbredsforhold, herunder undersøgelsesresultater.

Juridiske aspekter af at deltage i familieundersøgelser
Slægtningene skal forud for accept af tilbud om udredning være 
informeret om, at deltagelse vil kunne få negative konsekvenser i 
forhold til:
• Erhvervsvalg (herunder deltagelse i elitesport)
• Forsikringsforhold (livsforsikring)
• Pensionsforhold
• Adoptionsvurdering

Juridiske aspekter af at deltage i familieundersøgelser
Slægtningene skal forud for accept af tilbud om udredning være 
informeret om, at deltagelse vil kunne få negative konsekvenser i 
forhold til:
• Erhvervsvalg (herunder deltagelse i elitesport)
• Forsikringsforhold (livsforsikring)
• Pensionsforhold
• Adoptionsvurdering
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Estimat over omfanget af udredning ved arvelig hjertesyg-
dom i Danmark
Prævalensen af arvelig hjertesygdom i Danmark er afgørende for at 
kunne estimere den forventede aktivitet indenfor området. Imidlertid 
foreligger der ingen solide, samlede opgørelser over prævalensen af 
arvelige hjertesygdomme i Danmark. En lang række af de prævalenser, 
der almindeligvis angives – også for danske forhold - stammer fra 
andre populationer, hvor folkevandringer, founder-effekter, eller andre 
lokale forhold har medført en særlig høj – eller lav – prævalens, som 
ikke umiddelbart kan anvendes på den danske befolkning. De 15 arve-
lige hjertesygdomme, der beskrives i denne rapport, skønnes – meget 
løseligt - at have en samlet prævalens på ca. 50.000. Da hovedparten 
af de arvelige hjertesygdomme har reduceret penetrans og ekspres-
sivitet vil mutations-frekvensen forventes at være højere, dvs. genetisk 
undersøgelse forventes at identificere en højere mutations-prævalens 
end sygdomsprævalensen. Familie-undersøgelser vil identificere mani-
fest syge, slægtninge med subkliniske manifestationer og personer 
uden nogen form for manifestationer, men med genetisk disposition 
til udvikling af den pågældende hjertesygdom. Idet der overvejende 
er tale om autosomalt dominant arvelige hjertesygdomme vil der ved 
familieudredning gennemsnitligt skulle undersøges to 1. ledsslægt-
ninge for at identificere én med sygdommen eller med disposition til 
udvikling heraf. Gennemsnitligt har en dansker ca. tre tilgængelige 1. 
ledsslægtninge, der er relevante at undersøge. Under forudsætning af, 
at prævalensen af arvelig hjertesygdom i Danmark er ca. 50.000, indi-
kerer dette, at antallet af deres 1. ledsslægtninge – som det med tiden 
måtte være relevant at undersøge - er ca. 150.000. 

Familieudredning vil omfatte et større antal perso-
ner end svarende til aktuelle sygdomsprævalens. 
Slægtningene vil dele sig i 3 hovedgrupper:
1.  Syge (som ikke tidligere var erkendt/diagnosticeret)
 a. – der er gen-bærere
 b. – hvor familiens gen-mutation ikke har kunnet identificeres
2. Fænotypisk raske
 a.  – der er gen-bærere og dermed i risiko for at udvikle sympto-

mer/sygdom
 b.  – der er mulige gen-bærere og dermed i risiko for at udvikle 

symptomer/sygdom
3.  Fænotypisk raske, der udelukkes som genbærere og dermed fra 

risiko for at få sygdommen

Som anført forventes, at hver anden 1. ledsslægtning er mutations-
bærer eller disponeret. 

Denne ”risikogruppe” udgør således 75.000. Hvis der kan identifi-
ceres en mutation i halvdelen af de afficerede familier (dvs. i 25.000 
familier), vil 37.500 (25.000 x 3 (1. ledsslægtninge) x ½) kunne ude-
lukkes som mulige gen-bærere. De resterende 112.500 (=150.000-
37.500) – vil ikke kunne udelukkes som mulige gen-bærere – og vil 
– afhængigt af en række forhold – bl.a. alder - have et vist behov for 
opfølgning. Ud fra en mere overordnet klinisk vurdering synes disse 
tal dog urealistisk høje. Imidlertid skal der gøres opmærksom på, at 
tallene ikke dækker over antallet af årlige undersøgelser, men derimod 
over nulevende danskere, der med tiden i givet fald skal udredes.

I et forsøg på at opnå en supplerende kvantitativ vurdering af den 
”genetiske kardiologi” blev det undersøgt, hvor mange patienter med 
en af de anførte 15 arvelige hjertesygdomme, der i 2004 blev indlagt 
eller set ambulant i Hjertecentret på Rigshospitalet. Herudfra er der 
foretaget et groft estimat af omfanget af slægtningeundersøgelser på 
landsplan - se nedenfor.

Estimat over undersøgelser, der anslås at medgå til 
familieudredning for arvelige hjertesygdomme af 1. 
ledsslægtninge årligt i Danmark. 
Se www.hjerter-riget.dk/genetik

Antal per år

Ambulante slægtninge-undersøgelser (1. leds) 
(1. gangs besøg) 4.500

EKG-optagelser 4.500

Blodprøver (alm. biokemi) 2.500

Ekkokardiografier 1.600

Arbejdstest 250

MRI 250

Signal-average EKG (sene potentialer) 250

”Tunge” genetiske undersøgelser 
(identifikation af familiens mutation hos probanden) 400

”Lette” genetiske undersøgelser 
(kun us. for familiens specifikke mutation) 600

Genetisk rådgivning 400

Estimatets begrænsninger
Det understreges, at ovenstående estimater er forbundet med en 
lang række antagelser og grove skøn og at tallene således kun kan 
betragtes som en meget grov indikator for omfanget af aktiviteten. 
Beregningen omfatter kun 1. ledsslægtninge, men i en række tilfælde 
vil det også være indiceret at undersøge slægtninge udover dette led. 
Andre undersøgelser – f.eks. Holter-monitorering og yderligere blod-
prøver vil også findes indicerede i en række tilfælde. Yderligere er der 
den behandling/profylakse, som fundene i familieundersøgelserne vil 
afføde såvel som kontrol- og opfølgningsbesøg i ambulatoriet. Det 
vurderes ikke for nærværende muligt at opnå væsentligt bedre skøn.

For at vurdere ressourceforbruget yderligere har arbejdsgruppen 
besluttet at monitorere aktiviteten indenfor området de kommende år.

Noter
1  http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A19960028630-REGL
2  http://iwww.retsinfo.dk/_LINK_0/0&ACCN/A19970041330
3  http:// www.sst.dk/publ/PUBL2004/Informeret_valg.pdf
4  http://www.retsinfo.dk/_LINK_0/0&ACCN/A20050054630

Familieudredning vil omfatte et større antal perso-
ner end svarende til aktuelle sygdomsprævalens. 
Slægtningene vil dele sig i 3 hovedgrupper:
1.  Syge (som ikke tidligere var erkendt/diagnosticeret)
 a. – der er gen-bærere
 b. – hvor familiens gen-mutation ikke har kunnet identificeres
2. Fænotypisk raske
 a.  – der er gen-bærere og dermed i risiko for at udvikle sympto-

mer/sygdom
 b.  – der er mulige gen-bærere og dermed i risiko for at udvikle 

symptomer/sygdom
3.  Fænotypisk raske, der udelukkes som genbærere og dermed fra 

risiko for at få sygdommen

Estimat over undersøgelser, der anslås at medgå til 
familieudredning for arvelige hjertesygdomme af 1. 
ledsslægtninge årligt i Danmark. 
Se www.hjerter-riget.dk/genetik

Antal per år

Ambulante slægtninge-undersøgelser (1. leds) 
(1. gangs besøg)
Ambulante slægtninge-undersøgelser (1. leds) 
(1. gangs besøg)
Ambulante slægtninge-undersøgelser (1. leds) 4.500

EKG-optagelser 4.500

Blodprøver (alm. biokemi) 2.500

Ekkokardiografier 1.600

Arbejdstest 250

MRI 250

Signal-average EKG (sene potentialer) 250

”Tunge” genetiske undersøgelser 
(identifikation af familiens mutation hos probanden) 
”Tunge” genetiske undersøgelser 
(identifikation af familiens mutation hos probanden) 
”Tunge” genetiske undersøgelser 400

”Lette” genetiske undersøgelser 
(kun us. for familiens specifikke mutation)
”Lette” genetiske undersøgelser 
(kun us. for familiens specifikke mutation)
”Lette” genetiske undersøgelser 600

Genetisk rådgivning 400
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Sygdomsspecifik del
For hver af de arvelige sygdomme, der er indeholdt i rapporten er 
angivet en kort sammenfatning af sygdommens manifestationer, 
diagnostik og behandling. Sammenfatningerne kan ikke betragtes som 
udtømmende, og der henvises til officielle guidelines, lærebøger mv. 
Hovedvægten er lagt på aspekterne vedrørende familieudredning, 
behandling og opfølgning.

Kardiomyopatier

Hypertrofisk kardiomyopati
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) anses for at være den hyppig-
ste arvelige hjertesygdom med en estimeret prævalens på 1:500. 
Tilstanden er karakteriseret ved uforklaret hypertrofi som oftest er 
lokaliseret til septum interventrikulare, om end et hvilket som helst 
segment af myokardiet kan være involveret. Hypertrofien giver 
hos cirka 25% af patienterne anledning til dynamisk obstruktion i 
udløbsdelen af venstre ventrikel med varierende grader af systolisk 
anterior bevægelse af mitralklappen (SAM-bevægelse). Histologisk 
er tilstanden karakteriseret ved hvirveldannelse og uorden af hypert-
rofierede myocytter med en øget mængde interstitiel fibrose. Det 
kliniske udtryk af sygdommen er overordentligt heterogent selv blandt 
familiemedlemmer, som bærer identiske mutationer. Nyere studier 
af konsekutive patientmaterialer har ikke kunnet påvise nogen sam-
menhæng mellem sygdomsgen eller specifik mutation og det kliniske 
sygdomsudtryk. 

HCM defineres som tilstedeværelse af uforklarlig ventrikulær 
hypertrofi ≥15 mm. Pga. tilstandens ekstremt heterogene sygdomsud-
tryk bør HCM dog mistænkes hos individer selv med mindre grader af 
uforklaret hypertrofi under skyldig hensyntagen til alder og BSA. Det 
er ligeledes vanskeligt at opstille veldefinerede kriterier for sygdom 
blandt familiemedlemmer til indekspatienter. Slægtninge anses for at 
være afficerede ved lettere grader af hypertrofi (≥13 mm) eller ved 
karakteristiske EKG forandringer, som omfatter hypertrofi, og/eller Q-
takker og/eller ST-segment forandringer.

Typiske symptomer er åndenød og brystsmerter, som ofte er 
anstrengelsesrelaterede. Øvrige symptomer er hjertebanken, nær-
besvimelser og besvimelser. En stor del af patienterne forbliver dog 
asymptomatiske. HCM anses for at være den hyppigste årsag til plud-
selig hjertedød blandt yngre mennesker. Flere undersøgelser har vist, 
at det er muligt at stratificere patienterne med henblik på risikoen 
for pludselig død ved hjælp af non-invasive kliniske undersøgelser og 
at elektrofysiologisk undersøgelse ikke er indiceret (se pkt. 6). Således 
er den årlige risiko for pludselig død hos patienter uden risikofaktorer 
meget lav, mens patienter med 2 eller flere risikofaktorer har en årlig 
risiko på mere end 2%. Regelmæssig risikovurdering er central i kon-
trollen af patienterne for at kunne optimere behandlingstilbuddet og 
derved mindske risikoen for pludselig død.

HCM kan være vanskelig at afgrænse overfor andre årsager til myo-
kardiehypertrofi (se figur). Især kan det være svært at skelne HCM fra 
hypertrofi forårsaget af intensiv sportsudøvelse. Flere undersøgelser 
tyder dog på, at en række parametre kan anvendes til at skelne de 
to tilstande, herunder særligt, at ventrikelhypertrofi ≥13 mm blandt 
sportsudøvere er usædvanligt. Hos sportsudøvere bør HCM således 
mistænkes, hvis fortykkelsen er ≥13mm. For mere sikkert at skelne 
HCM fra ”sportshjertet” kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at 
anbefale ”sports-pause” i f.eks. 3 måneder for at afgøre om hypertro-
fien aftager efter træningsophør. HCM kan ligeledes være vanskelig at 
skelne fra hypertensiv hjertesygdom, der oftest er karakteriseret ved 
koncentrisk hypertrofi, som sjældent andrager mere end 15 mm. Ved 

tvivl bør der gennemføres døgnblodtryksmålinger. Imidlertid er begge 
sygdomme hyppige og der vil derfor kunne forekomme patienter, som 
har begge sygdomme. I disse sjældne tilfælde vil det kunne komme på 
tale at tilbyde familieundersøgelse. Det drejer sig om yngre personer 
med let til moderat hypertension, som frembyder svær hypertrofi, 
udtalte symptomer eller en suspekt familieanamnese.

Faktorer af betydning for udvikling af hypertrofi af venstre ventrikel.

HCM skyldes mutationer i gener, der koder for proteiner i hjertets 
sarkomer. Antallet af sygdomsgener er stort og mere end 300 forskel-
lige mutationer er rapporteret. En stor del af HCM familierne har deres 
egen ”private” mutation, hvilket gør den molekylærgenetiske diagno-
stik udfordrende. Undersøgelse af samtlige sygdomsgener muliggør 
identifikation af en mutation i 50-60% af familierne, hvilket forment-
lig afspejler, at flere sygdomsgener mangler at blive identificeret, men 
også, at HCM-diagnosen kan være vanskelig at afgrænse ift. andre 
tilstande med hypertrofi.6-12

Motivationen for at foretage familiescreening er væsentligst at 
identificere slægtninge med øget risiko for pludselig død samt andre 
alvorlige sygdomsmanifestationer. Herudover opfattes familiescree-
ningen sædvanligvis meget positivt og beroligende i de afficerede 
familier.
1. Prævalens: 1:500 eller ca. 10.000 i Danmark
2.  Arvegang: Autosomal dominant. I enkelte tilfælde er der beskrevet 

mutationer i 2 forskellige sygdomsgener i én familie
3.  Symptomer: Hyppigst dyspnø og angina. Øvrige symptomer 

omfatter hjertebanken, nærsynkoper, synkoper og pludselig død.
4. Diagnostiske kriterier:
 a. Probander: Uforklaret ventrikulær hypertrofi ≥15mm (se tekst).
 b.  Slægtninge: Uforklaret ventrikulær hypertrofi ≥13 mm eller til-

stedeværelse af EKG forandringer i form af hypertrofi, Q-takker, 
ST-segment forandringer (se tabel nedenfor).

5. Sygdomsgener:
  a. Myosin bindende protein C (MYBPC3) ~ 25% 
 b. ß myosin tung kæde (MYH7) ~ 20% 

Genetisk

Fysiologisk

Træning

Fedme

Hypertension

Aorta stenose 

Børn af diabetiske mødre 
Fæokromocytom

Amyloidose

Abnorm fedtsyre metabolisme
Mitochondriel sygdom 

Glycogen aflejringssygdom
AMP kinase sygdom 

Fabry’s sygdom 

Race
Køn

HCM

Friedreich’s ataxia 

Noonan  syndrom 

LEOPARD syndrom

Metabolisk

Flere tilstande kan vise sig ved hypertrofi af venstre ventrikel. Flere 
primære metaboliske sygdomme debuterer i barndommen, mens 
mitokon-driemutationer og Fabry’s sygdom kan vise sig ved isoleret 
myokardiehypertrofi senere i livet. Sekundær hypertrofi kan udvikle 
sig som følge af intensiv fysisk træning eller hos patienter med f.eks. 
hypertension eller aortastenose. Hypertrofiudviklingen er under ind-
flydelse af såvel race som køn.

Faktorer af betydning for udvikling af hypertrofi af venstre ventrikel.

Genetisk

Fysiologisk

Træning

Fedme

Hypertension

Aorta stenose 

Børn af diabetiske mødre 
Fæokromocytom

Amyloidose

Abnorm fedtsyre metabolisme
Mitochondriel sygdom 

Glycogen aflejringssygdom
AMP kinase sygdom 

Fabry’s sygdom 

Race
Køn

HCM

Friedreich’s ataxia 

Noonan  syndrom 

LEOPARD syndrom

Metabolisk

Flere tilstande kan vise sig ved hypertrofi af venstre ventrikel. Flere 
primære metaboliske sygdomme debuterer i barndommen, mens 
mitokon-driemutationer og Fabry’s sygdom kan vise sig ved isoleret 
myokardiehypertrofi senere i livet. Sekundær hypertrofi kan udvikle 
sig som følge af intensiv fysisk træning eller hos patienter med f.eks. 
hypertension eller aortastenose. Hypertrofiudviklingen er under ind-
flydelse af såvel race som køn.
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  c. Troponin T (TNNT2) < 5%  
 d. Troponin I (TNNI3) < 5%
  e. α Tropomyosin (TPM1) < 5%  
 f. Alfa hjerte aktin (ACTC) < 5%
  g. Myosin essentiel let kæde (MYL2) < 5% 
 h. Myosin regulatorisk let kæde (MYL3)<5%
6.  Klinisk undersøgelse og risikostratificering af HCM patienter:
 a. Familie anamnese
 b.  EKG med særlig vægt på hypertrofi, tilstedeværelse af Q-takker 

og ST-segment ændringer
 c.  Ekkokardiografi med særlig vægt på hypertrofi, LVOT-flow, SAM 

og MI
 d. Arbejdsbelastning
 e. (24) – 48 timers ambulant EKG monitorering
7.  Risikofaktorer for pludselig død (SCD): Overlevet hjertestop eller 

sustained VT opfattes sædvanligvis som absolut ICD-indikation. 
Øvrige risikofaktorer omfatter:

 a.  Abnormt blodtryksrespons ved belastningstest for personer 
< 40 år. Et fald i systolisk BT eller en stigning på < 20 mmHg 
anses for abnormt. I tvivlstilfælde bør undersøgelsen gentages, 
før resultatet anvendes 

 b. Uforklaret synkope
 c. SCD i familien defineret som > 1 tilfælde blandt personer < 40 år
 d. Septal hypertrofi > 30 mm
 e. Spontan LVOT hvilegradient > 30 mmHg
 f.  Non-sustained VT (≥3 VES, HR ≥100 bpm). Betydningen af 

NSVT som risikofaktor er meget aldersafhængig og er ikke vist 
at være en risikofaktor efter 30 års alderen.

8.  Klinisk undersøgelse af slægtninge: Tilbydes primært til 1. leds-
slægtninge. Tilbydes også til fjernere slægtninge ved anamnestisk 
mistanke om HCM eller ønske fra disse. Us. omfatter:

 a.  EKG med særlig vægt på hypertrofi, Q-takker og ST-segment 
forandringer (se tabel)

 b.  Ekkokardiografi med særlig vægt på hypertrofi, LVOT-flow, SAM 
og MI (se tabel)

Foreslåede kriterier ved klinisk screening af FHC slægtninge

Diagnosen anses for bekræftet ved et eller flere af nedenstående:
 i. Et major kriterium opfyldt
 ii. To minor ekkokardiografiske kriterier opfyldte
 iii.  Et minor ekkokardiografisk kriterium sammen med to minor 

EKG kriterier opfyldte
9.  Genetiske undersøgelser: Indfries ”Kriterier for genetisk familieud-

redning” tilbydes dette. Hyppigheden af positive genfund er ca. 
50-60%.

10.  Klinisk kontrol af voksne >18 år:
 a.  Symptomatiske patienter, som opfylder klinisk diagnostiske kri-

terier:
  i.  Risikostratificering anbefales årligt
  ii.  Ved svære symptomer individualiseres hyppighed af kontrol 

og undersøgelsesprogram
 b.  Asymptomatiske patienter, som opfylder klinisk diagnostiske 

kriterier:
  i. Risikostratificering anbefales med 12-18 måneders interval
 c. Raske 1. ledsslægtninge uden klinisk tegn på sygdom:
  i. Kliniske undersøgelser som angivet anbefales hvert 5. år
 d. Raske mutationsbærere uden klinisk tegn på sygdom:
  i. Kliniske undersøgelser som angivet anbefales hvert 5. år
11.  Klinisk kontrol af raske børn: Der er ikke konsensus om kontrol af 

børn. Nogle anbefaler kontrol fra barnet fylder 12 år. Andre anbe-
faler, under hensyntagen til, at HCM kan optræde hos børn, at der 
tilbydes engangskontrol i 5-års alderen fulgt af årlige kontroller fra 
det fyldte 10. år til afslutning af vækstfasen. Herefter overgås til 
kontrol som hos voksne. Seneste internationale guidelines anbe-
faler kontrol fra 12 års alderen. Formentlig bør starttidspunktet 
individualiseres.

12.  Klinisk kontrol af gravide med HCM: Alvorlige komplikationer ses 
sjældent og hyppigst ved forekomst af multiple risikofaktorer. 
Graviditetskontrol og valg af fødested individualiseres. 

13.  Behandling: Afhængig af den individuelle risikoprofil. Formålet er at 
begrænse symptomer, risiko for sygdomskomplikationer og plud-
selig død.

 a.  Asymptomatiske patienter: Ingen behandling
 b.  Angina, dyspnø: 
  i.  Uden LVOT obstruktion: primært verapamil, sekundært 

betablokker
  ii.  Med LVOT obstruktion: primært betablokker, evt. disopy-

ramid. Verapamil relativt kontraindiceret pga. risiko for akut 
lungeødem, og bør påbegyndes under indlæggelse. Ved per-
sisterende symptomer og høj gradient overvejes septal alko-
holablation eller kirurgisk myektomi

 c. Supraventrikulær arrytmi:
  i.  Antiarytmisk behandling
  ii.  Antikoagulation bør overvejes selv ved kun anamnestisk mis-

tanke om arytmi
 d.  Ved tilstedeværelse af > 1 risikofaktor (se punkt 6) overvejes 

ICD og/eller amiodaron. (Må individualiseres nøje, om end der i 
Danmark overvejende anvendes ICD-implantation).

 e.  HOCM: Patienter med LVOT obstruktion bør sættes i endokar-
ditprofylakse.

14.  Sportsudøvelse: Patienter, som opfylder diagnostiske kriterier for 
HCM frarådes elitesportsudøvelse og fysisk aktivitet, som kan lige-
stilles hermed.
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Familiær dilateret kardiomyopati
Dilateret kardiomyopati (DCM) er en hjertemuskelsygdom, som er 
karakteriseret ved dilatation og systolisk funktionsnedsættelse af ven-
stre ventrikel eller begge ventrikler. Den optræder i alle aldersklasser. 
Der er mange mulige årsager til hjertemuskelpåvirkningen. Det kan 
være myokarditis, aflejringssygdom, toksisk påvirkning (fx adriamycin), 
takykardi (længerevarende hurtig atrieflimmer), post-partum kardio-
myopati, samt en række andre sygdomme. Diagnosen idiopatisk DCM 
forudsætter, at specifikke årsager eller bagvedliggende sygdomme er 
udelukket, herunder også koronararteriesygdom. I 20-50% af tilfæl-
dene finder man ikke nogen specifik årsag og samtidigt ses en fami-
liær optræden af sygdommen (≥2 tilfælde med DCM i familien). Disse 
tilfælde anses overvejende at have en genetisk baggrund – Familiær 
Dilateret Kardiomyopati (FDCM). De forskellige mutationer er asso-
cieret med cytoskeletale- eller sarkomerdefekter, som kan medføre 
variabel dysfunktion af myocytten. Der er ingen patognomoniske 
histologiske forandringer i myokardiet. 

Diagnosen DCM er en klinisk diagnose. Gendiagnostik er endnu en 
eksperimentel undersøgelse ved FDCM. 

En del tilfælde kan være asymptomatiske. Den almindeligste mani-
festation af sygdommen er hjerteinsufficiens. Mortaliteten er 7-10% 
per år, 2/3 dør af hjerteinsufficiens og ¼ dør pludseligt. I nogle familier 
er der en høj forekomst af pludselig hjertedød, med kun relativ beske-
den hjertemuskelpåvirkning. I en lille gruppe (lamin A/C defekt) er der 
tidlig forekomst af sinoatrial og AV nodal overledningsforstyrrelser. 
Nogle af disse patienter har muskeldystrofi som grundsygdom.13-15 

Målet for familieudredningen er at identificere personer med 
asymptomatisk (og symptomatisk) venstre ventrikeldysfunktion, mhp. 
profylaktisk ACE-hæmmer og eventuel betablokker-behandling med 
det formål at bevare ventrikelfunktionen og udsætte tiden til sympto-
matisk hjertemuskel-dysfunktion. Yderligere at kunne tilbyde relevant 
vejledning vedrørende erhvervsvalg og sport. I nogle familier kan iden-
tifikation af sygdommen indebære profylaktisk pacemaker eller ICD 
behandling. 

1.  Prævalens: Usikker. I Frammingham-undersøgelsen fra 1989 var 
der 1:2.500. Der er formentlig en del asymptomatiske bærere. 
Incidens usikker, 50-80 tilfælde per million indbyggere per år.

2.  Arvegang: Særdeles heterogen. I de fleste tilfælde (90%) autoso-
mal dominant, mindre ofte X-bundet (dystrofin genet), og autoso-
mal recessiv. Inkomplet penetrans og betydelig variabel expressivi-
tet.

3.  Symptomer og tegn: Dyspnø, træthed, ødemer, arytmier, arteriel 
emboli, pludselig hjertedød. Hos asymptomatiske: abnormt EKG, 
hjerteektasi ved røntgen af thorax, ventrikulære arytmier.

4.  Klinisk diagnose: FDCM er en eksklusionsdiagnose, som forudsæt-
ter, at der er gennemført udredning, der udelukker anden ætiologi. 
Ekkokardiografi er den vigtigste diagnostiske undersøgelse til at 
stille diagnosen, klassificere sværhedsgraden (og dermed progno-
sen) samt udelukke valvulære- og kongenitte årsager. For index-
patienten involverer udredningen også, at koronararteriesygdom 
udelukkes ved KAG, eventuel myokardiebiopsi ved mistanke om 
myokarditis, allergisk reaktion (eosinofili), sarkoidose, amyloi-
dose, eller mistanke om ARVC. Endvidere biokemisk screening 
med thyroideatal (thyreotoxikose), gammaglutamyltransferase 
(alkoholpåvirkning), plasmaglucose (diabetes mellitus), creatinin-
kinase (muskeldystrofi), ferritin (hæmokromatose), DNA-antistof 
(bindevævssygdom) og hvad omstændighederne ellers måtte 
give mistanke om. Da det ofte drejer sig om yngre/midaldrende 
patienter med en potentiel alvorlig prognose bør de henvises tid-

ligt til vurdering på højt specialiseret enhed med henblik på invasiv 
udredning og prognosevurdering samt stillingtagen til yderligere 
behandling.

5.  Behandling: Hjerteinsufficiensbehandling i henhold til gældende 
retningslinier. Hos den asymptomatiske person med sikre tegn på 
systolisk muskeldysfunktion, ACE-hæmmer og eventuelt betablok-
ker-behandling.

6.  Risikomarkører for pludselig død: Familiehistorie med pludselig 
død. Uforklaret synkope. Symptomatisk non-sustained VT. 

7.  Udredning af slægtninge: 
 i.  Klinisk
  1. ledsslægtninge tilbydes undersøgelse med EKG og ekkokardio-

grafi. Principielt undersøges børn først fra 15 års alderen med-
mindre familiehistorien eller særlige forhold godtgør noget andet. 
Såfremt der i familiehistorien er en eller flere personer med doku-
menteret eller stærkt mistænkt DCM må udredningen udvides i 
henhold hertil. Forekomst i familien af hjertetransplantation, hjer-
tesvigt i ung alder (< 60 år), død af hjertesvigt/hjerteektasi, eller 
uforklaret pludselig død, giver mistanke om familiært forekom-
mende DCM. Hvis der er mistanke om X-bunden FDCM screenes 
2. generations slægtninge også. Man skal ved diagnosen DCM hos 
tilsyneladende raske være opmærksom på differentialdiagnosen 
sportshjerte. Undersøgelse af slægtninge tilrettelægges af den højt 
specialiserede enhed i samarbejde med den funktionsbærende 
enhed.

 ii.  Genetisk 
Gendiagnostik er endnu en eksperimentel undersøgelse. 

8.  Behandling og opfølgning af slægtninge: 
 a)  Normal ekkokardiografi og EKG: Afsluttes. Informeres om symp-

tomer på sygdommen, som skal give anledning til fornyet hen-
vendelse. 

 b)  Normal ekkokardiografi og EKG, men familiehistorie indeholder 
pludselig hjertedød, genoplivet efter hjertestop, symptomatisk 
VT: Klinisk undersøgelse hvert 2.-3. år. 

 c)  Grænsesignifikante forandringer i EKG og eller ved ekkokardio-
grafi: Kontrol årligt indtil afklaring.

 d)  Sikre tegn på DCM: Ved symptomer behandling i henhold til 
almindelige retningslinier. Hos den asymptomatiske ACE-hæm-
mer og evt. betablokker-behandling. Kontrol i henhold til almin-
delige retningslinier.

9.  Sportsdeltagelse: Alle med DCM frarådes konkurrencesport. 
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Idiopatisk restriktiv kardiomyopati
Restriktiv kardiomyopati (RCM) er en sjælden tilstand defineret ved 
nedsat fyldning af ventriklerne med normal systolisk funktion og nor-
mal tykkelse af myokardiet. Der skelnes mellem primær eller idiopatisk 
RCM (IRCM) og tilstande, hvor den restriktive kardiomyopati skyldes 
påvirkning af myokardiet eller endokardiet af anden årsag (se tabel).

Atrierne er ofte monstrøst forstørrede og der er hyppigt ledsagende 
supraventrikulær arytmi. Klinisk er sygdommen karakteriseret ved 
fremadskridende højre- og venstresidigt hjertesvigt. Prognosen er 
generelt dårlig til trods for intensiv medicinsk behandling og kræver 
ofte hjertetransplantation. Den dårlige diastoliske fyldning er forment-
ligt betinget af øget rigiditet af myokardiet. I den vestlige hemisfære 
er amyloidose formentlig den hyppigste årsag til RCM, mens endo-
myokardiel fibrose eller Loeffler’s endokardielle sygdom er hyppigst 
forekommende i den ækvatoriale del af Afrika. 

Nyere undersøgelser har påvist familier med blandet fænotype, 
hvor beslægtede enten havde IRCM eller hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM). Efterfølgende genetiske undersøgelser af disse familier og 
enkelte patienter med IRCM tyder på, at sygdomsfremkaldende muta-
tioner i sarkomergener er hyppigt forekommende. Derfor er det fore-
slået, at IRCM ofte er en del af det kliniske udtryk af sarkomerprotein-
sygdom i lighed med HCM. Står man således overfor en patient med 
IRCM bør der optages familieanamnese mhp. arvelig hjertesygdom og 
patientens slægtninge bør formentlig tilbydes klinisk undersøgelse for 
tilstedeværelse af HCM/IRCM.10;16-18

Klinisk-genetisk udredning: Følger anbefalingerne for HCM.

Tabel. Årsager til RCM

Myokardiale  
sygdomme

Amyloidose: Primære, sekundære og arvelige  
(defekt transthyretin)
Desmin  
Gauchers sygdom
Hurlers sygdom 
Hæmokromatose 
Fabry’s sygdom
Glykogen aflejringssygdomme 
Sarcoidose

Endomyokardiale 
sygdomme

Endomyokardial fibrose
Loeffler’s endokardielle sygdom
Carcinoid hjertesygdom
Stråling
Kemoterapi
Medicin; Seretonin, methysergid, ergotamine

Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati
Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (Arrythmogenic Right 
Ventricular Cardiomyopathy, ARVC) tidligere Arythmogenic Right 
Ventricular Dysplasia (ARVD) afficerer primært højre ventrikel, men 
affektion af venstre ventrikel ses. ARVC opfattes som en celleadhæ-
sionssygdom, idet der er påvist sygdomsfremkaldende mutationer i 
gener, der koder for desmosom-proteiner (plakoglobin, desmoplakin, 
plakophilin-2 og desmoglein-2) og tranforming growth factor beta-3, 
der stimulerer syntesen af desmosomproteiner. ARVC karakteriseres 
histologisk ved fedtinfiltration og fibrose, strukturelt ved udtynding af 
højre ventrikels vægge og dilatation af højre ventrikel og klinisk ved en 
øget forekomst af ventrikulære takyarytmier (VT) og pludselig uventet 
hjertedød. Den fænotypiske præsentation kan være meget varierende.

Sygdommen anslås at være årsag til omkring 17% af alle tilfælde af 
pludselig død hos unge i USA og i Italien er ARVC den hyppigste årsag 
til pludselig død hos unge. 

ARVC’s hyppighed i Danmark kendes ikke. Hos 30-50% af alle ARVC 
patienter er der tale om en arvelig lidelse, hyppigst med autosomal 
dominant arvegang med nedsat penetrans, helt ned til 20-30%. I ca. 
40% af ARVC-familierne kan identificeres en mutation i et af de oven-
nævnte gener. Arvegangen er dog autosomal recessiv ved den kliniske 
variant, der kaldes Naxos disease (der yderligere kendetegnes af kruset 
hovedhår og hyperkeratose - ses på den græske ø Naxos) og en vari-
ant heraf (Carvajal syndrom), der ses i Equador og som karakteriseres 
af tidlig involvering af venstre ventrikel. ARVC har varierende ekspres-
sivitet og forskellig debutalder. ARVC ses oftest hos mænd med øget 
forekomst hos fysisk aktive individer, især elitesportsfolk.19-27

Motivationen for at foretage familieundersøgelse er væsentligst 
at kunne identificere og tilbyde kontrol og profylaktisk behandling til 
slægtninge med øget risiko for pludselig død. 
1.  Prævalens: Sygdommen har en prævalens på ca. 1 per 5.000, men 

da de strukturelle forandringer kan være beskedne er der forment-
lig tale om en underdiagnosticeret tilstand. I Danmark vil dette 
svare til mere end 1.000 patienter.

2.  Arvegang: Sygdommen nedarves almindeligvist autosomal domi-
nant, men kan også nedarves autosomal recessivt. Der er varieren-
de penetrans og ekspressivitet. 

3.  Involverede gener:
 a)  Autosomal dominant nedarvede former for ARVC
  1. Plakophilin-2  2. Desmoplakin
  3. Desmoglein-2  4. Plakoglobin
  5.  Transforming growth factor-beta 3
 b)  Autosomal recessive former: Naxos desease: plakoglobin; 

Carvajal syndrom: desmoplakin
4.  Symptomer: I det typiske sygdomsbillede indgår anstrengelses-

relaterede ventrikulære takyarytmier, som kan give anledning til 
palpitationer, svimmelhed, synkope eller hjertestop. Nyere studier 
tyder imidlertid på, at dødsfald - overvejende i 30-40 års alderen - 
oftest ses i forbindelse med stillesiddende aktiviteter. Sygdommen 
kan også debutere med hjerteinsufficiens og påvirkning af venstre 
ventrikel. Hos mere end 50% af probander med ARVC er debut-
symptomet pludselig død. Symptomer på hjertesvigt ses relativt 
sjældent.

5.  Diagnostiske kriterier: ARCV er en syndrom-diagnose, dvs. der 
anvendes en række diagnostiske kriterier for at stille diagnosen. 
Kriterierne vægtes forskelligt, således at der opereres med ”major” 
- og ”minor” kriterier. Se tabel næste side.
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6. Udredning af slægtninge:
 a.  Klinisk: Tilbydes vanligvis fra 15-16 års alderen (ved familie-

anamnese med alvorlige arytmihændelser før pubertet kan tidli-
gere udredning blive aktuel) og omfatter:

  i. Anamnese
  ii. Klinisk undersøgelse
  iii.  Non-invasiv udredning: 12 aflednings EKG, ekkokardiografi, 

signal midlet EKG, 2 døgns ambulant EKG monitorering og 
evt. MR scanning af hjertet. Arbejdstest kan overvejes ved 
anstrengelsesrelaterede symptomer.

  Evt. invasiv udredning - som bl.a. kan inkludere højre ventrikel angio-
grafi, myokardiebiopsi, elektrofysiologisk undersøgelse og KAG.

  iv.  Hvis symptomatisk: non-invasiv udredning suppleret med 
invasivt udredningsprogram 

  v.  Hvis asymptomatisk: non-invasivt udredningsprogram
  vi.  Ikke-diagnostisk tilstand/borderline: Non-invasiv og invasiv 

udredning.
 b.  Genetisk: På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at 

anbefale gentestning, men området er aktuelt under massiv 
udvikling.

7.  Risikomarkører: Følgende karakteristika er associeret med øget 
risiko for pludselig død: 1) synkope, 2) symptomdebut i tidlig alder, 
3) alvorlig progressiv sygdomsinvolvering af højre ventrikel, 4) 
involvering af venstre ventrikel og 5) familieanamnese med plud-
selig uventet død.

8.  Behandling af patienter med ARVC: Primær behandling anses at 
være ICD behandling. ICD terapi har forbedret overlevelsen af 
patienter med ARVC. Pga. tilstedeværelse af vægudtynding er 
elektrodeplaceringen mere risikofyldt end ellers. Desuden synes 

langtidskomplikationer ved ICD behandling bl.a. at være en højere 
risiko end vanligt for fald i senseværdier, stigning i pace-tærskel 
samt en relativt høj defibrilleringstærskel. Behandling med ICD kan 
evt. suppleres med medicinsk antiarytmisk behandling eller katete-
rablation.

9.  Behandling af slægtninge:
 •  Syg: Håndteres som anført under pkt. 8 (også den asymptoma-

tiske, da pludselig død kan være debutsymptom).
 •  Asymptomatisk med ikke-diagnostiske positive/borderline klini-

ske fund: følges uden ICD med ½-1 års intervaller.
 •  Asymptomatiske uden positive fund: følges med 2-5 års inter-

valler mhp. detektion af senere udvikling af sygdomstegn.
Slægtninge orienteres om at kontakte behandler ved fremkomst af 
symptomer. Udredningen bør foregå på lands-landsdelscenter.
Hvis der – f.eks. i projektsammenhæng - påvises sygdomsassocieret 
mutation hos slægtning afgiver dette ikke isoleret set behandlingsin-
dikation. I familier med kendt sygdomsassocieret mutation kan slægt-
ninge med negativt genetisk testresultat afsluttes.
10.  Opfølgning af slægtninge:
 1.  Syg: Håndteres som anført under pkt. 8 og følges i forbindelse 

med ICD kontroller med ½ - 1 års intervaller. Patienter med ICD 
bør kontrolleres med ekkokardiografi med længere intervaller. 
Patienter med ICD kan generelt ikke få udført MR scanning af 
hjertet.

 2.  Asymptomatiske med ikke-diagnostiske positive/borderline 
kliniske fund: Følges med ½ - 1 års intervaller. Ved kontrollerne 
foretages: 1) optagelse af arytmianamnese, 2) EKG og 3) med 
passende intervaller foretages evt. Holter-monitorering. Med 
lange intervaller (f.eks. 3 år) gentages den non-invasive udred-
ning (jfr. Pkt 6).

 3.  Asymptomatiske uden positive fund: Følges med non-invasiv 
udredning med lange intervaller (f.eks. 3 år) 

Opfølgningen kan evt. reduceres til at være hvert 2. år fra 60 års alde-
ren og kan evt. afsluttes i 70 års alderen (men der er ingen dokumen-
tation for dette).
11.  Sportsdeltagelse: Der er konsensus om at deltagelse i konkurrence-

sport frarådes.

I.   Global og/eller regional dys-
funktion og strukturel ændring

Major
-  Svær dilatation og reduktion af 

højre ventrikels uddrivningsfrak-
tion, uden eller med kun mild 
påvirkning af venstre ventrikel

-  Lokaliserede aneurismer i højre 
ventrikel (akinetiske eller dyski-
netiske områder med diastolisk 
udbuling)

-  Svær segmental dilatation af 
højre ventrikel

Minor
-  Mild global højre ventrikel-

dilatation og/eller reduceret 
uddrivningsfraktion med normal 
venstre ventrikel-funktion

-  Mild segmental dilatation af 
højre ventrikel

-  Regional højre ventrikel-hypo-
kinesi

II.  Histologisk karakteristik
Major 
-  Erstatning af myokardium med 

fibrose/fedt ved endomyokardial 
biopsi

III. Repolariseringsabnormiteter
Minor 
-  Inverterede T-takker i højresidige 

prækordialafledninger (V2-3) 
(>12 år uden RBBB)

IV.  Repolarisations / konduk-
tionsabnormiteter

Major 
-   Epsilontakker eller lokaliseret 

forlængelse (>110 ms) af QRS i 
V1-V3.

Minor
-  Sene potentialer ved signal-

average EKG

V. Arytmier
Minor
-  Sustained eller non-sustained VT 

med venstre grenblokskonfigura-
tion (EKG, Holter-monitorering 
eller arbejds-EKG)

-  Hyppige VES (>1.000/24 timer 
ved Holter-monitorering)

VI. Familieanamnese
Major 
-  Forekomst af sygdommen i 

familien påvist ved obduktion 
eller operation

Minor
-  Forekomst af tidlig uventet død 

i familien (<35 år) pga. ARVC
-  Forekomst af ARVC i familien 

(klinisk diagnose ud fra aktuelle 
kriterier).

For at opfylde kriterierne for ARVC kræves tilstedeværelse af 2 ”major 
kriterier” eller et ”major” – plus to ”minor” kriterier eller fire ”minor” 
kriterier fra forskellige kategorier. Når der er tale om 1. ledsslægtninge 
til patienter med ARVC er der et behov for at slække på de diagnostiske 
kriterier. Diagnosen ARVC anses hos disse for opfyldt selv med kun et 
”minor” kriterium ved samtidigt bekræftet familiær forekomst af syg-
dommen. Nyere studier tyder på, at der er et behov for udvidelse af de 
diagnostiske kriterier.

Tabel. Diagnostiske kriterier for ARVC.
I.   Global og/eller regional dys-

funktion og strukturel ændring
Major
-  Svær dilatation og reduktion af 

højre ventrikels uddrivningsfrak-
tion, uden eller med kun mild 
påvirkning af venstre ventrikel

-  Lokaliserede aneurismer i højre 
ventrikel (akinetiske eller dyski-

-  Lokaliserede aneurismer i højre 
ventrikel (akinetiske eller dyski-

-  Lokaliserede aneurismer i højre 

netiske områder med diastolisk 
udbuling)

-  Svær segmental dilatation af 
højre ventrikel

Minor
-  Mild global højre ventrikel-

dilatation og/eller reduceret 
uddrivningsfraktion med normal 
venstre ventrikel-funktion

-  Mild segmental dilatation af 
højre ventrikel

-  Regional højre ventrikel-hypo-
kinesi

II.  Histologisk karakteristik
Major 
-  Erstatning af myokardium med 

fibrose/fedt ved endomyokardial 
biopsi

III. Repolariseringsabnormiteter
Minor 
-  Inverterede T-takker i højresidige 

prækordialafledninger (V2-3) 
-  Inverterede T-takker i højresidige 

prækordialafledninger (V2-3) 
-  Inverterede T-takker i højresidige 

(>12 år uden RBBB)
prækordialafledninger (V2-3) 
(>12 år uden RBBB)
prækordialafledninger (V2-3) 

IV.  Repolarisations / konduk-
tionsabnormiteter

Major 
-   Epsilontakker eller lokaliseret 

forlængelse (>110 ms) af QRS i 
-   Epsilontakker eller lokaliseret 

forlængelse (>110 ms) af QRS i 
-   Epsilontakker eller lokaliseret 

V1-V3.
Minor
-  Sene potentialer ved signal-

average EKG

V. Arytmier
Minor
-  Sustained eller non-sustained VT 

med venstre grenblokskonfigura-
tion (EKG, Holter-monitorering 
med venstre grenblokskonfigura-
tion (EKG, Holter-monitorering 
med venstre grenblokskonfigura-

eller arbejds-EKG)
tion (EKG, Holter-monitorering 
eller arbejds-EKG)
tion (EKG, Holter-monitorering 

-  Hyppige VES (>1.000/24 timer 
eller arbejds-EKG)

-  Hyppige VES (>1.000/24 timer 
eller arbejds-EKG)

ved Holter-monitorering)
-  Hyppige VES (>1.000/24 timer 

ved Holter-monitorering)
-  Hyppige VES (>1.000/24 timer 

VI. Familieanamnese
Major 
-  Forekomst af sygdommen i 

familien påvist ved obduktion 
eller operation

Minor
-  Forekomst af tidlig uventet død 

i familien (<35 år) pga. ARVC
-  Forekomst af tidlig uventet død 

i familien (<35 år) pga. ARVC
-  Forekomst af tidlig uventet død 

-  Forekomst af ARVC i familien 
(klinisk diagnose ud fra aktuelle 
kriterier).
(klinisk diagnose ud fra aktuelle 
kriterier).
(klinisk diagnose ud fra aktuelle 

For at opfylde kriterierne for ARVC kræves tilstedeværelse af 2 ”major 
kriterier” eller et ”major” – plus to ”minor” kriterier eller fire ”minor” 
kriterier fra forskellige kategorier. Når der er tale om 1. ledsslægtninge 
til patienter med ARVC er der et behov for at slække på de diagnostiske 
kriterier. Diagnosen ARVC anses hos disse for opfyldt selv med kun et 
”minor” kriterium ved samtidigt bekræftet familiær forekomst af syg-
dommen. Nyere studier tyder på, at der er et behov for udvidelse af de 
diagnostiske kriterier.

Tabel. Diagnostiske kriterier for ARVC.
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Non-compaction
Non-compaction er en sygdom primært lokaliseret til venstre ventri-
kel. Sygdommen skyldes svigt i udvikling af endomyokardiet i fostertil-
standen, hvilket medfører en øget trabekulering af ventriklen.28

Symptomer og fund: Klinisk hjerteinsufficiens og nedsat LVEF med tra-
bekulering af ventriklen, ofte apikalt (ligner sinusoider). EKG viser ofte 
grenblok, dårlig R-taks progression, affladede T-takker eller Q-takker. 
Perifere embolier og ventrikulære arytmier ses.
Prognose: Tildels ukendt. Sygdommen er til stede ved fødslen og kan 
være skyld i meget tidlig hjerteinsufficiens hos børn. Omvendt kan der 
være en lang tid uden symptomer før den debuterer i voksenlivet med 
hjerteinsufficiens. Når der er udviklet hjerteinsufficiens er prognosen 
dårlig og næsten alle vil være døde (eller transplanterede) indenfor 5 år.

1. Prævalens: Ukendt, men sjælden. Formentlig underdiagnosticeret.
2. Arvegang: Varierer.
3.  Diagnostiske kriterier: Diagnosen stilles ekkokardiografisk med 

fund af typiske trabekler i venstre ventrikel samt recesser imellem 
disse (flow af blod i disse), 2-laget struktur af væggen (tykt ikke 
kompakt lag og et tyndt kompakt lag hvis ratio > 2) samt fravær 
af anden strukturel hjertesygdom. Der findes andre diagnostiske 
kriterier, men der er ingen konsensus om disse. LVEF er ofte nedsat, 
men kan være normal (fx ved screening af familiemedlemmer).

4. Genetik: Flere forskellige gener er beskrevet.
 a. Taffazin (X-bundet)
 b. A-dystrobrevin
 c. Cypher/ZASP
5. Symptomer: Som ved hjerteinsufficiens. Evt. embolier.
6.  Udredning: Klinisk: Som patienter med hjerteinsufficiens. 1. leds-

slægtninge tilbydes fra barnealderen samme udredning, som bør 
foregå på sted med interesse for dette.

 a. EKG
 b. Ekkokardiografi
 c. Holter-monitorering
 d.  Koronararteriografi (- hos slægtninge, kun ved bestyrket mis-

tanke om sygdom) 
  Genetisk: Genetisk testning er endnu en eksperimentel undersø-

gelse. 
7.  Kontrol: Følges på center med mulighed for henvisning til hjerte-

transplantation.
8.  Behandling: Der er ikke dokumentation for behandlingseffekt, men 

empirisk behandles som ved anden hjerteinsufficiens med ACE-
inhibitor/angiotensin-receptor-antagonist, betablokker og spiro-
nolakton. ICD eller bi-ventrikulær pacemaker gives på almindelige 
indikationer. De store trabekelområder øger risikoen for embolier 
på trods af sinusrytme, hvorfor AK-behandling gives til alle med 
TCI eller anamnese suspekt for TCI.

9.  Opfølgning: Da sygdommen udvikler sig i fostertilstanden er der 
formentlig ikke indikation for at tilbyde opfølgning, hvis udrednin-
gen har vist normale forhold. 

10.  Sportsdeltagelse: Følger anbefalingerne for DCM.

Muskeldystrofi
Muskeldystrofi (MD) er en heterogen gruppe af arvelige tilstande 
karakteriseret ved progressivt muskeltab og svaghed. For de fleste MD 
typer er gendefekter og de associerede proteinprodukter identifice-
rede. MD patienter kan også udvikle hjertesygdom. De hyppigste og 
alvorligste hjertemanifestationer er dilateret kardiomyopati (DCM) 
med eller uden symptomer og tegn på hjerteinsufficiens, samt AV 
overlednings-forstyrrelser. Risikoen for kardiel sygdom og karakteren 
heraf er i væsentlig grad relateret til typen af muskeldystrofi. Ved 
Duchenne muskeldystrofi (DMD), og Becker muskeldystrofi (BMD) er 
risikoen stor. Hos DMD drenge ældre end 12 år vil mere end halvdelen 
have tegn til kardiomyopati. Ved BMD er hjertesvigt den hyppigste 
dødsårsag. EKG forandringer, som er almindelige, er ikke sikkert relate-
ret til tilstedeværelse af eller omfanget af DCM, og det samme gælder 
sværhedsgraden af muskeldystrofien. Progressionen af den kardielle 
involvering er ikke relateret til omfanget af og ændringer i grundsyg-
dommen. Ekkokardiografi anvendes til at diagnosticere og kvantitere 
sværhedsgraden af hjertemuskelpåvirkningen. Hos drenge med svære 
thoraxdeformiteter kan det være vanskeligt at opnå standardiserede 
mål for venstre ventrikel, men ved “øjemål” kan man oftest afgøre om 
der er normal eller abnorm systolisk funktion. Der er et overlap i gen-
defekter til DCM uden muskeldystrofi.29;30

1. Prævalens og typer:
Sygdom Incidens (N) 

i DK / år
Prævalens i 

DK, N/5.5 mil. 
Indbyggere

Hjerte sygdom

Gruppe 1:

Duchenne 7 150 DCM* hyppig

Becker 1 50 DCM* hyppig

Kong. myopatier: 
Nemerine, multicore, 
desminopathier

? 50 DCM* hyppig, AV 
blok

Gruppe 2:

Facioscapulohumeral 
(FSH) 2 50 benigne lednings- 

forstyrrelser

Limb-Girdle 3-4 350
variabelt, alvorlige 
overledningsfor-
styrrelser, SCD**

Myotonisk dystrofi ? 500 DCM* 10%, taky-
arytmier, AV blok

Emery-Dreifuss ?  5 DCM*, AV blok,    
SCD** rate = 40%

* dilateret kardiomyopati;   ** sudden cardiac death

2.  Arvegang: Variabel – afh. af type: X-bunden recessiv (DMD), auto-
somal dominant og recessiv.

3.  Diagnose: Patienter med mistænkt MD udredes og karakteriseres ved 
de neurologiske landsdelscentre i Aarhus og København. Diagnosen 
baseres på klinik, genetisk undersøgelse samt immunhisto kemisk og 
western blot karakteristik af biopsier af tværstribet muskulatur.

4.  Symptomer: Klassiske symptomer på hjerteinsufficiens er kun 
tilstede hos en mindre gruppe MD patienter. DMD patienter frem-
byder ofte atypiske symptomer som utilpashed, hoste, ændret 
respiration, sved og palpitationer. Dette forhold skyldes formentlig 
de reducerede krav til hjerte og kredsløb, pga. drengenes kørestols-
bundne tilstand.

  Hos nogle MD patienter er AV-overledningsforstyrrelser den hyp-
pigste kardiale komplikation, specielt ved limb-girdle type 1B og 
dystrofia myotonica. I nogle familier forekommer klinisk betyden-
de AV-overledningsforstyrrelser så ofte, at man anbefaler profylak-
tisk PM-implantation.

1. Prævalens og typer:
Sygdom Incidens (N) 

i DK / år
Prævalens i 

DK, N/5.5 mil. 
Indbyggere

Hjerte sygdom

Gruppe 1:

Duchenne 7 150 DCM* hyppig

Becker 1 50 DCM* hyppig

Kong. myopatier: 
Nemerine, multicore, 
desminopathier

? 50 DCM* hyppig, AV 
blok

Gruppe 2:

Facioscapulohumeral 
(FSH)
Facioscapulohumeral 
(FSH)
Facioscapulohumeral 2 50 benigne lednings- 

forstyrrelser

Limb-Girdle 3-4 350
variabelt, alvorlige 
overledningsfor-
styrrelser, SCD**

Myotonisk dystrofi ? 500 DCM* 10%, taky-
arytmier, AV blok

Emery-Dreifuss ?  5 DCM*, AV blok,    
SCD** rate = 40%

* dilateret kardiomyopati;   ** sudden cardiac death
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5.  Udredning og kontrol: MD patienter bør, generelt set, tilbydes kar-
diologisk undersøgelse og kontrol via landsdelscentre pga. sygdom-
mens sjældenhed og dens særlige forhold.

 a.  Gruppe 1: DMD, BMD og kongenitte myopatier frembyder kun 
sjældent symptomer på hjerteinsufficiens, selv ved udviklet kar-
diomyopati. Derfor foretages hos disse patienter ekkokardiografi 
én gang årligt. For DMD og BMD iværksættes dette fra 12 års 
alderen.

 b.  Gruppe 2: For øvrige typer (FSH, Limb-Girdle, Myotonisk dys-
trofi) drejer det sig helt overvejende om voksne patienter, som 
trods deres muskelsygdom har et fysisk aktivitetsniveau. Hos 
disse anvendes kliniske symptomer og tegn på hjerteinsufficiens, 
samt EKG abnormiteter primært som screening for hjertesyg-
dom. Der bør årligt tages EKG. Såfremt der på denne baggrund 
rejses mistanke om hjertesygdom, henvises patienten til ekko-
kardiografi og evt. øvrige undersøgelser efter behov. Patienter 
med FSH har meget sjældent hjertesygdom, mens patienter 
med dystrofia myotonica har en øget risiko for pludselig død. 
Sidstnævnte gruppe bør derfor tilbydes udredning og evt. PM på 
lavere tærskel.

  Udredning af slægtninge: Finder sted via de neurologiske lands-
delscentre. Kvindelige bærere af gendefekten for DMD og BMD har 
en øget forekomst af DCM. Hovedparten er dog uden symptomer, 
og har kun lette kardielle forandringer. Da man endnu ikke kender 
naturhistorien af tilstanden, som formentlig har en god prognose, 
findes det ikke indiceret at foreslå hjertemedicinsk screening.

6.  Formål: At identificere asymptomatisk og symptomatisk DCM. 
Behandlingsmålet er at reducere eller standse progressionen af 
hjertesygdommen og dermed forlænge livet. Ved symptomer på 
hjertesygdom har behandlingen desuden det mål at eliminere eller 
reducere disse. Der foreligger ingen randomiserede undersøgelser, 
som specifikt har adresseret effekten af ACE-hæmmere, betablok-
kere, diuretika, og digoxin hos muskeldystrofi-patienter med DCM. 
Der forligger 2 observationelle undersøgelser, der dokumenterer 
effekten af fuld hjerteinsufficiensbehandling hos DMD og BMD-
patienter med nedsat hjertepumpefunktion og formodede hjer-
teinsufficienssymptomer. Hos alle opnåedes svind af symptomer 
og tegn på hjerteinsufficiens og en normalisering af den neuroen-
dokrine aktivering, samt en forbedring i hjertepumpefunktionen.

7.  Behandling:
 1)  MD patienter med tegn på kardiomyopati (EF<55%), men uden 

symptomer bør tilbydes ACE-hæmmer og eventuelt betablok-
ker-behandling 

 2)  Ved symptomer på hjerteinsufficiens behandles efter alminde-
lige retningslinier

8. Sportsdeltagelse: Følger anbefalingerne for DCM. 

Ion-kanal sygdomme

Kongenit langt QT syndrom
Langt QT syndrom (LQTs) er en arvelig hjertesygdom karakteriseret 
ved forlængelse af den ventrikulære repolarisation og øget forekomst 
af livstruende ventrikulær takyarytmi, der kan manifestere sig ved 
hjertebanken, svimmelhed, nærsynkope, synkope eller pludselig død. 
LQTs debuterer hyppigt i teenage-årene – ofte med synkope eller 
pludselig død. Denne manifestation kan være anstrengelses- eller 
stress-udløst. Ubehandlet er mortaliteten 1-2% per år. Efter første 
synkope er første års mortaliteten ca. 20% og 15 års mortaliteten ca. 
50%. Første manifestation af sygdommen hos slægtninge kan være 
pludselig død. Tidlig (præsymptomatisk) diagnostik og behandling kan 
derfor være livreddende. Internationalt anbefales klinisk screening af 
slægtninge til patienter med LQTs. Imidlertid er der ved klinisk scree-
ning falsk negative (silent gene mutation carriers), som også er i risiko 
for pludselig død pga. arytmi – enten uprovokeret, efter indtagelse af 
farmaka, der forlænger QT intervallet eller i forbindelse med hypokali-
æmi. På denne baggrund anbefales, at slægtningene også får foretaget 
genetisk undersøgelse. 

Det kan være vanskeligt at bestemme QT intervallet og i øvrigt 
varierer den enkelte persons QT interval. Borderline forlængelse kan 
medføre tolkningsvanskeligheder, men et frekvens-korrigeret QT inter-
val (QTc) ≥480 msec uden anden ætiologisk forklaring, betragtes som 
signifikant.

Ved LQTs ses ofte ”private” mutationer og stærkt varierende eks-
pressivitet og penetrans, - dog er der - mellem generne - fundet nogen 
familiær ophobning af TdP-udløsende faktorer; Fysisk aktivitet ved 
LQT1 (KCNQ1-mutation), lydpåvirkning ved LQT2 (KCNH2-(=HERG) 
mutation) og hvile/søvn ved LQT3 (SCN5A-mutation). Der er ikke 
nogen rekommandation for genspecifik behandling. Under eet redu-
cerer betablokade antallet af hjertehændelser fra ca. 1.0 til 0.3 per år 
hos probander og fra 0.3 til 0.2 hos slægtninge.

Omkring 30-50% af mutations-bærere skønnes ikke at udvikle 
symptomer, men 4-5% dør pludseligt. Mutations-bærere uden langt 
QTc (5-35%) skønnes at have næsten samme risiko som hele gruppen 
af patienter med LQTs. Dette betyder, at klinisk screening fejlagtigt 
vil frikende personer i risiko. Der foreligger ikke studier af effekten 
af behandlingen af asymptomatiske gen-bærere uden kliniske fund. 
Værdien af gen-diagnostik er at kunne identificere gen-bærere (”silent 
carriers”), uden symptomer eller signifikante klinisk fund eller at kunne 
afkræfte gen-bærer-status – og dermed risikoen for at udvikle syg-
dommen.31-35 

Motivationen for at foretage familiescreening er væsentligst at 
kunne identificere og tilbyde profylaktisk behandling til slægtninge 
med øget risiko for pludselig død.

1.  Prævalens: Angives meget varierende fra størrelsesordenen 
1:5.000-10.000 og op til 1:1.000-3.000, dvs. sv.t. en prævalens 
mellem 500 og 5.000 i Danmark. Den kliniske prævalens er for-
mentligt i den lave ende af dette interval, hvorimod ”den genetiske 
prævalens” formentlig er i den høje ende af intervallet. Erhvervet 
LQTs ses formentlig hos genetisk disponerede individer, der kun 
har provokerede signifikante EKG ændringer.

2.  Arvegang: Hovedsagelig autosomalt dominant arvelig med enkelte 
undtagelser (Jervell Lange Nielsen, der er autosomal reccesiv og er 
kombineret med medfødt døvhed). 

3.  Symptomer: Hjertebanken, svimmelhed, nærsynkoper, synkoper, 
pludselig død. Ikke helt sjældent mistolket som epilepsi.
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4.  Diagnostiske kriterier: Score efter LQTs 1993 kriterierne (Schwartz 
& Moss) ≥4 point høj sandsynlighed for LQTs. 2-3 point interme-
diær og ≤1 point lav sandsynlighed for LQTs.

 a.   QTc
  i. ≥480 msec  3 point
  ii. 460-470 msec  2 point
  iii. 450 msec (kun mænd) 1 point
 b.  Dokumenteret TdP 2 point
 c. T-taks alternans 1 point
 d.  Hakker i T-takken i mindst 3 afledninger 1 point
 e. Langsommere puls end alderen (kun børn) ½ point
 f. Synkope
  i. Under stress eller anstrengelse 2 point
  ii.  Anden synkope 1 point
    Der kan ikke både gives point under b.  

for TdP og under f. for synkope
 g.  Medfødt døvhed ½ point
 h.  Familie anamnese 
  i.  Slægtning med LQTs 1 point
  ii.  Uforklaret SCD hos 1. ledsslægtning < 30 år ½ point
  
I praksis vil fastlæggelsen af diagnosen nok oftere baseres på en 
samlet klinisk vurdering end på en minutiøs sammentælling af point. 
Tilsvarende fandtes i en dansk kohorte kun > 4 point hos ca. 75% af 
genotype positive LQTs patienter.
5.  Genetisk undersøgelse: Opfyldes ”Kriterier for genetisk familieud-

redning” tilbydes undersøgelse af de sygdomsassocierede gener. 
Hyppigheden af positive genfund er ca.  60-70%.

6.  Risikomarkører for pludselig død : 
 a. QTc > 500 msec
 b.  Pore-mutationer i HERG – og formentlig også SCN5A mutationer
7. Udredning af slægtninge:
 a. Klinisk
  1. Anamnese
  2. Klinisk undersøgelse
  3. EKG
  4.  Af mere tvivlsom værdi er Holter-monitorering, arbejds-test 

og adrenalintest og disse undersøgelser anbefales ikke rutine-
mæssigt.

  Elektrofysiologisk us. er ikke indiceret.
 b.  Genetisk
   Er familiens formodede sygdomsfremkaldende mutation iden-

tificeret og opfyldes ”Kriterier for genetisk familieudredning” 
tilbydes undersøgelse for denne specifikke mutation.

8.  Involverede gener: Der er identificeret 8 gen loci. KvLQT1 og 
HERG-mutationer er hyppigst; 

 a.  KvLQT1 (KCNQ1) ~ 35%  e. MinK (KCNE1) sjælden
 b. HERG (KCNH2) ~ 65%  f. MiRP1 (KCNE2) sjælden
 c.  SCN5A <5%  g.  Andersen syndrom Kir2.1 

(KCNJ2) sjælden
 d.  Ankyrin B sjælden  h.  Timothys syndrom CaV1.2 

(CACNA1C) sjælden
9.  Behandling af probanden: Medicinsk; Symptomatiske: 

Betablokkerbehandling. 
  Interventionelt; ICD efter hjertestop og efter synkope trods beta-

blokkerbehandling. Familie-anamnese med død udgør ikke i sig selv 
ICD-indikation, men indgår naturligvis i den samlede vurdering. 

  ICD bør overvejes ved Jervell Lange Nielsen og ved SCN5A muta-
tioner.

  Yderligere rekommanderes (også til betablokkerbehandlede pt. og 

pt. med ICD-enhed)
 - At undgå konkurrencesport
 -  At undgå QT forlængende farmaka (se f.eks. www.longqt.org, 

www.qtdrugs.org eller www.arizonacert.org)
 -  At undgå plasma-kalium reducerende farmaka
10.  Behandling af slægtninge: Principielt som probanden; slægtningene 

kan inddeles i flg. grupper
 a.  Symptomatisk og/eller opfyldende kliniske diagnostiske kriterier:
  Behandles iht. guidelines (se punkt 9).
 b.  Asymptomatisk og opfyldende kliniske diagnostiske kriterier: 
  i. Betablokkerbehandling
  ii.  Som for probanden vedr. konkurrencesport, QT forlængende 

og plasma-K  reducerede farmaka.
 c.  Mutations-bærer uden symptomer og uden kliniske diagnostiske 

fund
  i.  Betablokkerbehandling (kan overvejes udeladt, hvis diagnosen 

stilles efter 40 års alderen)
  ii.  Som for probanden vedr. konkurrencesport, QT forlængende 

og plasma-K reducerede farmaka. 
 d.  Asymptomatisk uden positive kliniske diagnostiske fund og 

ingen genetisk svar
  Ingen behandling – kun opfølgning 
11.  Klinisk opfølgning:
 a.  Probander og slægtninge med positive fund og/eller symptomer; 

Iht. alm. guidelines.
 b.  Asymptomatisk og ingen positive kliniske fund
  i. Negativ genetik: Afsluttes
  ii. Positiv genetik: Ca. 2 år mellem kontroller
  iii.  Inget genetiske svar: Aldersafhængigt: 1-2 år mellem kontrol-

ler – hyppigst i teenage-alderen, hvor risikoen er størst.
12.  Undersøgelse af børn: LQTs debuterer oftest i barne- og teenage-

alderen, og LQTs er derfor formentlig den arvelige hjertesygdom, 
hvor der er det bedste grundlag for at undersøge børn. Da betab-
lokker-behandling i de fleste tilfælde er effektiv og med få bivirk-
ninger er det vigtigt, at diagnosen stilles. Derfor bør tilbudet om 
genetisk udredning også omfatte børn. 

13.  Sportsdeltagelse: Patienter med langt QT syndrom såvel som 
fænotypisk raske slægtninge med påvist sygdoms-associeret gen-
mutation frarådes konkurrencesport.
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Brugada syndrom
Brugada syndrom (BS) er karakteriseret ved typiske EKG forandringer i 
de højresidige forvægsafledninger og strukturelt normalt hjerte og er 
associeret med en høj forekomst af pludselig død.

Sygdommen er særlig hyppig i Sydøst-asien (Thailand, Laos, Japan), 
men findes i hele verden. Medianalderen for pludselig død ved BS er 
ca. 40 år, men sygdommen er rapporteret hos nyfødte og den ældste 
beskrevne var på diagnosetidspunktet 84 år. Det er uvist, hvor hyppigt 
tilstedeværelse af EKG forandringer (BS mønster) medfører fænoty-
pisk sygdom.

For at opfylde diagnosen skal man både have EKG forandringer 
(type 1) og kliniske symptomer. Som anført senere er type 2 og 3 BS 
EKG forandringerne isoleret set ikke diagnostiske for BS. EKG foran-
dringerne er ofte dynamiske og man kan derfor have skjult (concealed) 
BS mønster. Det kan derfor diskuteres, hvor mange EKG-optagelser, 
der skal udføres før man med acceptabel sikkerhed kan udelukke de 
klassiske EKG forandringer. Farmakologisk ændring fra et type 2 til et 
type 3 ST-elevationsmønster anses for inkonklusivt med hensyn til 
diagnosen BS.

Der findes patienter, som både opfylder EKG kriterier for Brugada 
syndrom og diagnostiske kriterier for arytmogen højre ventrikel kar-
diomyopati. Desuden ser der ud til at være overlappende syndromer 
mellem BS og langt QT syndrom. BS patienter har ofte en beskeden for-
længelse af QT intervallet, og forlængelsen er ofte mere udtalt i de høj-
residige forvægsafledninger end i de venstresidige forvægsafledninger.

Der er talrige muligheder (differentialdiagnoser) for fejltolkning af 
ST elevationsmønster som BS forandringer: Atypisk RBBB og inkomplet 
RBBB, LV hypertrofi, ”tidlig repolarisation”, perikarditis, akut iskæmisk 
syndrom, lungeemboli, variant angina, aortadissektion, muskeldystrofi 
(Duchenne), thiamin mangel, hyperkaliæmi, hypercalcæmi, ARVC, 
pectus excavatum, hypotermi, kompression af RVOT bl.a. som følge 
af tumor eller hæmoperikardium, efter DC konvertering, ST elevation 
hos sportstrænede, og farmakologisk fremkaldte EKG forandringer (bl.
a. antiarytmika, antianginøse præparater, antipsykotiske farmaka, alko-
hol, kokain).

Selv om ST elevationen klassisk er lokaliseret til de højresidige 
forvægsafledninger kan forandringerne også i sjældne tilfælde fore-
komme isoleret i de inferiore afledninger eller i de venstresidige for-
vægsafledninger.

BS har ubehandlet en dårlig prognose med 60%’s mortalitet i løbet 
af 5 år efter debut. Den eneste effektive behandling af BS er ICD 
behandling.36-41

Motivationen for at foretage familieundersøgelse er væsentligst 
at kunne identificere og tilbyde kontrol og profylaktisk behandling til 
slægtninge med øget risiko for pludselig død. 

1.  Prævalens: Anslås til 5 pr 10.000 indbyggere i Vesten. I DK vil dette 
svare til ca. 500 patienter. 

2.  Arvegang: Autosomal dominant.
3.  Involverede gener: BS ser ud til at være knyttet til mutationer i 

Na-kanalens alfa subunit, SCN5A. Man kender mere end 80 for-
skellige mutationer i SCN5A, som er associeret til BS. Hos under 
30% af BS patienter påvises patogen mutation i SCN5A. 

4.  Symptomer: Typiske symptomer er synkope eller pludselig død i 
forbindelse med hvile, søvn eller anden tilstand med lav sympa-
ticustonus. Herudover er det kendt, at febrile tilstande eller eks-
position for varme kan demaskere BS og udløse ventrikelflimmer. 
Omkring 20% af BS patienter har supraventrikulære takyarytmier.

5.  Diagnostiske kriterier: Patienter med BS har repolarisationsforan-
dringer i form af ST elevationsmønster i de højresidige prækordial 

afledninger (V1 – V3) og samtidigt strukturelt normalt hjerte. EKG 
forandringerne er ofte dynamiske. Der findes 3 forskellige former 
for EKG forandringer (type 1, 2 og 3) og af disse er kun type 1 for-
andringerne diagnostiske for BS.

Forskellige ST elevationsmønstre ved Brugada Syndrom (henholdsvis 
type 1, 2 og 3)

Type 1 BS forandringer er ”coved type” ST elevation (> 2 mm (0.2 mV)) efter-

fulgt af en negativ T tak.

Type 2 BS forandringer har et saddel-formet udseende med høj afgang af ST 

segmentet (> 2 mm) og en ”bakke-dal” (trough værdi mellem de 2 toppe i ”sad-

delen”) med > 1 mm ST-elevation efterfulgt af pos. eller bifasisk T tak.

Type 3 BS forandringer findes som enten coved eller saddel-formet ST elevation 

(< 1 mm) 

Indgift af klasse I antiarytmika (Natriumkanal-blokkere) kan fremkalde eller 

accentuere disse EKG forandringer.

 Diagnostiske kriterier for BS:
 •  Type 1 ST elevationsmønster i mere end 1 af de 3 højresidige 

(V1-V3) forvægsafledninger spontant eller efter indgift af Na-
kanal-blokker og samtidigt mindst et af følgende kliniske kriterier:

  - dokumenteret VF eller polymorf VT
  -  familieanamnese med pludselig hjertedød før 45 års alderen 

hos slægtning
  - type 1 ST-elevations mønster hos slægtning
  -  inducerbar ventrikulær takyarytmi ved invasiv elektrofysiolo-

gisk undersøgelse
  - synkope eller
  - nokturn agonal respiration (”kamp-lignende” vejrtrækning)
 •  Når et type 2 eller type 3 ST-elevationsmønster observeres 

i mere end een højresidig forvægsafledning under basale 
omstændigheder og som efter indgift af Na-kanal blokker for-
andres til et type 1 ST elevationsmønster (> 2 mm) og mindst 
et af de ovenfor nævnte kliniske kriterier også er opfyldt

  Indgift af Na-kanal-blokker (Flecainid-test) i diagnostisk øjemed:
  Flecainid (2 mg per kg, dog maximalt 150 mg, indgivet i.v. over 

10 min): Indgift afbrydes ved fremkomst af diagnostisk type 1 
ST elevationsmønster, ved mere end 2 mm ST elevation af type 
2, eller ved fremkomst af ventrikulære arytmier eller ved mere 
end 30%’s forlængelse af QRS intervallet ift. udgangsværdien. 
Flecainid-indgift anses for kontraindiceret ved klassiske type 1 BS 
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forandringer pga. risiko for behandlingsrefraktær ventrikelflimmer. 
Man bør holde sig for øje, at negativ Flecainid-test hos en given 
patient muligvis blot indikerer, at Natrium-kanaler næppe indgår i 
sygdomspatogenesen. Flecainid-test kan udføres non-invasivt.

 Indikation for invasiv elektrofysiologisk undersøgelse:
 -  asymptomatiske personer med type 1 BS EKG forandringer - 

spontant eller efter indgift af Na-kanal-blokker.
7.  Udredning af slægtninge:
 a. Klinisk – tilbydes fra 15-16 års alderen
  i. Anamnese
  ii. Klinisk undersøgelse
  iii. EKG – ved mindst 2 lejligheder
  iv. Hvis symptomatisk: invasiv elektrofysiologisk undersøgelse
  v.  Hvis asymptomatisk og EKG m. type 1 BS forandringer: inva-

siv elektrofysiologisk us. 
  vi.  Ikke-diagnostisk EKG: non-invasiv farmakologisk stimulation. 

Såfremt denne er positiv udføres invasiv elektrofysiologisk 
undersøgelse

 b.  Genetisk:
   Hvis ”Kriterier for genetisk familieudredning” er opfyldt tilbydes 

undersøgelse for SCN5A-mutation. Hyppigheden af positive 
genfund: < 30%. 

8.  Risikomarkører:
 •  Debutsymptom i form af overlevet hjertestop (disse patienter 

har ca. 15%’s  risiko for ny arytmihændelser per år, til sam-
menligning med en årlig risiko på knapt 10% hos patienter med 
synkope og spontant påviste type 1 forandringer).

 •  Spontane EKG forandringer af type 1 (blandt asymptomatiske 
personer med spontane EKG forandringer af type 1 er livstidsri-
sikoen for en arytmihændelse 7-8 gange højere end for patien-
ter, hvor EKG forandringerne kun fremkom efter farmakologisk 
stimulation med natriumkanal-blokkere. Hos asymptomatiske 
personer, hvor EKG forandringerne alene fremkommer efter far-
makologisk stimulation, er arytmirisikoen minimal).

 •  Mandligt køn (mænds risiko for pludselig død er 5-6 gange 
større end kvinders).

 •  Inducerbarhed ved elektrofysiologisk undersøgelse (patienter 
med inducerbar ventrikulær takyarytmi har en 8 gange højere 
risiko for pludselig død ift. ikke-inducerbare patienter). 

 •  Permanent tilstedeværende EKG forandringer (medfører højere 
arytmirisiko i forhold til påvisning af intermitterende EKG foran-
dringer).

 •  Familiær forekomst af BS ser ikke ud til at medføre højere risiko 
for arytmidød i forhold til sporadiske tilfælde med BS.

8.  Behandling af patienter med BS:
 Indikation for ICD:
 -  symptomatiske patienter (overlevet hjertestop, synkope, svim-

melhed eller med agonal nokturn respiration) med type 1 BS 
EKG forandringer (spontant eller efter indgift af Na-kanal-blok-
ker) uden forudgående elektrofysiologisk undersøgelse.

 -  hvis en invasiv elektrofysiologisk undersøgelse jfr. ovenstående 
indikationer (punkt 5) viser inducerbar ventrikulær takyarytmi

  Behandling med betablokker eller amiodaron har ingen dokumen-
teret effekt ved BS. Behandling med klasse 1A og 1C antiarytmika 
anses for at være kontraindiceret.

 Patienter med BS følges på landsdelscenter.
9.   Behandling af slægtninge:
 i.  Syg: Håndteres som anført under pkt. 8.
 ii.  Asymptomatisk med positive/borderline kliniske fund: følges 

uden ICD, med mindre der i henhold til algoritmen under punkt 

6 er udført invasiv elektrofysiologisk undersøgelse, som er posi-
tiv. I dette tilfælde overvejes tilbud om ICD-implantation.

 iii.  Asymptomatisk uden positive fund:
  Med positiv genetik: følges som anført under punkt ii.
  Med ”intet genetisk svar”: følges som under ii.
  Påvisning af sygdomsassocieret gen-mutation hos slægtning afgi-

ver ikke isoleret set behandlingsindikation. Slægtninge med nega-
tiv genetik afsluttes.

10.  Opfølgning af slægtninge:
 i.  Syg: Håndteres som anført under pkt. 8 og følges i forbindelse 

med ICD kontroller.
 ii.  Asymptomatisk med positive/borderline kliniske fund: 

Asymptomatiske slægtninge til BS patient uden familieanam-
nese med alvorlige arytmihændelser og som kun udvikler type 1 
EKG forandringer efter farmakologisk stimulation følges med  6 
– 12 mdr. intervaller på lands-landsdelscenter.

   Ved kontrollerne foretages: 1) optagelse af arytmianamnese, 2) 
EKG og 3) med passende intervaller foretages Holter-monitore-
ring.

  - Med pos. genetik: følges som under 9 ii. 
  - Med negativ genetik; Afsluttes
  - Med ”intet genetisk svar”: følges som under 9 ii.
 iii.  Asymptomatisk uden positive fund:
   Med positiv genetik: følges som anført under punkt 9 ii.
   Med ”intet genetisk svar”: følges som anført under punkt 9 ii.
   Med negativ genetik: afsluttes
   Opfølgningen kan evt. reduceres til hvert 2. år fra 60 års - og 

evt. afsluttes i 70 års alderen.
11.  Sportsdeltagelse: Deltagelse i konkurrencesport frarådes, selvom 

der ikke er dokumentation for, at træning kan medføre arytmi-
symptomer eller sygdomsprogression.
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Katecholaminerg polymorf VT
Katecholaminerg polymorf VT (CPVT) er en meget sjælden, arvelig 
arytmisygdom, som viser sig ved anstrengelses- eller emotionelt 
stress-induceret ventrikulær takykardi (VT), synkope eller plud-
selig uventet død hos en patient med strukturelt normalt hjerte. 
Sygdommen rammer oftest børn og teenagere.

De to proteiner, Ryanodin receptoren og Calsequestrin, som begge 
er centrale for myocyttens calcium-homeostase, ser ud til at spille en 
rolle for CPVT. Abnormiteter i disse to proteiner fremkalder excessiv 
calcium-frigørelse fra det sarcoplasmatiske reticulum, specielt i diasto-
len, hvilket fremkalder intracellulært calcium-overload. Dette vil med-
føre repolarisationsabnormiteter i form af sene efterdepolarisationer 
(delayed afterdepolarizations (DADs)).42-46

Motivationen for at foretage familieundersøgelse er væsentligst at 
kunne identificere og tilbyde kontrol og profylaktisk behandling til 
slægtninge med øget risiko for pludselig død. 
1.  Prævalens: Meget sjælden arytmisygdom, der oprindeligt blev 

beskrevet hos børn, men nyere studier tyder på, at sygdommen 
også kan debutere i voksenalderen. Formentlig er der i Danmark 
mindre end 100 patienter med sygdommen. 

2.  Arvegang: Autosomal dominant arvegang (relateret til mutation i 
genet, der koder for Ryanodin Receptor 2 (RyR2)) eller autosomal 
recessiv arvegang (relateret til mutation i genet der koder for 
Calsequestrin, CASQ2). 

3.  Involverede gener:
 a)  Autosomalt dominante former for CPVT: Man kender mere end 

20 forskellige mutationer i RyR2, der er relateret til CPVT. Ses 
hos ca. 50% af patienter med klinisk CPVT.

 b)  Autosomalt recessive former for CPVT: Relateret til mutationer i 
genet, der koder for Calsequestrin (CASQ2). Ukendt hyppighed.

4.  Symptomer: Debutsymptom er ofte synkope – typisk fremkaldt 
af fysisk anstrengelse eller emotionelt stress. Pludselig uven-
tet død kan optræde hos tidligere asymptomatiske individer. 
Gennemsnitsalderen ved symptomdebut hos patienter med CPVT 
er omkring 8 år. Omkring 30% har positiv familieanamnese med 
pludselig uventet død, oftest hos børn. Ligesom hos patienter med 
langt QT syndrom kan svømning ofte være trigger for fatale aryt-
mier hos patienter med CPVT.

5.  Diagnostiske kriterier: Dårligt afgrænset sygdomsenhed med 
anstrengelses- eller emotionelt stress-relateret VT hos patienter 
med strukturelt normalt hjerte. Arytmien kan være polymorf VT, 
bidirektionel VT eller VF.

 Diagnosen CPVT anses for opfyldt når:
 1)  Mindst 2 typer af ventrikulær takykardi-morfologier kan frem-

kaldes af fysisk anstrengelse eller intravenøs katecholamin-infu-
sion i mere end 3 konsekutive QRS komplekser

 2)  Anden årsag er udelukket; elektrolyt-forstyrrelse, farmakologisk 
behandling eller strukturel hjertesygdom (bl.a. kardiomyopati, 
iskæmisk hjertesygdom, kongenit hjertesygdom)

 3)  Primær elektrisk sygdom som Brugada syndrom eller LQTs er 
udelukket.

  Ved fysisk belastning (eller emotionelt) kommer der typisk tilta-
gende antal VES og disse bliver i tiltagende grad organiseret som 
quadrigemini,  trigemini og bigemini, og endeligt korte salver af VT, 
som ofte har bidirektionel VT morfologi (ses for praktiske formål 
kun ved CPVT). 

  Den bidirektionale VT har klassisk højresidig grenblokskonfigura-
tion med alternerende højre og venstresidig akseldeviation.

           

  Hvis den fysiske belastning fortsætter vil den bidirektionelle VT 
blive polymorf og accelerere. Takyarytmien ophører spontant (med 
mindre den er accellereret op til en polymorf VT) når den fysiske 
anstrengelse ophører med samme (dog omvendte) gradvise møn-
ster, hvormed den opstod.

  Differentialdiagnose: Torsade de pointes (TdP) VT som led i LQTs 
(men takykardien ved CPVT ligner ikke en TdP VT og der er ingen 
repolarisationsabnormiteter under sinusrytme hos patienten med 
CPVT)

  Bidirektional takykardi ses også ved digoxinintoksication. Ved plud-
selige dødsfald kategoriseres arytmien ofte som idiopatisk VF.

6.  Udredning af slægtninge:
 a.  Klinisk – tilbydes fra 5-6 års alderen
  1. Anamnese
  2. Klinisk undersøgelse
  3.  EKG, arbejds-EKG,  ekkokardiografi, og Holter-monitorering.
   i.   Hvis symptomatisk: Udredning som anført ovenfor. Hos 

voksne 1. ledsslægtninge bør KAG overvejes, hvis der er 
symptomer eller hvis den asymptomatiske slægtning får 
anstrengelsesrelaterede ventrikulære takyarytmier påvist 
som led i udredningsprogrammet, især hvis arytmien ikke 
er fuldt forenelig med diagnosen CPVT. Invasiv elektrofysio-
logisk undersøgelse har ingen plads i udredningen af slægt-
ninge.

   ii.  Hvis asymptomatisk: Udredning som angivet ovenfor. Hvis 
der ikke fremkommer anstrengelsesrelaterede ventrikulære 
takyarytmier foretages ikke yderligere og patienten afslut-
tes. Såfremt der kommer ventrikulære takyarytmier for-
eneligt med diagnosen CPVT iværksættes behandling med 
betablokker.

   iii.  Ikke-diagnostisk tilstand/borderline: Udredning som angi-
vet ovenfor under pkt. ii. 

 Udredningen af slægtninge bør foregå på landsdelscenter.
 b.  Genetisk: Hvis ”Kriterier for genetisk familieudredning ” er 

opfyldt, kan dette overvejes.
7.  Risikomarkører: Særlige risikomarkører kendes ikke.
8.  Behandling af patienter med CPVT: Patienterne skal behandles 

med betablokker og det er vigtigt, at behandlingen er døgndæk-
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kende og livsvarig. ICD behandling bør overvejes, idet 22% af 
betablokker-behandlede patienter dør i løbet af knapt 7 års 
opfølgning.

 Amiodaron og klasse 1 antiarytmika anses for kontraindicerede.
9.  Behandling af slægtninge:
 1.  Syg: Håndteres som anført under pkt. 8 (også selv om de på 

diagnosetidspunktet er asymptomatiske, da debutsymptom kan 
være pludselig død).

 2.  Asymptomatisk med ikke-diagnostiske positive/borderline klini-
ske fund: Følges uden behandling eller med betablokker-behand-
ling med ½-1 års intervaller.

 3.  Asymptomatiske uden positive fund: ingen behandling.
  Slægtninge orienteres om at kontakte læge ved fremkomst af 

symptomer. Udredningen bør foregå på lands-landsdelscenter.
  Påvisning af sygdomsassocieret gen-mutation hos slægtning afgi-

ver ikke isoleret set behandlingsindikation. Slægtninge med nega-
tiv genetik afsluttes.

10.  Opfølgning af slægtninge:
 1.  Syg: Håndteres som anført under pkt. 8 og følges med  ½ - 1 års 

intervaller.
 2.  Asymptomatisk med ikke-diagnostiske positive/borderline klini-

ske fund: Følges med ½ - 1 års intervaller. Med lange intervaller 
(f.eks. 3 år) gentages den non-invasive udredning (jfr. Pkt. 6).

 3.  Asymptomatisk uden positive fund: Afsluttes, men orienteres 
om fornyet kontakt i tilfælde af synkope, nærsynkope eller hjer-
tebanken.

11.  Sportsdeltagelse: Deltagelse i konkurrencesport frarådes.
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Præmatur/tidlig iskæmisk hjerte-kar sygdom
Iskæmisk hjerte-kar sygdom (IHS) er en multifaktoriel sygdom, som 
skyldes et samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer. En 
familieanamnese med IHS afspejler derfor såvel genetiske forhold som 
interaktioner mellem en genetisk disposition og f.eks. kulturelle og 
affærdsmæssige faktorer. En familieanamnese med IHS, ofte defineret 
som forekomst af IHS hos 1. ledsslægtninge (forældre, søskende og 
børn), fremstår dog som en stærk og uafhængig risikofaktor for IHS, 
der gennemsnitligt synes at føre til en 2-3-fold forøgelse af risikoen 
for IHS. Familieanamnese med IHS indgår ikke eller kun sparsomt 
i de traditionelle risikoalgoritmer (f.eks. Frammingham Risk Score, 
Heartscore mv.), som derfor kan underestimere risikoen for IHS hos 
individer med familiær forekomst af IHS. IHS klassificeres ofte som 
præmatur, hvis patienten er <50 år og denne aldersgruppe tegner sig 
for 5-10% af alle AMI-tilfældene. Genetiske faktorer spiller utvivlsomt 
en større rolle hos yngre end hos ældre patienter med IHS, men da 
ca. 90% af alle AMI-ptt. har ≥1 konventionel, modificerbar riskofaktor 
(dvs. rygning, dyslipidæmi, hypertension, diabetes mellitus, abdominal 
overvægt osv.), hver med sin potentielle genetiske baggrund, er der 
ved IHS foreløbig kun sjældent behov for genetisk udredning. Gener 
med mulig betydning for IHS påvises oftest ved undersøgelse af en 
evt. association mellem IHS og enkeltnukleotids-polymorfier (single 
nucleotide polymorphisms [SNPs], også kaldet genvarianter) i kandi-
datgener, hvis genprodukter er impliceret i patofysiologien ved IHS. 
Det gælder mediatorer indenfor lipidmetabolisme, iltradikalreaktioner, 
inflammation, koagulation, insulinresistens mv. Der kendes i dag hund-
redvis af IHS-associerede genvariater, men analyserne har ofte meto-
dologiske mangler og tidlige rapporter om positive associationer bliver 
jævnligt afkræftet i mere definitive opfølgningsstudier. I takt med 
den tiltagende viden om molekylære mekanismer ved IHS, vil flere 
kandidatgener utvivlsomt komme i spil, ligesom udviklingen indenfor 
genchip-teknologi og computerbaseret databearbejdning forventes at 
skabe en større klarhed over betydningen af f.eks. gen-interaktioner, 
etnisk variation, og samspillet mellem gener og konventionelle risiko-
faktorer.47-52

1.  Prævalens: I 2000 var henholdsvis 145 (1,4%) og 738 (7,2%) af 
10.257 patienter med 1. gangs AMI i DK under 40 år og 50 år.

2.  Arvegang: Polygen, med undtagelse af de monogent betingede 
dyslipidæmier, hvoraf kun familiær hyperkolesterolæmi er moleky-
lærgenetisk afklaret (se særskilt afsnit).

3.   Associerede gener:
 a.  Lipidrelaterede gener: LDL receptor (familiær hyperkolestero-

læmi), apolipoprotein B (familiær defekt apolipoprotein B), apo-
lipoprotein E, apolipoprotein a, lipoprotein lipase.

 b.  Andre associerede gener: Der er fundet association mellem IHS 
og en lang række SNPs, bl.a varianter i gener for plasminogen 
aktivator inhibitor-1, trombospondin-4, endotelial konstitutiv 
nitrogenoxyd syntetase, angiotensin converting enzyme, angio-
tensin II type 1-receptor, NAD(P)H oxydase, TGF-ß, GPIIb/IIIa-
receptor, interleukin-6, TNF-ß, 5-lipooxygenase aktiverende 
protein galektin-2, Toll-like receptor 4, RANTES, CD14, MMP-3 
og -9, E-selektin,  methylentetrahydrofolat reduktase, østrogen-
receptor, mv. Resultater er ofte inkonsistente og f.eks. er effek-
ten af faktor V Leiden-varianten, som er en etableret risikofaktor 
for venøs trombose, uafklaret.

4.  Symptomer: Probander er sædvanligvis asymptomatiske indtil evt. 
fremkomst af atero-trombotisk sygdom (IHS, cerebrovaskulær syg-
dom, perifer arteriel insufficiens osv.).

5.  Diagnostiske kriterier: Som anført klassificeres IHS ofte som præ-

matur, hvis patienten er <50 år. En positiv familieanamnese med 
tidlig IHS er den mest oplagte måde, hvorpå en genetisk disposi-
tion for IHS kan afsløres. Det skal her nævnes, at man i DCS-rap-
porten ”Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær 
sygdom i Danmark” (2004) har defineret tidlig kardiovaskulær 
sygdom  med aldersgrænserne: mænd < 55 år og kvinder < 65 år. 

6.  Risikomarkører: Der kendes ingen specifikke risikomarkører for 
præmatur IHS, men sandsynligheden for genetiske bidrag til risi-
koprofilen øges ved en positiv familieanamnese. Derudover synes 
risikoen for pårørende at stige jo flere 1. ledsslægtninge, der har 
IHS, jo yngre sidstnævnte er ved IHS-debut, samt såfremt proban-
den er kvinde. Ved svær hyperkolesterolæmi (LDL-kolesterol > 6 
mM), samt tilstedeværelse af senexantomer, arcus cornea mv., må 
man mistænke familiær hyperkolesterolæmi.

7.  Udredning af proband og slægtninge: 
 a.  Klinisk: Probander med præmatur IHS bør udredes og behandles 

svarende til terapimålene ved sekundærforebyggelse. Der udar-
bejdes familiestamtræ mhp. forekomst af præmatur IHS. Den 
behandlende læge på sygehuset initierer en sådan familieudred-
ning. Voksne 1. ledsslægtninge (søskende og børn > 18 år) bør 
tilbydes udredning via egen læge eller sygehusambulatorium. 
Denne bør omfatte en anamneseoptagelse fokuseret på kar-
diovaskulær sygdom og livsstilsfaktorer (rygning, motion, kost, 
alkohol mv.), samt måling af BT, kolesteroltal, blodsukker, vægt, 
højde og taljemål. Herudfra bør beregnes et samlet risikoscore 
(f.eks. Heartscore), der må suppleres med en mere kvalitativ 
vægtning af den familiære disposition, mhp. individualiseret 
rådgivning vedr. livsstilsfaktorer og stillingtagen til yderligere 
udredning, behandling og opfølgning.

 b.  Molekylær-genetisk: IHS er en kompleks, multifaktoriel sygdom 
og den inkrementale prædiktive gevinst, der kan opnås ved at 
lægge en genetisk risikoprofil til de traditionelle risikofaktorer, 
kendes ikke. Molekylær-genetiske undersøgelser kommer derfor 
foreløbig kun på tale hos individer med markant dyslipidæmi 
forenelig med familiær hyperkolesterolæmi. Herudover findes 
der aktuelt intet valideret molekylærgenetisk udredningspro-
gram ved præmatur IHS, heller ikke hos asymptomatiske indi-
vider med udbredt familiær forekomst af IHS, selv uden andre 
oplagte risikofaktorer, patienter med præmatur IHS uden andre 
risikofaktorer, eller patienter med aggressiv/recidiverende IHS, 
på trods af optimal farmakologisk terapi og livsstilsintervention.

8.  Behandling af proband og slægtninge: Der tilstræbes optimal 
behandling af de kendte modificerbare risikofaktorer i henhold til 
aktuelle retningslinier.

9.  Klinisk opfølgning: Følger de generelle retningslinier i relation til 
primær eller sekundær profylakse af IHS. Mht. familiær hyperko-
lesterolæmi, se særskilt afsnit. Slægtninge > 18 år uden tegn til 
kardiovaskulær sygdom eller behandlingskrævende risikofaktorer i 
øvrigt kan afsluttes, efter grundig information om værdien af fort-
sat primærprofylakse.

10.  Undersøgelse af børn: Fraset ved familiær hyperkolesterolæmi, er 
der ikke indikation for at undersøge børn og unge < 18 år.

11.  Sportsdeltagelse: Patienter med præmatur IHS har ofte nedsat 
fysisk kapacitet og derved begrænsninger mht. konkurrencesport, 
mens sport på motionsplan kan anbefales, efter individuel vurde-
ring af patientens status og fysiske kapacitet. Hos slægtninge er 
der ikke baggrund for restriktioner i sportsudøvelse. 
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Familiær hyperkolesterolæmi
Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en relativ hyppig monogen arve-
lig sygdom i lipoprotein metabolismen karakteriseret ved højt plasma 
LDL kolesterol lige fra fødslen, senexantomer og markant præmatur 
iskæmisk hjertekar sygdom (IHS).  Hos heterozygote FH (heFH) per-
soner ses plasma total kolesterol på 7-15 mmol/l. Senexantomer, som 
er specifikke for sygdommen, er tilstede hos ca 30% i 40 års alderen, 
men udvikles ikke hos alle. Arcus cornea og xantalasmata ses ofte, 
men er ikke specifikke for FH. Ubehandlet ses IHS i 30-50 års alderen 
og omkring 50% af mænd og 20% af kvinder med heFH dør før 40 års 
alderen (2). Den meget sjældne homozygote tilstand (hoFH) er yderst 
alvorlig med plasma total kolesterol 15-30 mmol/l, kutane- og sene-
xantomer samt aterosklerose i aorta og koronarkar før 10 års alderen 
og typisk udvikles IHS med stor risiko for kardiovaskulær død inden 
15-20 års alderen. Tilfredsstillende kontrol af plasma LDL kolesterol 
kan i dag opnås hos de fleste patienter med heFH med en kombi-
nation af fedt-reduceret kost og kolesterolsænkende farmakologisk 
behandling, hvilket dog i langt mindre grad gør sig gældende hos de 
meget sjældne tilfælde med hoFH, hvor tillige selektiv LDL-aferese er 
nødvendig (1). Der foreligger god dokumentation for, at tidlig diag-
nose og kolesterolsænkende behandling kan forsinke eller faktisk fore-
bygge udviklingen af præmatur IHS hos FH personer.

FH forårsages af mutation i genet kodende for LDL receptoren, der 
regulerer koncentrationen af plasma LDL kolesterol ved at internali-
sere lipoproteiner indeholdende apolipoprotein B-100 (apoB) og apo-
lipoprotein E (apoE) via receptor medieret endocytose. Tre LDL recep-
tor-mutationer (W23X, W66G, W556S) forklarer omkring 30-40% af 
FH i Danmark, hvorimod resten overvejende er betinget af ”private” 
LDL receptor mutationer. Der kendes i dag mere end 70 forskellige 
LDL receptor mutationer i Danmark og på verdensplan mere end 800 
(www.ucl.ac.uk.fh og www.umd.necker.fr). Genetiske ændringer i LDL 
receptorens ligander, apo E og apo B, kan også forårsage dyslipidæmi 
og IHS. Flere aminosyre-ændringer i apoE, der forhindrer normal 
binding til LDL receptoren resulterer i den meget sjældne type III dys-
betalipoproteinæmi, som er meget forskellig fra FH. I apoB genet deri-
mod resulterer R3500Q (apoB-3500) mutationen i en sygdom, som 
til forveksling ligner FH såvel biokemisk som klinisk: Familiær Defekt 
apoB (FDB). Det kliniske forløb af FDB er dog ofte lidt mildere end 
klassisk FH. Desuden er der i enkelte tilfælde rapporteret mutationer i 
proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) genet som årsag 
til autosomal dominant arvelig hyperkolesterolæmi. PCSK9 genet 
koder for NARC-1, en nylig identificeret human subtilase, lokaliseret 
primært til leveren, men den specifikke implikation i kolesterolho-
møostasen er ukendt. Slutteligt skal nævnes, at familiær kombineret 
hyperlipidæmi, som også er en monogen arvelig sygdom i lipoprotein-
metabolismen, men med en moderat forhøjelse af både plasma-kole-
sterol og triglycerid, ikke er molekylær-genetisk afklaret.53-58

1.  Prævalens: heFH - 1:500, dvs. ca. 10.000 personer i DK; hoFH 
– 1:1.000.000, dvs. 0-5 i DK.

2.  Arvegang: Autosomal dominant arvegang.
3.  Involverede gener: 
 a.  LDL receptor gen (FH – klassisk form)
 b.  apo B gen (apoB-3500 mutation - FDB)
 c.  PCSK9 gen (meget sjælden årsag, ikke diagnosticeret i DK)
4.  Symptomer: FH er generelt asymptomatisk indtil debut af atero-

trombotiske manifestationer; angina pectoris, akut koronarsyn-
drom, TCI, cerebral trombose eller perifer arteriel insufficiens.

5.  Diagnostiske kriterier: Hyperkolesterolæmi (oftest TC > 7,5 mM 
og/eller LDLC > 5,5 mM samt TG < 2,0 mM) og mindst et af 
nedenstående kriterier:

 a.  sene-xantomer (hyppigst achillessener, patellarsener, håndens 
extensorsener)

 b.  barn < 15 år med hyperkolesterolæmi i familien
 c.  monogen arvegang af hyperkolesterolæmi i familien
6.  Udredning af proband og slægtninge:
 Klinisk: 
 a.  Anamnese med fokus på kardiovaskulære symptomer og fami-

liestamtræ
 b.  Lipid-profil (TC, LDLC, HDLC, TG)
 c.  Klinisk undersøgelse incl. hvile-EKG
 d.  Ved klinisk mistanke om IHS suppleres med arbejds-EKG  

og/eller KAG.
  Genetisk: Såfremt de diagnostiske kriterier er opfyldte tilby-

des us. for LDL-receptormutation og apoB-3500 mutation. 
Sygdomsfremkaldende mutation findes hos halvdelen.

7.  Risikomarkører: Kendte risikofaktorer som fx tobaksrygning, dia-
betes mellitus, hypertension og abdominal fedme øger risikoen for 
udvikling af atero-trombotiske manifestationer.

8.  Behandling af proband og slægtninge: Kolesterolsænkende tiltag i 
henhold til ”kliniske retningslinier for forebyggende af kardiovasku-
lær sygdom i Danmark”:

 a.  fedtmodificeret kost (bl.a. max 30% af kostens energiindhold fra 
fedtstoffer)

 b.  farmakologisk kolesterolsænkning (primært statiner, men kom-
binationsbehandling med andre kolesterolsænkende medika-
menter er ofte nødvendig)

 c.  selektiv LDL-aferese (kun hoFH og svær, farmakologisk refraktær 
heFH)

9.  Klinisk opfølgning: Efter behandling er iværksat følges probander/
slægtninge med FH typisk i ambulant regi 2-3 gange årligt, med 
kontrol af lipidstatus og justering af medicinsk behandling. Man 
skal være opmærksom på debut af aterosklerotiske manifestatio-
ner. I sjældne tilfælde (pga. høj penetrans) findes slægtninge med 
”normal” kolesterolniveau trods mutation. Sådanne personer bør 
tilbydes kontrol af lipidstatus, fx hvert andet år indtil omkring 60 
års alderen. Slægtninge over 25 år med ”normal” serumkolesterol 
niveau og ”ukendt” genetisk årsag kan afsluttes. Under denne alder 
bør lipidstatus kontrolleres hvert andet år.

10.  Undersøgelse af børn: Det kan diskuteres i hvilken alder det er 
mest hensigtsmæssigt at tilbyde diagnostik og evt. behandling af 
børn og unge i familier med kendt FH. I de fleste familier synes det 
fornuftigt at tilbyde diagnostik i ca. 15-16 års alderen og derefter 
lave en strategi for medicinsk behandling. Indtil denne alder kan 
børn og unge spise samme fedt-reducerede kost som resten af 
familien og tilrådes ikke at begynde tobaksrygning. En svær fami-
lieanamnese med præmatur IHS kan dog indikere tidligere diagno-
stik og behandling.

11.  Sportsdeltagelse: Ingen umiddelbare restriktioner vedrørende 
sportsaktivitet, hverken på motions- eller elite/konkurrence plan så 
længe der ikke er tegn til IHS.
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Aflejringssygdomme 

Hereditær hæmokromatose
Hereditær hæmokromatose (HH) er en arvelig sygdom forårsaget 
af en række genetisk betingede tilstande med jern-overload med 
manifestationer i form af levercirrose, hypermelanotisk hudpigmen-
tering, diabetes mellitus, hypofysær hypogonadisme, ledsygdom og 
hjertesvigt. Patientens symptomer er ofte diffuse og kan inkludere 
uspecifikke symptomer som træthed, sygdomsfølelse, ledsmerter, 
abdominalsmerter og hårtab.

Den langt hyppigste form af HH er en recessiv arvelig sygdom med 
nedsat penetrans og forårsaget af mutationer i hæmokromatose-
genet HFE. Af en række mutationer udgør C282Y og H63D langt den 
overvejende del (>80%) med homozygoti for C282Y/C282Y som den 
hyppigst påviste årsag til HH. Biokemisk viser det forhøjede jernind-
hold i kroppen sig ved forhøjet jern/transferinmætning (>50%) og 
forhøjet ferritin, ofte over 300 µg/l. Behandlingen af HH patienter er 
god og simpel. Hvis regelmæssig tapning i blodbankregi indledes før 
irreversible organmanifestationer er indtrådt, har HH patienter en 
noget nær normal livslængde. Mutationer i andre gener for proteiner 
involveret i jernstofskiftet udgør sjældnere varianter af HH. Som sær-
lige (meget sjældne) former findes undertypen juvenil hæmokroma-
tose (recessiv) associeret med mutationer i Hæmojuvelin genet (HJV) 
eller Hepcidin antimicrobial peptide genet (HAMP). For nylig er også 
andre typer af HH beskrevet, idet der er fundet association – recessiv 
– til mutationer i Transferin receptor 2 genet (TFR2) og mutationer i 
– dominant – Ferroportin (SLC40A1). 

Allelfrekvensen af de to hyppigst forekommende varianter H63D 
(187C→G) og C282Y (845G→A) er hhv. 13% og 5%. Den fænotypi-
ske penetrans af homozygoti af sidstnævnte er hos mandlige danske 
bloddonorer fundet at være >50%, vurderet ved ovenstående bio-
kemiske grænseværdier. Pga. en meget lav penetrans mht. manifest 
klinisk sygdom er populationsscreening aktuelt ikke anbefalet.59-63

1.  Prævalens: 0,4-0,5%
2.  Arvegang: Langt overvejende autosomal recessiv (meget sjældent 

dominant).
3.  Symptomer: Diabetes mellitus, hyperpigmentering, levercirrose 

symptomer. Atrieflimmer / flagren og hjertesvigt på baggrund af 
DCM/RCM kan være indgangsporten til hjerteafdelingen.

4.  Diagnostiske kriterier: HH mistænkes ved fund af forhøjet jern/
transferinmætning (> 50%) og forhøjet ferritin, ofte over 300 µg/l 
i association med organpåvirkning som: hyperpigmentering, lever-
påvirkning, ledsymptomer, diabetes melitus og hjertesvigt.

5.  Behandling: Venesectio i blodbankregi. Patienten henvises til yder-
ligere behandling i hæmatologisk regi. Patienter nydiagnosticeret 
med hæmokromatose bør tilbydes kardiologisk undersøgelse med 
ekkokardiografi. 

6.  Udredning af slægtninge: Denne funktion forventes varetaget i 
hæmatologisk regi. 

  1. ledsslægtninge, specielt i samme generation, har op til 25%’s 
prævalens af samme genotype. Klinisk screening bør tilbydes. Hvis 
”Kriterier for genetisk familieudredning” er opfyldte (se liste) anbe-
fales undersøgelse for højprævalente mutationer i HFE (tilbydes af 
en række klinisk biokemiske afdelinger). Ved negativt udfald over-
vejes screening for sjældnere HFE varianter, TFR2, HAMP og HJV 
mutationer.

7.  Involverede gener:
 a.  HFE >90%
 b.  HJV - sjælden

 c.  HAMP - sjælden
 d.  TRF2 - sjælden
 e.  SLC40A1 - sjælden
8.  Behandling og opfølgning af slægtninge:
 a.  Symptomatisk eller positive fund: Behandling iht. aktuelle guide-

lines
 b.  Asymptomatisk og ingen positive fund (normal jernstatus)
  i.  Negativ genetik: Afsluttes
  ii.  Mutationsbærere: Følges med henblik på udvikling af bioke-

miske ændringer eller kliniske tegn på sygdommen. 

Familiær amyloidose
Amyloidoserne er sygdomme, hvor normalt-opløseligt protein dan-
ner uopløselige ekstracellulære fibril-aflejringer, som kan ødelægge 
vævene. Det er en såkaldt konformations-sygdom, idet et eller flere af 
cellens proteiner foldes forkert. Der findes forskellige typer:

Familiær amyloidose, som er den arvelige form, som skyldes 
abnormt Transthyretin (TTR). TTR er et naturligt forekommende trans-
port-protein af bl.a. thyroxin, tidligere kaldt præalbumin. Det produ-
ceres i leveren. Det abnorme TTR aflejres i forskellige væv, hvilket kan 
medføre perifer neuropati, nyre-påvirkning, autonom dysfunktion med 
overvejende gastrointestinale symptomer og endeligt kardiomyopati. 
Det fænotypiske billede er meget afhængigt af mutationen. Den i 
Danmark forekommende type er karakteriseret ved kardiomyopati, 
som klinisk debuterer i 35-40 års alderen, og aflejringer i håndleddets 
seneskeder, som medfører karpaltunnelsyndrom. Ubehandlet har syg-
dommen et malignt forløb med død af hjertesvigt indenfor et par år. 
Abnormt TTR kan immunhistologisk ikke skelnes fra normalt TTR, som 
ses ved senil systemisk amyloidose.

Transthyretin-genet er lokaliseret på kromosom 18. Indtil nu er der 
beskrevet mere end 100 mutationer, som medfører ændringer i TTR 
proteinet. Det er typisk én aminosyre, som ændres og det er beskrevet 
i omkring 40% af de 127 aminosyrer, der er i molekylet. De forskel-
lige varianter af abnormt TTR beskrives ved navnet på den naturligt 
forekommende aminosyre, et tal for dens position i proteinet og 
navnet på den variante aminosyre. Hyppige varianter er val30met og 
val122Ile. Der er øget forekomst af bestemte mutationer i forskellige 
etniske grupper og lande.64-66

De øvrige amyloidosetyper omfatter:
•  Immunglobulin amyloidoserne (primær amyloidose), som skyldes 

plasmacelle-dyskrasier, som f.eks. myelomatose. Det er typisk let 
kæde protein (AL-amyloid light chain).

•  Sekundær amyloidose, som er karakteriseret ved reaktive amylo-
idfibriller, som produceres i relation til kronisk inflammationstil-
stande, f.eks. tuberkulose og rheumatoid artritis. (AA – amyloidas-
socieret protein)

•  Hæmodialyse-associeret amyloidose, som er karakteriseret ved 
beta2-mikroglobulin amyloidfibriller.

•  Senil systemisk amyloidose, som skyldes aflejringer der stammer 
fra normal Transthyretin, ses helt overvejende hos personer >70 år. 
Rammer op til 25% af 80+ årige, og involverer primært atrier og 
aorta og sjældnere myokardiet, men kan medføre hjertesvigt og 
AV overledningsforstyrrelser.

Alle de nævnte amyloidosetyper kan medføre kardiel involvering og 
det er derfor helt afgørende, at det aflejrede amyloid karakteriseres. 
Endvidere, at der undersøges for primær og sekundær amyloidose, før 
diagnosen familiær amyloidose kan stilles.
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1.  Prævalens: Sjælden. Optræder i DK overvejende i to familier fra 
Djursland og Lolland.

2.  Involverede gener: I Danmark er den helt dominerende amyloid-
variant TTR-leu111met.

3.  Arvegang: Autosomal dominant med høj penetrans og ekspres-
sivitet fsv. angår TTR-leu111met mutationen i Danmark, hvorimod 
andre mutationer formentlig har varierende penetrans og ekspres-
sivitet. 

4.  Symptomer: For TTR-leu111met ses primært symptomer fra hjerte 
og karpaltunnel. Dyspnø, træthed, og – ofte svære - ødemer domi-
nerer. Tidligste symtom er ofte karpaltunnel-symptomer. Mange er 
opereret herfor før der kommer kardielle symtomer.

5.  Klinisk diagnose: Vævsprøve, hvor der kan påvises amyloid (positiv 
Congo rød farvning samt grøn dobbeltbrydning i polariseret lys), 
som ved immunfarvning er af typen Transthyretin. Herunder kon-
trol-farvning med sera imod andre typer af amyloidose for at sikre 
en korrekt immunologisk identifikation. Vævet kan være fra sene-
skede i håndled, rektumbiopsi, subkutan abdominal fedtbiopsi eller 
myokardiebiopsi. Kardiel involvering godtgøres af abnormt EKG, 
udvikling af low voltage, samtidig ”glinsende” hypertrofi af venstre 
ventrikels væg ved ekkokardiografi, og positiv myokardiebiopsi. 
Initialt er billedet foreneligt med restriktiv kardiomyopati. Senere 
ses også systolisk dysfunktion.

6.  Behandling: Når sygdommen med sikkerhed kan påvises fæno-
typisk bør levertransplantation overvejes. Det anbefales at følge 
patienten tæt og afvente de første sikre, men beskedne tegn på, 
at sygdommen også angriber hjertet. Patienten følges med EKG, 
ekkokardiografi, og Aprotininscintigrafi. Ved betydelig kardiel invol-
vering og svære symptomer kan kombineret lever- og hjertetrans-
plantation overvejes. Hos patienter, som ikke kan transplanteres er 
behandlingen overvejende med diuretika. Digoxin og calciumanta-
gonister er kontraindicerede, idet de kan forværre tilstanden.

7.  Udredning af slægtninge: Ved påvist TTR-leu111met variant hos 
indexpatient tilbydes primært genetisk undersøgelse af familie-
medlemmer. Ellers både klinisk og genetisk us.

 a.  Klinisk
  1.  Anamnese
  2.  Klinisk undersøgelse
  3.  EKG
  4.  Ekkokardiografi
 b.  Genetisk: Primært for TTR-leu111met varianten, subsidiært for 

val30met og val122Ile, dog afhængig af etnisk oprindelse og 
familiehistorie (www.emedicine.com - amyloidosis, transthyre-
tin-related, Jacobsen DR, 2005). 

8.  Behandling og opfølgning af slægtninge:
 1.  Negativ genetik og normale undersøgelser: Afsluttes
 2.  Negativ genetik og positiv klinisk undersøgelse: Diagnosen vari-

ant TTR amyloidose revurderes.
 3.  Positiv genetik og normale undersøgelser: Følges årligt med 

EKG, Ekkokardiografi fra 30 års alderen, dog afhængig af variant 
type.

 4.  Positiv genetik, positiv klinisk undersøgelse: Se behandling oven-
for.

9.  Sportsdeltagelse: Ved kardiel involvering bør konkurrencesport for-
mentligt frarådes.
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Fabry’s sygdom
Fabry’s sygdom er en sjælden X-bundet sygdom, som skyldes mangel 
på α-galaktosidase A, hvorved der sker en progressiv intracellulær 
ophobning af glukosfingolipider (primært glykotriaosylceramid) i 
mange forskellige væv. Serum enzymaktiviteten af α-galaktosidase er 
hos afficerede mænd ca. 5% af det normale og hos heterozygote kvin-
der ses meget varierende værdier spændende fra lave værdier som hos 
mænd til helt normale niveauer. Formentlig pga. varierende fordeling 
af X-kromosom-inaktivering mellem organerne ses betydelige forskel-
le i enzymaktiviteten mellem organer, og serumaktiviteten afspejler 
derfor ikke nødvendigvis organaktiviteterne hos den enkelte kvinde. 
Formentlig af samme årsag ses et meget varierende kliniske billede 
selv i den samme familie, hvor afficerede har identiske mutationer.

Symptomer og kliniske fund: Akroparæstesier/neuropatiske smerter, 
hypo/anhydrosis, tinnitus, høretab, hypertrofi af venstre ventrikel, 
arteriel hypertension, angiokeratomer, nyreinsufficiens, evt. hjertein-
sufficiens og/eller overledningsforstyrrelser. Desuden er atrieflimren 
ca. 4 gange hyppigere end i baggrundsbefolkningen. Der er efterhån-
den konsensus om, at kvinder også ofte udvikler sygdom, om end 
senere i livet end mænd.

Kardiel involvering er hyppig og der ses primært hypertrofi af ven-
stre ventrikel. I enkelte familier er den kardiale involvering domine-
rende. I starten ses normal LVEF, mens vævsdoppler ekkokardiografi 
formentlig kan påvise nedsat funktion af LV tidligere i forløbet. Således 
ses der først en reduktion af LVs longitudinelle kontraktion. Med tiden 
udvikles ofte svært nedsat LVEF og hjerteinsufficiens. Højre ventrikel 
er som regel ikke afficeret. I myokardiebiopsier kan ses fibrose og ved 
elektronmikroskopi kan det intracellulært akkumulerede glycolipid evt. 
ses organiseret i koncentriske lamelstrukturer. Fibrosen kan evt. kan 
verificeres med MRI scanning.67-69

De kardiologiske differentialdiagnoser omfatter: 
a. Sportshjerte
b. Hypertensiv hjertesygdom
c. Amyloidose med kardiel involvering
d. Hypertrofisk kardiomyopati
e. Hæmokromatose
f. Dilateret kardiomyopati af anden genese.
Prognose: Progressivt organsvigt. Regression af kardielle forandringer 
med enzymsubstitution er beskrevet.

1.  Prævalens: Fabry’s sygdom er diagnosticeret i færre end 10 fami-
lier i Danmark

2.  Arvegang: X-bundet. 
3.  Diagnostiske kriterier: Ved klinisk mistanke bekræftes diagnosen 

ved genetisk undersøgelse med påvisning af mutation i genet, der 
koder for α-galaktosidase A. Ved negativ genetisk analyse, hvor den 
kliniske diagnose er særlig bestyrket, kan der suppleres med måling 
af enzymaktivitet (α-galaktosidase A) i leukocytter

4.  Sygdomsgener: Genet, der koder for α-galaktosidase A (GLA)
5.  Kardielle fund: Hyppigst ses hypertrofi af venstre ventrikel.
6.  Udredning: Patienter mistænkt for Fabry’s sygdom; i den kardiolo-

giske klinik spec. med uforklaret hypertrofi eller med både uforkla-
ret hypertrofi, hjerteinsufficiens og evt. andre Fabry-symptomer, 
henvises til udredning på specialafdeling (se pkt. 9). Udredning af 
familiemedlemmer foretages ligeledes på specialafdeling (aktuelt 
endokrinologisk afdeling, RH). Familieudredningen omfatter også 
børn efter forudgående klinisk genetisk rådgivning, idet børn også 
ses klinisk afficerede.

 a.  Kardiologiske undersøgelser:
  1.  Familieanamnese

  2.  EKG, som ofte viser hypertrofi af venstre ventrikel. AV-blok, 
grenblok og atrieflimmer forekommer.

  3.  Ekkokardiografi med vurdering af hypertrofi og radial og lon-
gitudinal funktion af venstre ventrikel.

  4.  Koronararteriografi ved hjerteinsufficiens
 b.  Genetik: Undersøgelse foretages på specialafdeling. Tolkning af 

genetiske undersøgelser kan være vanskelig. 
7.  Kontrol i kardiologisk regi: Patienter med sygdom og personer med 

påvist mutation ekkokardiograferes årligt.
8.  Klinisk kontrol af raske børn: Dette organiseres af endokrinologisk 

afdeling, RH.
9.  Behandling: Primær behandling er enzymsubstitution. 

Behandlingen tilbydes fra symptomdebut og organiseres af endo-
krinologisk afdeling, RH. Formålet med behandlingen er primært 
at reducere forekomsten af nyreinsufficiens og hjerteinsufficiens 
samt øvrige symptommanifestationer. Sekundært behandles 
organmanifestationer jf. sædvanlige retningslinjer for uræmi, hjer-
tesvigt mm.

10.  Behandling og opfølgning af slægtninge
 a.  Negativ genetik og normale undersøgelser: Afsluttes
 b.  Positiv genetik og normale undersøgelser: Følges på special-

afdeling.
 c.  Positiv genetik, positiv klinisk undersøgelse: Se behandling oven-

for.
11.  Sportsdeltagelse: Deltagelse i konkurrencesport frarådes, – om end 

der ikke foreligger dokumentation herfor.
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Andre arvelige hjertesygdomme

Pulmonal arteriel hypertension
Pulmonal arteriel hypertension (PAH) betegner en gruppe af sygdom-
me, som hæmodynamisk er karakteriseret af forhøjet pulmonaltryk 
(middel PA-tryk i hvile >25 mmHg) og samtidig normalt tryk i venstre 
atrium og lungevenerne (<15 mmHg). PAH udspiller sig i de små 
pulmonalarterier, hvor karvæggen er fortykket pga. proliferative foran-
dringer i både intima, media og adventitia. Forandringerne medfører 
lumenforsnævring og tendens til in-situ trombose pga. langsomt flow. 
Endotheldysfunktion og forøget vasokonstriktor aktivitet er tilstede 
tidligt i sygdomsprocessen. Uden behandling progredierer sygdom-
men med gradvist stigende lungekarmodstand og efterhånden svigt af 
højre ventrikel. Nedsat dannelse af NO og prostacyclin samt forøget 
produktion af endothelin i pulmonalarterierne er vigtige elementer i 
patofysiologien ved PAH.

PAH uden påviselig årsag (tidligere kaldet primær pulmonal hyper-
tension) kan optræde enten sporadisk (idiopatisk PAH (IPAH)) eller 
som en arvelig tilstand (familiær PAH (FPAH)). Ved familiær PAH 
er arvegangen autosomal dominant og i 50% af familierne findes 
mutationer i genet for ”bone morphogenetic protein receptor type 
2” (BMPR2). Denne receptor påvirkes af proteiner i TGF-ß systemet, 
der har betydning for vækst, differentiering og apoptose. Mutationer 
i BMPR2 genet, hvoraf der er beskrevet mere end 140 forskellige, 
formodes at bidrage til forøget celleproliferation i de små pulmonalar-
terier ved PAH. Penetransen af BMPR2 mutationer varierer fra familie 
til familie, men er oftest lav, - omkring 20%. Ved familiær PAH kan 
sygdommen springe generationer over. Sygdommen debuterer ofte 
tidligere og med større sværhedsgrad i den yngste generation sam-
menlignet med ældre generationer af familien (genetisk anticipation). 
PAH forekommer også i familier med hereditær hæmoragiske telan-
giektasier (Osler) og i disse familier er der påvist mutationer i genet 
for en anden receptor i TGF-ß systemet (ALK1).

BMPR2 mutationer forekommer overraskende også hos 25% af 
IPAH patienter uden familie-anamnese. PAH optræder associeret med 
bindevævssygdomme (især sklerodermi), HIV infektion, leversyg-
domme (portal hypertension), medfødt systemisk til pulmonal shunt 
samt farmaka/toxiner. Også blandt de associerede former for PAH 
(APAH) er der meddelt BMPR2 mutationer. Det ser således ud som 
om ydre faktorer (trigger faktorer) kan præcipitere sygdommen blandt 
mutationsbærere.

Undersøgelse af slægtninge til IPAH og FPAH patienter er begrundet 
i det forhold, at der findes specifik og virksom farmakoterapi for syg-
dommen, og en formodning om, at behandling indledt i en tidlig fase 
af sygdommen vil forbedre prognosen. 

I Skandinavien er der ikke foretaget karakteristik af PAH-associe-
rede BMPR2 mutationer. Penetransen for hele gruppen af bærere af 
BMPR2 mutationer er ca. 20%. Denne relativt lave penetrans reduce-
rer anvendeligheden af at genteste. Dette formodes imidlertid i nogen 
grad opvejet af det forhold, at sygdommen er hyppigst blandt yngre 
kvinder. Yngre kvinder må derfor forventes at have en højere pene-
trans. Modsvarende må mænd og ældre have en lavere penetrans. I et 
oversigtsarbejde fra 2004 vurderes det relevant at tilbyde gentest ifm 
familieudredning, hvis familiens BMPR2 mutation er kendt.70-76

1.  Incidens: Idiopatisk PAH og familiær PAH 10/år og hele PAH klas-
sen 30/år i DK.

2.  Arvegang: Autosomal dominant. Lav penetrans - omkring 20%. 
Genetisk anticipation.

3.  Symptomer: Dyspnø, træthed og nedsat fysisk funktionsevne. 

Senere angina, anstrengelsesrelaterede nærsynkoper/synkoper og 
tegn på højresidig hjerteinsufficiens.

4.  Diagnostiske kriterier: Ekkokardiografi: Tricuspidalreturgradient >40 
mmHg. Definitiv diagnose kan kun stilles ved højresidig hjerte-
kateterisation: Middel PA-tryk >25 mmHg og PCW <15 mmHg. 
Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension, medfødt hjerte-
sygdom og lungesygdom skal være udelukket. 

5.  Behandling: Farmakologisk: Calciumantagonister (NO-respon-
dere), prostanoider, endothelin-antagonister, sildenafil. 
Lungetransplantation ved svigt af medicinsk behandling.

6.  Prognose og risikomarkører: Ubehandlet er overlevelsen efter 1, 3 
og 5 år 68%, 48% og 24%. Markant forbedret prognose ved far-
makologisk behandling. Lav WHO-klasse, 6-min gangtest <350 m, 
højt RA-tryk, lavt CI, højt PA-tryk, perikardieeffusion, VO2max <10 
ml/min/kg og forhøjet BNP>180 pg/ml indikerer en dårlig progno-
se. Bevaret vasoreaktivitet overfor NO indikerer en god prognose. 

7.  Udredning af slægtninge: 
 a.  Klinisk: 1. ledsslægtninge til patienter med IPAH og FPAH til-

bydes ekkokardiografi. I FPAH familier har børn og søskende en 
risiko på 10% for at udvikle sygdommen. Ved normale forhold 
anbefales ikke yderligere kontrol, men personen opfordres alene 
til at blive genundersøgt ved symptomer på sygdommen. PAH 
ses sjældent hos børn og klinisk undersøgelse tilbydes derfor 
almindeligvis først fra 15-18 års alderen. Den genetiske antici-
pation kan dog i nogle tilfælde indicere tidligere undersøgelse.

 b.  Genetisk: Under forudsætning af, at ”Kriterier for genetisk 
familieudredning” indfries, kan tilbud om genetisk testning for 
BMPR2 mutationer overvejes. Da der ikke hidtil er foretaget 
genetiske undersøgelser for PAH-associerede BMPR2 mutationer 
i Danmark, bør indførelse af genetisk testning overvejes proto-
kolleret i en videnskabelig undersøgelse.

8.  Involverede gener:
  BMPR2: 50% af patienter med familiær PAH og 25% med idiopa-

tisk PAH
  ALK1: Patienter med både hereditær hæmoragiske telangiektasier 

(Osler) og PAH
9.  Behandling af slægtninge: 
 a.  Asymptomatiske med PAH: Calciumangtagonister til patienter 

med positiv vasodilatationstest overfor NO
 b.  Symptomatiske med PAH: Som under punkt 5.
10.  Klinisk opfølgning: Alle slægtninge med PAH vil blive fulgt i specia-

liseret afdeling/center for PH.
11.  Sportsdeltagelse: Patienter med PAH frarådes højintensitetssport 

og svær fysisk udfoldelse.

Arvelige hjertesygdomme · 29 · DCS vejledning · 2006 · Nr. 1





Marfan syndrom
Marfan syndrom er en autosomal dominant bindevævssygdom (præ-
valens 1:5.000, dvs. i DK ~1.000), som skyldes et abnormt fibrillinpro-
tein. Der er fundet mere end 500 mutationer i FBN1 genet i kromo-
som 15 (15q15-31), som koder for fibrillin-1. Dette indebærer, at den 
fænotypiske præsentation er variabel. Man opererer derfor med begre-
berne Marfan syndrom og Marfan lignende tilstande. Sidstnævnte er 
i det væsentligste MASS fænotypen, som er karakteriseret ved myopi, 
diskrete skeletforandringer, striae og mitralprolaps, og kun i beskedent 
omfang aortadilatation, samt den såkaldte arvelige aortadilatation/
dissektion. Disse tilstande skal kontrolleres på samme måde som 
Marfan syndromet. Patienter med Turner syndrom og patienter med 
bicuspid aortaklap har som ved Marfan syndrom øget hyppighed af 
aortadissektion.77;78

1.  Diagnose: Diagnosen Marfan syndrom er klinisk og stilles på 
grundlag af Ghent kriterierne. 

2.  Udredning af patienter og slægtninge: For patienter med mis-
tænkt eller etableret Marfan syndrom finder udredning, diagnose, 
rådgivning og koordinering af kontrolforanstaltningerne sted på 
henholdsvis Rigshospitalet (Klinikken for Sjældne Handicap) og 
Skejby sygehus (Center for Sjældne Sygdomme, CSS). Disse centre 
varetager og foranlediger genetisk undersøgelse, hvis dette findes 
indiceret. Centrene varetager også familieudredningerne. 

  Hos genetisk diagnosticerede patienter kan relevante familiemed-
lemmer testes for den pågældende mutation. Børn af patienter 
med Marfan syndrom undersøges i barnealderen. Den kardiolo-
giske udredning og den livslange kontrol anbefales foretaget på 
kardiologisk afdeling Rigshospitalet og Skejby Sygehus, men kan 
efter aftale eventuelt ske på andre kardiologiske afdelinger med 
specialister med særlig interesse og erfaring i denne patientgruppe.

3.  Kardiologisk kontrol: Patienter med Marfan syndrom eller Marfan 
lignende tilstande følges som minimum årligt med klinisk undersø-
gelse og ekkokardiografi. Hos ikke-opererede udføres MR scanning 
efter skøn, f.eks. hvert andet år. For at vurdere vækstraten i aorta-
diameteren bør nydiagnosticerede patienter initialt ekkokardiogra-
feres halvårligt.

4.  Ekkokardiografi: Aortaroden dvs. annulus, sinus og den sinutubu-
lære overgang skal visualiseres både i et parasternalt længdesnit 
og i et højt tværsnit. I længdesnittet skal aorta fremstilles tydeligt 
fra klapniveau og til ovenfor den sinutubulære overgang. I tvær-
snittet vil asymmetrisk dilatation, som ved sinus valsalva aneu-
risme, kunne visualiseres. Arcus aortae fremstilles suprasternalt. 
Aortaklappen er ofte insufficient. Dette ses enten sekundært til 
myxømatøs omdannelse af selve klappen eller sekundært til aorta-
rodsdilatationen. Disse forhold har terapeutisk konsekvens og skal 
derfor beskrives. Mitralklappen undersøges tilsvarende for prolaps 
og insufficiens. Ofte ses også dilatation af truncus pulmonalis og 
proksimale dele af venstre og højre pulmonalarterie.

5.  Medicinsk behandling: Principielt anbefales betablokker-behandling 
til alle. Behandlingen sænker BT og dP/dt og mindsker derved pro-
gressionen i aortarodens dilatation. Der er formentlig tale om en 
klasseeffekt og alle betablokkere kan derfor anvendes. Indikationen 
er størst hos patienter med disposition til aortadissektion og 
hos patienter, hvor sinus aortae er ≥ 4 cm. Bivirkninger og kon-
traindikationer kan gøre det umuligt at gennemføre behandling. 
Ud fra teoretiske overvejelser, bør angiotensin II antagonister og 
ACE-hæmmere anvendes, hvis betablokker-behandling ikke kan 
gennemføres. Endokarditprofylakse er indiceret, hvis aorta- eller 
mitralklappen er abnorm.

6.  Kirurgisk behandling: Profylaktisk operation med indsættelse 

af kompositgraft (Bentall operation) anbefales hos voksne ved 
største aortadiameter >5-5.5 cm (børn 4.5-5 cm) eller ved 
betydende aortainsufficiens. Hos patienter med hurtig dilatati-
ons-vækstrate (>2 mm/år) og i særdeleshed hos patienter med 
familiær disposition til aortadissektion, er der ofte indikation 
for tidligere operation. Hvis aortaklappen er normal eller tæt, 
kan der udføres en klapbevarende operation, hvor aortaklap-
pen sys op i rørprotesen (modificeret Bentall operation). Der er 
øget incidens af mitralprolaps og mitralinsufficiens hos Marfan 
patienter på baggrund af myxømatøse forandringer af mitralklap-
pen. Operationsindikationen er ikke forskellig fra andre former for 
mitralklapsygdom.

7.  Postoperativ kontrol: Aortaopererede patienter følges årligt med 
ekkokardiografi og MR scanning af aorta thoracalis og abdominalis, 
subsidiært CT scanning. 

8.  Graviditet: Marfan-patienter har en øget risiko for aortadissektion i 
forbindelse med graviditet. Risikoen for komplikationer er vurderet 
til 10% hvis sinus aortae er > 4 cm. Kvinder, der vil være gravide 
bør formentligt opereres, hvis aorta er over 4 cm. Når sinus ved 
graviditetens begyndelse er > 4.5 cm, anses dissektionsrisikoen at 
være så stor, at svangerskabet ofte anbefales afbrudt. Ved normal 
aortarod kan kvinderne føde normalt, men med forkortet andet 
stadie. Ved aortadilatation anbefales kejsersnit. Kvinderne bør på 
forhånd været grundigt informerede om betydningen af graviditet. 
Betablokker-behandling bør opretholdes under graviditeten.

9.  Sportsdeltagelse: Konkurrencesport frarådes.
  

Normalgrænser (95% CI) for aortaroden ved sinus Valsalvae (2) i rela-
tion til BSA (m²)

 Børn og unge <15 år  Voksne16-40 år  Voksne >40 år

Nomogramer for aortaroddiameteren ift. BSA i forskellige aldersgrupper.

Diametre målt slutdiastolisk 
(start QRS) i 2D billedet, for-
kant til forkant ved
1. Annulus diameter; 
2. Sinus Valsalvae; 
3. Sinutubulære overgang; 
4. Aorta ascendens
Største normal værdi ved (2): 
20 kg: 22 mm; 30 kg: 25 mm; 
40 kg: 27 mm; 50 kg: 30 mm; 
60 kg: 33 mm; 70 kg: 35 mm
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Pludselig uventet død 
(Sudden cardiac death (SCD))

Hjertekarsygdomme udgør den hyppigste dødsårsag i Danmark. 
Således døde 20.531 af hjertekarsygdomme i år 2000, hvilket sv.t. 
35.9% af det samlede antal dødsfald (57.204). En stor del af disse 
dødsfald indtræffer som pludselig, uventet hjertedød - Sudden Cardiac 
Death (SCD), dvs. pludselig uventet hjertedød oftest uden tidligere 
kendt hjertesygdom. Sådanne dødsfald er særlig tragiske for familie, 
venner, kolleger og samfundet generelt og repræsenterer ofte mange 
tabte leveår.

Definitionen af SCD er “Natural, non-traumatic death due to cardiac 
causes, heralded by abrupt loss of consciousness within one hour of the 
onset of symptoms: Pre-existing heart disease may have been known to 
be present, but the time and mode of death are unexpected”.

Der er påvist familiær ophobning af non-iskæmisk såvel som iskæ-
misk betinget SCD. Dette indebærer, at der blandt nære slægtninge til 
patienten med SCD findes personer, der arveligt set er i højere risiko 
for SCD end baggrundsbefolkningen. Opsporing, undersøgelse og 
behandling af slægtninge til patienter med SCD vil derfor potentielt 
kunne nedbringe hyppigheden af SCD.

Hovedparten (~80-85%) af tilfældene af SCD skyldes iskæmisk 
hjertesygdom, men med et betydeligt (~15-20%) bidrag fra en række 
andre – overvejende monogent – arvelige hjertesygdomme, bl.a. langt 
QT syndrom, Brugada syndrom, ARVC og HCM. SCD i sådanne familier 
indikerer en særlig malign form af sygdommen i pågældende familie. 
Identificeres årsagen således til et tilfælde af SCD vil vedkommendes 
nære slægtninge, der efterfølgende påvises at lide af samme sygdom, 
på et rationelt grundlag kunne tilbydes livsbeskyttende behandling.

Epidemiologi
I USA angives mekanismen ved 25% af alle dødsfald at være SCD. 
Dette svarer til ca. 1.000 SCD om dagen i USA. Med ca. 60.000 årlige 
dødsfald i Danmark ville dette her i landet svare til ca. 15.000 SCD 
årligt. I Europa er SCD incidensen rapporteret at være 0.36-1.28 per 
1000 indbyggere per år. Dette svarer i Danmark til 1500-6500 SCD 
per år. Imidlertid stammer disse incidenser fra undersøgelser, der kun 
har inkluderet bevidnede eller genoplivede tilfælde og underestime-
rer dermed incidensen. I Belgien fandtes 21% af alle dødsfald blandt 
mænd at være SCD og 15% blandt kvinderne. Hvis disse fund også er 
repræsentative for danske forhold svarer dette til, at antallet af SCD i 
Danmark er af størrelsesorden 10.000 per år.

Fra Dansk Hjertestopregister (Rapport No. 2, Januar 2005) rappor-
teres 62 ekstramurale hjertestop per 100.000 per år fra 2002 –2003, 
dvs. i alt 3257. Hjertestop var her defineret som ”situationer, hvor der 
tilkaldes ambulance og hvor enten ambulancepersonalet eller andre 
har udført genoplivningsforsøg….”. Omkring 20% (650) af disse patien-
ter var under 50 år. Hvis det antages, at det også er 20% af antallet af 
SCD, der er under 50 år, vil der i Danmark være ca. 1.500 SCD under 50 
år per år.

I aktuelle sammenhæng er det af mindre betydning om omstæn-
dighederne omkring dødsfaldet førte til genoplivningsforsøg eller 
om tidsintervallet fra dødsfaldet til erkendelsen heraf af omgivel-
serne var længere – og dermed ikke førte til hjertestopbehandling. 
Dødsmekanismen er formentlig den samme hos de patienter, der har 
bevidnet hjertestop – og dermed forsøges genoplivet - og den del der 
først identificeres efter f.eks. 12 timer. I visse studier er inklusionen af 
SCD således extenderet til at omfatte tilfælde, der er set i live op til 
12 timer før de blev fundet.

I 75-80% af tilfældene af SCD er mekanismen, der fører til kollaps, 

hurtig VT/ventrikelflimmer, hvorimod brady-arytmier formentlig kun 
udgør en lille del. 

I 5-10% af tilfældene drejer det sig hverken om iskæmisk hjertesyg-
dom eller hjertesvigt. 

Genetisk baggrund for SCD
For den kvantitativt langt største gruppe – iskæmisk hjertesygdom 
- er det arvelige islæt over-vejende i form af polygen arv, selvom grup-
pen også indeholder monogent arvelige sygdomme som f.eks. familiær 
hyperkolesterolæmi. Hovedparten af de arvelige ikke-iskæmiske hjer-
tesygdomme er monogent arvelige. De vigtigste arvelige hjertesyg-
domme associeret med SCD er anført i tabellen nedenfor.

I to tidligere studier er der fundet familiær ophobning af SCD. I det 
største af disse studier indeholdende 500 patienter, der overlevede 
SCD, fandtes familieanamnese med SCD at være en uafhængig risiko-
markør for SCD (Odds ratio 1.57). I det andet studie omfattende 118 
SCD tilfælde fandtes tilsvarende en Odds ratio på 1.8. I familier med 
familieanamnese med SCD på både den paternelle og den maternelle 
side fandtes en Odds ratio på 9.4. Det er ikke kendt, hvor mange af 
disse patienter, der måtte have en veldefineret arvelig hjertesygdom. 
Imidlertid er der formentlig ikke kun ”veldefinerede arvelige hjerte-
sygdomme”, der kan føre til SCD, men særlige kombinationer af visse 
gen-polymorfier (single nucleotide polymorphisms (SNPs)), der kan 
medføre en uheldig genetisk kardiovaskulær profil. Imidlertid har hver 
person millioner af SNPs og identifikation af ”profiler” associeret med 
SCD vil være en teknisk set meget stor udfordring.

Miljøet spiller formentlig også en betydelig rolle for udvikling af 
SCD. Blandt umiddelbare faktorer kan nævnes lokale vævsændringer 
i koncentrationen af Na, K, Mg eller Ca og påvirkningen fra farmaka, 
som f.eks. en række QT-interval forlængende stoffer, bl.a. visse antihi-
staminer, antipsykotika og antibiotika. Disse miljøpåvirkninger er også 
i varierende grad genetisk påvirkede.

Tabel. Sygdomme associeret med SCD

Strukturelle hjertesygdomme  Ion-kanal sygdomme
Iskæmisk hjertesygdom  Medfødt langt QT syndrom
Hypertrofisk kardiomyopati Akvisit langt QT syndrom
Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati Brugada syndrom
Dilateret kardiomyopati Katecholaminerg polymorf VT
Aortastenose
Massiv lungeemboli 
Medfødt hjertesygdom Andre 
Hypertensio arterialis Ventrikulær takykardi
Aorta-dissektion  WPW
Myokarditis Overledningsforstyrrelser
Marfan syndrom 
Mitral-prolaps
Ehler Danloss syndrom

Juridiske, familiære og samfundsmæssige aspekter af SCD
Ved pludselig uventet død, herunder SCD, skal politiet adviseres (§4, 
lov nr. 402 af 13. juni 1990 om ligsyn, obduktion og transplantation 
mv.). Politiet tager stilling til, om der skal foretages retslægeligt ligsyn, 
evt. ved embedslægens medvirken. Retslægelig obduktion skal fore-
tages 1) når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, eller muligheden 
herfor ikke kan udelukkes, 2) når dødsmåden ikke er fastslået og 3) 
når dødsmåden ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed ved det 
retslægelige ligsyn og yderligere retsmedicinske undersøgelser af poli-
timæssige grunde skønnes påkrævet (§5 i lov nr. 402). 

Har man ved retslægeligt ligsyn afgjort, at der ikke skal foretages 
retslægelig obduktion, bør man stræbe efter at få foretaget hospitals-
obduktion i tilfælde af SCD. 

For den afdødes familie er det særdeles utilfredsstillende, når der 

Tabel. Sygdomme associeret med SCD

Strukturelle hjertesygdomme  Ion-kanal sygdomme
Iskæmisk hjertesygdom  Medfødt langt QT syndrom
Hypertrofisk kardiomyopati Akvisit langt QT syndrom
Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati Brugada syndrom
Dilateret kardiomyopati Katecholaminerg polymorf VT
Aortastenose
Massiv lungeemboli 
Medfødt hjertesygdom Andre
Hypertensio arterialis Ventrikulær takykardi
Aorta-dissektion  WPW
Myokarditis Overledningsforstyrrelser
Marfan syndrom 
Mitral-prolaps
Ehler Danloss syndrom
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ikke kan gives nogen forklaring på dødsfaldet. Familien vil kunne have 
gavn af at kende dødsårsagen for at vide, om der kan være tale om 
en sygdom med et arveligt moment. Dette – såvel som muligheden 
for at få udelukket, at man selv måtte være bærer af den faktor eller 
det/de gener, der kan have ført til dødsfaldet – vil være af betydning 
for de nære slægtninge. I den udstrækning de tekniske muligheder 
for at undersøge disse forhold øges, vil det formentlig blive et krav fra 
patientside.

For de involverede myndigheder – læger, politi, retsmediciner mv. er 
det ligeledes utilfredsstillende ikke at kunne forklare pårørende, hvad 
dødsårsagen var. Samfundsmæssigt er der en indlysende forpligtelse til 
at identificere og behandle livstruende tilstande. Således skal embeds-
lægevæsenet f.eks. ved identifikation af en ”proband” med smitsom 
meningitis opspore og tilbyde behandling af personer, der kan være 
smittede og dermed er i risiko for at udvikle sygdommen.

Som i meningit-eksemplet kunne en lignende forpligtelse i frem-
tiden gøres gældende ift. slægtninge med øget risiko for SCD. Ud fra 
samfundsmæssige hensyn er der ligeledes behov for at kunne iden-
tificere personer med øget risiko for SCD indenfor visse erhverv, hvor 
dette rummer en særlig fare. Dette kunne f.eks. dreje sig om piloten, 
flyvelederen, lokoføreren, buschaufføren, svømmelæren, lægen eller 
dagplejemoderen.

Litteraturen angiver ingen entydige afgrænsninger af, ved hvilken 
SCD-alder der er størst sandsynlighed for at finde familiær ophobning 
af SCD, - som dermed formentlig vil kunne forebygges. Generelt anta-
ges, at genetiske forhold spiller den største rolle hos yngre (monogen 
arv) og at miljø-mæssige forhold (samt polygen arv) spiller den største 
rolle hos ældre. Ud fra en samlet vurdering sættes SCD-alderen frem 
til hvilken, der anbefales familieudredning arbitrært til ca. 50 år.

Praktisk afgrænsning af udredning ved SCD
Kan der etableres en kardiel dødsårsag vil sandsynligheden for at 
afgøre, om slægtninge måtte være i risiko være langt større end, hvis 
der ikke identificeres nogen dødsårsag.

1. ledsslægtninge til tilfælde af SCD hos yngre (< 50 år) tilbydes syg-
doms-specifik screening under forudsætning af at der med ”rimelig sik-
kerhed” kan etableres en diagnose (diagnosticeret før dødsfaldet eller 
ud fra autopsi) blandt de arvelige hjertesygdomme.  

1. ledsslægtningene tilbydes udredning ud fra de generelle retnings-
linier for udredning af 1. ledsslægtninge til patienter med den pågæl-
dende arvelige hjertesygdom. 

Kan der ikke etableres en formodet kardiel forklaring på det plud-
selige dødsfald (< 50 år), kan der alligevel have været tale om kardiel 
død. Imidlertid vil der også kunne være tale om en række andre ikke-
kardielle tilstande. De pårørende vil stå tilbage med samme bekym-
ring, hvad enten der påvises dødsårsag eller ej. 

I tilfælde af  pludselig død uden kendt årsag tilbydes 1. ledsslægt-
ninge samtale, optagelse af familieanamnese med særlig vægt på hjer-
tesygdom/SCD, almindelig lægeundersøgelse, bestemmelse af koleste-
roltal, blodsukker, EKG og ekkokardiografi.  

Afsløres der herved ikke patologiske forhold eller forhold, der indi-
cerer henvisning til andet speciale, foretages ikke yderligere, fraset 
evt. tilbud om opfølgning (f.eks. 2-5 års intervaller), hvis slægtningen 
ønsker dette.35;79-82

 

Appendiks 

Krav til screening/familieudredning ved arvelige sygdomme
WHO har tidligere opstillet 10 krav, der skulle være opfyldt for at iværk-
sætte populationsscreening. De samme krav har Sundhedsstyrelsen 
anvendt, suppleret af yderligere 4 krav (se Genetisk screening, 1993). 
Denne arbejdsgruppe er ikke gået ind i overvejelser om populationss-
creeninger, men har udelukkende fokuseret på familieundersøgelser ved 
arvelige hjertesygdomme. Gruppen har alligevel fundet det relevant at 
belyse de nævnte krav i forhold til familieundersøgelser. 

For de arvelige hjertesygdomme, der er anført i denne rapport, har vi 
vurderet, at kravene under ét i rimelig grad synes opfyldte. Vurderingen 
er eksemplificeret ved kommentarerne til familiær hyperkolesterolæmi 
(FH) (se nedenfor). ”Sygdomsenheden” pludselig uventet død er van-
skelig at indplacere, men udredningen heraf vurderes ligeledes i over-
ensstemmelse med nævnte krav. 

En måske mere simplificeret liste over lægefagligt begrundede krav 
til familieudredning, som Etisk Råd og Sundhedsstyrelsen finder skal 
være opfyldt, er spørgsmålene:
1. Er der en sikker diagnose?
2. Er der en høj penetrans?
3. Er der tale om en alvorlig sygdom?
4. Er der en effektiv profylakse eller behandling?
Spørgsmålene er overvejende kvalitative og kan næppe besvares enty-
digt. Som anført i Etisk Råds redegørelse fra 2000 ”… er det et vilkår 
indenfor sundhedsvæsenet, at man ikke kan udsige noget præcist om 
disse forhold, før efter nogen tids brug af … tilbudet om præsymptoma-
tisk (genetisk) testning…”. Beslutningen om at initiere undersøgelse af 
slægtninge må derfor baseres på et lægefagligt skøn. Arbejdsgruppen fin-
der, at udredning af de i rapporten omhandlede hjertesygdomme udfra 
et sådant overordnet skøn også imødekommer de nævnte spørgsmål. 

For HCM, LQTs og FH er der internationale anbefalinger vedr. 
familieudredning. Anbefalingerne i denne rapport er en videreførelse 
af disse ift. andre arvelige hjertesygdomme. Samtidig understreger 
Arbejdsgruppen behovet for at justere anbefalingerne om familieud-
redning ved de forskellige sygdomme ud fra en løbende kvalitetsvur-
dering af udkommet af disse aktiviteter.1;2

WHO’s krav Kommentar vedrørende FH

1.  Sygdommen skal udgøre et alvor-
ligt sundhedsproblem

FH har ubehandlet ofte har et 
fatalt forløb (AMI, død)

2.  Der skal være en acceptabel 
behandling

Behandlingen er effektiv, uden 
væsentlige bivirkninger

3.  Diagnose og behandling skal være 
tilgængelig

Diagnose og dokumenteret 
behandling er tilgængelig

 4.  Sygdommen skal kunne påvises i 
et latent eller tidligt sygdomsgi-
vende stadium

Hyperkolesterolæmi kan oftest 
påvises i barndommen, dvs. længe 
før symptomgivende aterosklerose

5.  Der skal være en egnet test/under-
søgelsesmetode

Familieanamnese, serum-koleste-
rol, genundersøgelse

6.  Testen skal være acceptabel for 
befolkningen

De fleste FH slægtninge modtager 
kontroltilbuddet

7.  Sygdommens ubehandlede forløb 
skal være tilstrækkeligt belyst

Genbærere har stor risiko for 
udvikling af præmatur iskæmisk 
hjertesygdom og tidlig hjertedød

8.  Behandlingsindikationerne skal 
være klart definerede

Der er retningslinier for kolesterol-
sænkende behandl.

9.  Omkostningerne ved sygdoms-
opsporing skal stå i et rimeligt 
forhold til sundhedsvæsenets sam-
lede udgifter

Der foreligger dokumentation for 
at tidlig diagnose og behandling af 
FH er ”cost-effective”.

10.  Screeningsindsatsen skal være en 
fortløbende proces

Kontrolprogrammet iværksættes 
livslangt
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Pjece til patienter og slægtninge

Arvelig hjertesygdom
Hvad er arvelig hjertesygdom?
Nogle hjertesygdomme kan være arvelige. Det betyder, at sygdom-
men udvikler sig pga. en ændring i arvemassen – en gen-ændring. En 
sådan ændring kan opstå spontant under befrugtningen, men oftest 
ses, at en allerede bestående gen-ændring føres videre fra forældre 
til børn. Dette kan føre til, at flere medlemmer i en familie udvikler 
samme hjertesygdom. Ved arvelig hjertesygdom er der overvejende 
tale om, at man kun skal ”arve” én gen-ændring fra en af sine for-
ældre for, at sygdommen vil kunne udvikles (autosomal dominant 
arvegang). 

Bliver alle i familien syge?
Nej, kun gennemsnitlig halvdelen af en patients 1. ledsslægtninge (for-
ældre, søskende og børn) vil arve det ændrede gen. Det er derfor kun 
denne halvdel af de nære slægtninge, der har risiko for at udvikle syg-
dommen. Blandt denne halvdel er det heller ikke alle, der vil udvikle 
sygdommen, og hos dem, der udvikler sygdom, kan den vise sig i mild 
grad eller måske først i høj alder. De arvelige hjertesygdomme springer 
som hovedregel ikke en generation over.

Hvad betyder det at have en arvelig sygdom i familien?
For de fleste vil det give anledning til bekymring og spekulationer at få 
at vide, at der er en arvelig hjertesygdom i familien. Denne bekymring 
kan både være på egne vegne, men naturligvis også på andre familie-
medlemmers vegne – ikke mindst evt. børns vegne.

Hvad kan der gøres?
Der er etableret mulighed for, at nære slægtninge til en patient med 
en arvelig hjertesygdom kan blive undersøgt for, om de har samme 
sygdom. Dette anbefales, da der er gode muligheder for at forebygge 
udviklingen af sygdommene eller reducere symptomerne. Herudover 
har det stor værdi for de fleste slægtninge at få lejlighed til at drøfte 
og blive informeret om sygdommen af en specialist indenfor områ-
det.

Profylaksen vil kunne være rådgivning om forhold, der vil kunne 
provokere/forværre sygdommen, eller rådgivning om kost, ryge- eller 
motionsvaner eller medicinsk behandling. 

I sværere tilfælde vil sygdommen naturligvis også kunne føre til den 
behandling, som den syge i familien får. Ved hjerterytmesygdomme vil 
der f.eks. kunne være tale om en form for pacemaker-behandling og 
ved forhøjet kolesterolniveau, vil behandling med kolesterol-sænkende 
medicin være relevant.

Selvom lægeundersøgelse og evt. andre hjerteundersøgelser, f.eks. 
ultralydscanning af hjertet – er normale, kan sygdommen i visse til-
fælde udvikle sig på et senere tidspunkt. Dette tages der højde for ved, 
at slægtningene i disse tilfælde tilbydes regelmæssig kontrol – ofte 
med lange intervaller.

Hvordan igangsættes undersøgelse af slægtninge?
Ud fra oplysninger fra hjertepatienten om familie-medlemmer, der er 
eller har været hjertesyge, tegnes et stamtræ over familien. Herudfra 
vurderes, om der er nogle i familien, der skønnes at kunne få gavn af 
at blive undersøgt og evt. sat i behandling. I givet fald udleveres et 
”familieark” til vedkommende. På dette ark kan patienten oplyse navn 
og adresse på de 1. ledsslægtninge, som tilkendegiver, at de ønsker at 
blive undersøgt, eller som patienten giver os tilladelse til at kontakte. 

Herefter skriver vi til slægtningene for at få deres skriftlige tilsagn 
om, hvorvidt de ønsker at blive undersøgt. De slægtninge, der således 
skriftligt fremsætter ønske om at blive undersøgt, vil blive indkaldt til 
ambulant information, undersøgelse mv. 

Oplysninger fra familiemedlemmer og resultater af undersøgelser, 
bringer lægen ikke videre til de øvrige i familien, med mindre dette er 
aftalt.

Hvilke kliniske undersøgelser bliver iværksat?
Hvilke undersøgelser der vil blive sat i gang afhænger af, hvilken syg-
dom det drejer sig om. Der vil altid blive foretaget almindelig læge-
undersøgelse og indhentet supplerende oplysninger til stamtavlen. 
Herudover vil der kunne være tale om optagelse af hjertekardiogram 
(EKG), ultralyd- eller MR-scanning af hjertet, arbejdstest, 1-2 døgns 
ambulant optagelse af hjerterytmen og blodprøvetagning.

Er der risici eller bivirkninger forbundet med  
undersøgelserne?
De undersøgelser, der i første omgang anvendes, er ikke forbundet 
med bivirkninger. Er der imidlertid holdepunkter for sygdom, kan det 
føre til tilbud om yderligere undersøgelser, som kan være forbundet 
med risiko for bivirkninger eller komplikationer. Dette vil der naturlig-
vis bliver givet yderligere information om.

En anden slags ”bivirkning” er, at deltagelse i familieundersøgelser 
uundgåeligt vil medføre bekymring og spekulationer om, hvorvidt man 
er syg. Viser det sig, at man ikke har sygdommen, har dette været en 
unødig bekymring. Hvis sygdommen påvises – hvad enten det er ved 
almindelige lægeundersøger eller ved gentest – vil dette for de fleste 
medføre yderligere bekymring. I mange tilfælde vil sådanne fund også 
afføde behandlingstilbud med henblik på at mildne sygdomsforlø-
bet eller måske redde personen fra alvorlige hændelser. Imidlertid er 
det ikke sikkert, at personen ville have udviklet egentlig sygdom, og 
behandlingen og/eller de opfølgende kontroller vil så kun siges at have 
været spildte.

Kan arvemassen (gen-ændringen) undersøges? 
Afhængigt af, hvilken sygdom der er tale om, vil man i 20-70% af 
familierne kunne finde gen-ændringen. For enkelte sygdomme eksi-
sterer denne mulighed dog endnu ikke. I de familier, hvor det lader sig 
gøre, vil det for hver enkelt slægtning eentydigt kunne afgøres, om 
vedkommende har arvet den pågældende gen-ændring – eller om 
man ikke har arvet den. Har man arvet den vil fortsat kontrol oftest 
være nødvendig. Hvis man derimod ikke har arvet gen-ændringen, vil 
man ikke kunne udvikle sygdommen og yderlige kontrol kan ophøre. 

Ud fra familieoplysninger og stamtavlen vurderes, om der er nogle 
i familien, der vil kunne have gavn af gen-test. Gen-undersøgelser 
foretages kun efter nærmere drøftelser mellem læge og patient – og 
naturligvis kun under forudsætning af, at vedkommende ønsker gen-
test. 

I de fleste tilfælde afstår man fra at gen-teste børn. Den væsent-
ligste begrundelse er, at hovedparten af de arvelige hjertesygdomme 
ikke rammer i barnealderen. En anden vigtig begrundelse er, at man 
anser det for barnets tarv, at barnet selv tager stilling til gen-testning 
– når det er myndigt. For de sygdomme, der kan ramme i barne- eller 
teenage-alderen vil der selvfølgelig tilbydes profylaktiske undersøgel-
ser – og i særlige tilfælde vil man også tilråde gen-testning af barnet. 

Kan gen-ændringen repareres?
Nej, gen-ændringer kan ikke repareres. Det er således kun anvendelsen 
som del i diagnostikken, der gør gen-undersøgelser værdifulde.
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Prænatal diagnostik – genetisk rådgivning
Hvis en families gen-ændring er identificeret vil det - teknisk set – 
være muligt at foretage f.eks. fostervandsundersøgelser mhp. at afklare 
om gen-ændringen er bragt videre til fosteret. Dette er et kompliceret 
område og personer, der planlægger graviditet, tilbydes rådgivning ved 
specialuddannede genetiske rådgivere.

Forsikrings- og pensionsmæssige konsekvenser af arvelig 
hjertesygdom
Det kan medføre forsikrings-, pensions- og erhvervsmæssige konse-
kvenser at have hjertesygdom. Det vil også kunne påvirke vurderingen 
i forbindelse med adoptionsansøgning. Forud for, at slægtninge møder 
op til undersøgelse af om de har arvet den pågældende hjertesygdom, 
anbefales derfor, at forsikrings- og pensionsforhold er bragt i orden. 
Forsikrings- og pensionsselskaber må ikke (år 2006) spørge om resul-
tater af genetiske undersøgelser, men må godt spørge om der fore-
kommer arvelige sygdomme i familien. Reglerne tolkes iøvrigt således, 
at man ikke har pligt til at oplyse forsikrings- eller pensions-selskaber 
om, at man går til kontrol/undersøgelser af om man evt. udvikler hjer-
tesygdom, så længe man ikke har fået diagnosen fastslået.
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Laboratoriemæssige aspekter af genetiske 
undersøgelser ved arvelig hjertesygdom

Historik
I mange år har man for visse hjertesygdomme vidst, at de enten 
blev nedarvet mendelsk eller havde en væsentlig arvelig komponent. 
Med udviklingen i molekylær-genetiske teknikker, kulminerende med 
sekventeringen af det humane genom, blev det muligt at identificere 
en lang række mutationer, associeret med bestemte hjertesygdomme. 
I 1989 blev det første gen for hypertrofisk kardiomyopati identificeret 
og fra 1995 er det vist, at en lang række arytmi-syndromer er forår-
saget af mutationer i hjertets ion-kanal gener. Hertil kommer er lang 
række andre hjertesygdomme, der har monogen arvegang.

Indholdet af en molekylær-genetisk undersøgelse ved 
arvelig hjertesygdom
Formålet med en molekylær genetisk undersøgelse ved arvelige 
hjertesygdomme er at identificere den gen-ændring, som forårsager 
sygdommen. 

Ved rutineundersøgelser isoleres DNA fra de hvide blodceller fra 
en blodprøve fra patienten. De relevante gener, hvori der tidligere 
er beskrevet mutationer ved pågældende sygdom, opformeres ved 
PCR-teknologi. De opformerede sekvenser undersøges ved mutations-
undersøgelsesteknikker og / eller DNA sekventering. Ved anvendelse 
af state-of-the art teknologi kan genetiske ændringer i de gener, der 
undersøges, identificeres med 95-99% sikkerhed. Når en genetisk 
ændring er identificeret er det vigtigt, at få fastslået om den er syg-
domsfremkaldende.

Information om identifikation af en isoleret genetisk 
ændring kan ikke i sig selv danne udgangspunkt for klinisk 
rådgivning eller beslutningstagen.
Hertil kræves yderligere, at det sandsynliggøres, at den fundne 
ændring er sygdomsfremkaldende i familien. Dette gøres med brug 
af teknikker som beskrevet nedenfor.  Når en sygdomsfremkaldende 
ændring er identificeret, kan familiemedlemmer tilbydes undersø-
gelse for om de er bærere af den pågældende mutation. Da denne 
undersøgelse kun vil fokusere på tilstedeværelsen af denne specifikke 
gen-ændring er denne undersøgelse – sammenlignet med proband-
undersøgelsen - relativt simpel.

Én sygdom kan skyldes mutation i forskellige gener
Selvom der for de fleste strukturelle hjertelidelser og arytmisyndromer 
er tale om monogent arvelige sygdomme (se dog nedenfor) er det 
karakteristisk, at de enkelte sygdomme kan forårsages af mutationer i 
forskellige gener. Således kendes p.t. mindst 10 gener, hvori mutatio-
ner er fundet forårsagende HCM og mindst 8 gener associeret med 
langt QT-syndrom. En fuld molekylær-genetisk undersøgelse ved disse 
sygdomme omfatter således en gennemgang af alle relevante gener, 
med mindre kliniske karakteristika ved sygdommens fremtræden  
- eksempelvis forekomst af misdannelser ved visse former for langt 
QT-syndrom - som kun ses ved affektion af bestemte gener – leder 
udredningen hen imod bestemte gener.

Et andet karakteristikum ved de arvelige hjertesygdomme er, at der 
kan forekomme flere mutationer i et eller flere gener i den samme 
familie. Således er langt QT-syndrom  beskrevet forårsaget af simul-
tant forekommende forskellige mutationer i KCNQ1 eller i KCNQ1 og 
KCNH2. Det samme gør sig gældende for mutationer forårsagende 
HCM, hvor ca. 1/3 af patienter med mutationer i myosin bindende 

protein C også har mutationer i beta myosin heavy chain. Det er såle-
des nødvendigt at gennemgå alle de hyppigste involverede gener for 
at udelukke, at den reelt sygdomsfremkaldende mutation overses.

Private mutationer
Det er karakteristisk for de arvelige hjertesygdomme, at hver fami-
lie kan have sin egen ”private mutation”. Dette er i modsætning til 
eksempelvis cystisk fibrose, hvor > 90% af danske familier bærer 
mutationen delF508. Ved arvelige hjertesygdomme er det således 
som hovedregel nødvendigt at undersøge en hel sekvens af et rele-
vant gen hos indexpatienten for at identificere mutationer.  En anden 
konsekvens af forekomsten af ”private mutationer” er, at det hyppigt 
vil være nødvendigt at undersøge om en mutation er sygdomsfrem-
kaldende, hvilket stiller store krav til laboratoriets fortolkningskompe-
tence og til samarbejdet med klinikeren.

Genetisk ”hit-rate” ved arvelige hjertesygdomme
Selvom alle kendte gener (2006) associeret med de forskellige syg-
domme gennemgås i en syg familie, er det langtfra altid, at der kan 
findes en mutation. Således findes en sygdomsfremkaldende mutation 
i ca. 15-20% af familier med Brugada syndrom og i 75-80% i fami-
lier med langt QT syndrom. Dette skyldes formentligt, at adskillige 
sygdoms-associerede gener endnu ikke er identificerede (yderligere 
genetisk heterogenitet), men også, at genetiske ændringer i de ikke-
kodende dele af generne (som typisk ikke undersøges med dagens 
teknik) kan medføre sygdom. Således bliver det tiltagende klart, at 
eksempelvis mutationer i regulatoriske områder eller i ikke-translate-
ret mRNA kan være sygdomsforårsagende.

Polymorfier – fortolkningsvanskeligheder;  
Behov for kontrolgruppe
Udredningen af genetiske sygdomme kompliceres af forekomsten 
af ikke-sygdomsfremkaldende genetiske ændringer i alle de kendte 
gener. Ændringer med en hyppighed over 1% (polymorfier) findes der 
mere end 1 mio. af i det humane genom og antallet af mere sjældne, 
men alligevel ikke patologi-associerede ændringer, er formentlig langt 
større. Selvom polymorfier ikke er sygdoms-fremkaldende kan de dog 
godt influere på den kliniske fremtræden og prognose – som ”genetic 
modifiers” - og det kan være vigtigt, at deres identifikation indgår i den 
molekylære udredning.  For at reducere risikoen for, at en ikke tidligere 
beskrevet genetisk ændring er en polymorfi, bør frekvensen af sådanne 
ændringer fastlægges i den relevante baggrundspopulation. Der synes 
at være betydelige forskelle befolkninger imellem og i en globaliseret 
verden kan undersøgelse i relevante populationer være svær at gen-
nemføre med mindre der er adgang til velkarakteriserede biobanker. 

Metoder til vurdering af om en gen-ændring er sygdoms-
fremkaldende
Sandsynliggørelse af om en mutation er sygdomsfremkaldende kan 
foretages ved en række tiltag:

a) Familieundersøgelse
Familien undersøges mhp at fastlægge, om mutationen forekommer 
hos alle afficerede slægtninge (”mutationen segregerer med sygdom-
men”). Forekommer mutationen således ikke hos én eller flere syg-
domsbærere, er mutationen sandsynligvis ikke sygdomsfremkaldende. 
Her er det dog helt afgørende, at familiemedlemmerne er diagnosti-
ceret korrekt og at familiehistorien vurderes af specialister, der har 
erfaring i fortolkning og udredning af sygdomshistorier. Dette sidste 
er særlig vanskeligt ved tilstande, som nok kan være arvelige, men er 
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karakteriseret ved en multifaktoriel ætiologi, e.g. pludselig død. 
Forekomst af ikke-syge bærere af en genetisk ændring vil ikke 

være overraskende, idet det er karakteristisk for en række hjertesyg-
domme, at de udviser stærkt varierende penetrans og expressivitet. 
Familieundersøgelser kan ikke altid gennemføres fordi erfaringen, bl.a. 
fra etableringen af den danske SSI-RH HCM kohorte viser, at danske 
familier er små.

b) Bioinformatisk udredning 
Ud fra databaser over mutationer eller ud fra den videnskabelige lit-
teratur kan det undersøges, om andre familier med en bestemt syg-
dom tidligere er beskrevet med en konkret mutation. Er mutationen 
fundet hos andre veludredte familier underbygger det, at mutationen 
er sygdomsfremkaldende. Det er dog væsentligt, at fortolkningen 
af denne information foretages af specialister, idet megen offentlig 
tilgængelig information ikke er tilstrækkeligt underbygget. Databaser 
kan også bruges til at mindske sandsynligheden for, at der er tale om 
en sjælden polymorfi. Ligeledes kan særlige mutationstyper, der invol-
verer regulatoriske områder undersøges in silico. Endelig kan genetiske 
databaser bruges til at undersøge, om en bestemt genetisk ændring 
befinder sig i en fylogenetisk set meget konserveret del af genet 
(sekvenshomologi undersøgelse) eller måske ligefrem afficerer kendte 
funktionelle områder (funktionel homologi).

c) Funktionelle undersøgelser
Når der er påvist en sekvensændring, kan man i visse tilfælde – in 
vitro - undersøge mutationens følger for syntesen af  - eller funktio-
nen af - det protein, som genet koder for.  Eksempelvis kan muterede 
ion-kanaler undersøges funktionelt efter ekspression i frøæg ved 
patch-clamp teknik. Endvidere kan affektion af regulatoriske områder 
eller områder af betydning for korrekt foldning af proteiner under-
søges ved gen-transfektionsteknikker. Sådanne funktionelle under-
søgelser har spillet en væsentlig rolle ved klarlæggelsen af genetiske 
hjertesygdommes patogenese, men metoderne er meget ressource- 
og tidkrævende og kan være vanskelige at fortolke, fordi de foregår in 
vitro og under omstændigheder, høj-ekspression, der afviger meget fra 
de konditioner, der hersker i hjertecellen in vivo. Funktionelle undersø-
gelser spiller derfor ikke – i dag - en væsentlig rolle ved udredningen af 
genetiske hjertesygdomme      

Konsekvensen af det ovenstående er, at en laboratoriemæssig 
udredning ved arvelige hjertesygdomme, skal omfatte
a.  en fuldstændig undersøgelse af relevante gener associeret med 

pågældende sygdom, og 
b.  en familieundersøgelse, og 
c.  en bioinformatisk undersøgelse

Resultaterne heraf vil resultere i en række typiske udfald: 
1.  En kendt eller ny gen-ændring, der er overbevisende sygdoms-

fremkaldende og segregerer med sygdommen i familien.
  I dette tilfælde kan undersøgelse for forekomst af den genetiske 

ændring benyttes til at identificere familiemedlemmer, som kan 
risikere at udvikle sygdom eller – hvilket erfaringsmæssigt er af 
større kvantitativ betydning – til at berolige og afslutte udrednin-
gen/opfølgningen af potentielle bærere.

2.  En ikke tidligere beskrevet gen-ændring er identificeret og den er 
ikke overbevisende sygdomsfremkaldende. 

  Her skal fundet vurderes af specielt interesserede klinikere og labo-
ratoriefolk og der skal aftales en fortolkning, som følger familien. 
Denne fortolkning kan ændres med tiden ud fra ny viden – fra lit-
teraturen eller fra evt. sygdomsudvikling i familien.

3.  Ingen genetisk ændring fundet.  
  I det tilfælde baseres diagnostik og opfølgning udelukkende på kli-

nisk vurdering.
Udfald som under punkt 2 vil være hyppigt forekommende og gør det 
nødvendigt, at udredningen af arvelig hjertesygdom allerede på labo-
ratorieniveauet gennemføres af interesserede og i tæt kontakt med 
klinikken.

Teknologi og omkostninger
Den laboratoriemæssige udredning af genetiske hjertesygdomme 
gennemføres med standardudstyr til brug ved DNA-sekventering og 
mutationsdetektion. Ved fortolkningen benyttes egne og offentligt 
tilgængelige databaser vedr. polymorfi-frekvens og kendte sygdoms-
fremkaldende mutationer samt biobanker med adgang til DNA-prøver 
fra relevante populationer. I øjeblikket gennemføres undersøgel-
serne rutinemæssigt for en række sygdomme på Statens Serum 
Institut (arytmi- og strukturelle hjertesygdomme), Århus Sygehus 
(Hyperlipidæmier) og spredt andre steder. Flere udenlandske laborato-
rier tilbyder at gennemføre de enkelte undersøgelser.

Omkostningerne ved undersøgelserne er ikke ubetydelige. I 2006 
koster det eksempelvis 15.000 kr at få lavet en fuld HCM-udredning 
og 12.500 kr. at få lavet en fuld langt-QT syndrom-udredning (Statens 
Serum Institut). Prisniveauet synes at være 2-3 gange højere ved 
brug af internationale analyselaboratorier. Når familiens sygdoms-
fremkaldende mutation er identificeret er omkostningerne forbundet 
med specifik undersøgelse af om en slægtning har samme mutation 
væsentlig lavere. I et vist omfang kan undersøgelserne gennemføres 
på Statens Serum Institut og visse udenlandske laboratorier som led i 
forskningsmæssige samarbejder, og her kan konditionerne variere. 

Svartider ved genetiske undersøgelser
Svartiderne ved kommercielle undersøgelser varierer fra 1-6 måneder 
afhængig af, hvilket omfang der er tale om. Dette kan synes at være 
en urimelig lang svartid. Imidlertid skal det erindres, at en genetisk 
undersøgelse aldrig er akut, idet al ”akut” behandling altid vil baseres 
på kliniske – og ikke på genetiske – fund. Såfremt undersøgelsen fore-
tages som led i en familieudredning og kun omfatter påvisning af en 
kendt mutation vil svaret kunne foreligge i løbet af 1-2 uger.

Den analytiske kapabilitet er for de fleste sygdomme aktuelt til-
stede i Danmark, men der kan også trækkes på udenlandske laborato-
rier.  Adskillige centre har årelang erfaring med fortolkning af genetiske 
resultater, så heller ikke på fortolkningssiden mangler der kvalifikatio-
ner til en fortsat udvikling af udredningen af arvelige hjertesygdomme 
i Danmark.  

Kvalitetskontrol og dokumentation
Da udredningen af genetiske hjertesygdomme er en aktivitet, som 
involverer adskillige faggrupper, inkl. kardiologer, klinisk genetikere og 
molekylær-genetikere, er det meget vigtigt, at der tidligt i udviklingen 
af fagområdet, etableres en tradition for kvalitetskontrol. Således bør 
de laboratorier, der gennemfører den molekylærgenetiske udvikling 
underlægges en kvalitetskontrol-model, der som minimum omfatter 
en dokumentationsdel og en akkrediteringsmodel for laboratorieun-
dersøgelserne.

Dokumentationsdelen bør omfatte en opfølgning af samtlige cases 
således, at det kan dokumenteres, hvad effekterne af udredningen 
har været og potentielle problemer hurtigt kan identificeres. Denne 
dokumentation skal både tilgå sygehusejere og sundhedsmyndigheder, 
relevante faglige fora og være tilgængelig for patienter.
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Akkrediteringsmodellen bør omfatte sikringssystemer for, at alle 
interesserede familiemedlemmer er undersøgt, prøveidentifikation og 
for udførelse af konfirmatorisk testning, samt beskrive brug af eks-
terne og interne kontroller.

Kommunikation
For at sikre, at udredningen af genetiske hjertesygdomme kan foregå 
gnidningsløst, er det vigtigt, at der etableres standarder for kommuni-
kationen imellem de enkelte aktører. 
Præanalytisk information fra henvisende kliniker skal omfatte 
a.  klinisk synopsis (oplæg) 
b.  relevante parakliniske undersøgelsesresultater, e.g. EKG ved  

arytmi-syndromer, 
- således at laboratoriet kan sikre sig, at:
a.  kun relevante sygdomme undersøges samt
b.  udredningen kan optimeres, idet visse parakliniske karakteristika 

kan være af væsentlig betydning for prioritering af udredningsfor-
løbet

Krav for at iværksatte genetiske undersøgelser
Det er afgørende at sikre, at kun personer, der opfylder etablerede 
diagnostiske kriterier bliver undersøgt, idet forekomsten af polymor-
fier og problemer med at dokumentere, at en mutation er/eller ikke 
er sygdomsfremkaldende, kan medføre uoverskuelige problemer for 
familier, der henvises uden korrekt diagnose.

Såfremt patienten ikke opfylder de almindelige diagnostiske krite-
rier, bør genetisk udredning kun finde sted i form af forskningsprojek-
ter, der er godkendt af det videnskabsetiske komite-system. Mange 
molekylær-genetiske undersøgelser vil være rutineundersøgelser og 
således underlagt Lægelov, Lov om Sygehusvæsen etc. og tilsyn ved 
Sundhedsstyrelsen. Når der gennemføres undersøgelser på andet end 
klinisk indikation, er det vigtigt, at konditionerne er godkendt af det 
videnskabsetiske komite-system.
Post-analytisk information til klinisk rekvirent bør omfatte: 
1.  analyseresultat 
2.  metodologi, herunder, hvilke gener, der er undersøgt og hvordan, 

samt 
3.  resultatet af den bioinformatiske undersøgelse og 
4.  en foreløbig konklusion.
Post-analytisk information vedr. enkeltpatienter kan ikke formidles til 
andre end den rekvirerende læge, eksempelvis ikke til andre laborato-
rier og læger, der behandler dele af familien, med mindre patienten 
giver tilladelse hertil. Denne tilladelse vil forudsætte at patienten er 
blevet spurgt. Kun i helt særlige tilfælde kan informationen viderebrin-
ges uden patientens accept (ref – lægelov – ”Væsentlig varetagelse af 
andres tarv…” ).

For at lette udredningen og fortolkningen af genetiske resultater, 
bør den tilgængelige information, mutationsresultat, klinik etc., ind-
samles centralt i anonymiseret form og gøres tilgængelig for relevante 
fagpersoner.  Dette kunne foregå ved et cytogenetisk centralregister. 
Herudfra kunne en centraliseret dokumentation udgå.

Bio-banking
Både af hensyn til patienters udredning og mulighederne for at øge 
vor viden om danske forhold er det hensigtsmæssigt, at DNA-prøver 
gemmes i en biobank, som med fordel er centraliseret og underlagt en 
styregruppe under offentlig kontrol. Da biobanken skal kunne eksistere 
i mange år og vil være ressourcekrævende at drive, er det vigtigt, at 
der tilvejebringes offentlig finansiering heraf.  Adgangen til biobanken 
bør reguleres ved cirkulære, a.m. PKU-biobanken.
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