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Dilatert kardiomyopati, agenda:

• Definisjon

• Etiologi DCM

• Familiær type

• Kliniske funn / presentasjon

• Diagnose / utredning / gentesting

• Behandling

• Prognose



Definisjon kardiomyopati
• Kardiomyopatier defineres som myokardsykdom hvor hjertemuskelen er 

strukturelt og funksjonelt unormal.

• Kardiomyopatiene deles inn i funksjonelle og strukturelle fenotyper hvor 
hovedgruppene er: 

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
Dilatert kardiomyopati (DCM)
Restriktiv kardiomyopati (RCM)
Arytmogen (høyre) ventrikkel-kardiomyopati (A(R)VC)

• En gruppe ikke definerte kardiomyopatier
• Non-compaction kardiomyopati
• Takutsubo kardiomyopati. 



Kardiomyopati
Definisjonen forutsetter at 

iskemisk hjertesykdom, 
hypertensiv hjertesykdom, 
klaffepatologi, 
medfødte hjertefeil 

er utelukket som årsak.

Classification of the cardiomyopathies: a position
statement from the European Society Of Cardiology Working Group on Myocardial and
Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2008;29:270–6.



Dilatert Kardiomyopati (DCM)

• I hovedsak utvides og svekkes venstre ventrikkel.
• Tilstanden er det felles fenotypiske uttrykket for en rekke, ulike patogenetiske 

prosesser som affiserer selve myokard.

• Når svekkelsen av myokard overskrider kompensasjonsevnen til myokard, 
utvikles symptomer på hjertesvikt.

• Antas å være årsaken til ca 10% av hjertesvikttilfellene i vår del av 
verden.



Dilatert Kardiomyopati (DCM)

• Typisk er pas yngre og har mindre komorbiditet enn den gjsnittlige pas 
med iskemisk betinget HFrEF eller HFpEF.

• Ofte er symptomutviklingen snikende, feildiagnostisert som astma 
eller luftveisinf før de blir innlagt med akutt forverring av tilstanden.

• Noen kan ha mer dramatisk forløp med rask utvikling av mer 
fulminant form for hjertesvikt.



Dilatert Kardiomyopati (DCM)



DCM
Etiologi
• Omfatter en rekke forskjellig tilstander med forskjellig etiologi og 

prognose.

• I ca 50% av tilfellene klarer man ikke å identifisere en sikker årsak til 
tilstanden ut fra pasientens tidligere sykehistorie og funn fra kliniske 
undersøkelser.

• Når alle kjente årsaker til dilatert kardiomyopati er ekskludert/ 
usannsynliggjort defineres tilstanden som idiopatisk.
→I DAG VET VI AT EN STOR ANDEL AV DISSE HAR EN GENETISK ÅRSAK.



Etiologi



DCM
Genetikk
• Utredningen må tilpasses hver enkelt pasient. 

• Hos ca 10% av DCM pas vil man kunne avdekke genetisk årsak – må tilbys 
genetisk veiledning.

• Indeks pasienten er definert som den pasienten i familien som først 
presenterer sykdommen.

• Ved undersøkelse av førstegradsslektninger med anamnese, klinisk 
undersøkelse, EKG og ekkokardiografi (uten genetisk testing), påvises 
forandringer hos familiemedlemmer i opptil 50 % av tilfellene.

• Hos disse slektningene påvises genetisk mutasjon hos 30-40%.
• Arvelighet kan være vanskelig å fastslå.



DCM
Familiær

• Definert som dilatert kardiomyopati som forekommer hos 2 eller flere 
familiemedl og antas å ha genetisk årsak.

• Over 40 gener er identifisert som årsak, utvides stadig.
• Vanligste arvemønsteret er autosomal dominant.

• Skyldes hyppigst mutasjon i et enkelt gen. 
• Autosomal dominant arvegang, hvert barn har 50% risiko for å arve mutasjonen fra sin mutasjonspositive 

forelder.
• Autosomal recessiv arvegang – mutasjon arvet fra begge foreldre.
• X- bundet recessiv  - kun mannlige bærere får symptomer.
• Maternell mitokondriell arv – mutasjon arves bare fra mor. 

• Genene koder for ulike cellulære proteiner som inngår i sarkomeren, 
cytoskjelettet, myofilamenter,  men også i cellekjernemembranen ( 
laminopatiene) og ionekanaler( kalsium metabolismen).
• Det finnes mange ulike molekylære mekanismer bak patogenesen for familiær DCM.
• Felles for alle mutasjonene er at de fører til myokardskade med dilatasjon og tap av funksjon.







Isolert DCM
DCM hvor det ikke foreligger ekstrakardiale manifestasjoner

• Isolert dilatert kardiomyopati er assosiert med mutasjoner i gener som 
koder for sarkomerproteiner som aktin, α-tropomyosin, troponin T, β-
myosin tung kjede og myosin-bindende protein C.

• Fig Benjamin Cummings 2001



DCM med ledningsforstyrrelser

• Mutasjon i genet som koder for lamin
A og C proteinet (LMNA) er hyppigste
påviste mutasjon i Norge. 

• Lamin A og C er proteiner på innsiden 
av cellekjernemembranen og er en del 
av cellenes skjelett som bidrar til at 
cellen holder normal størrelse.

• Viktig strukturell funksjon samt en 
regulerende rolle for syntese-
reaksjoner i cytosol. 

• Aut dom arvegang med høy penetrans



DCM med ledningsforstyrrelser

• Lamin A/C-relatert kardiomyopati er forbundet med progressiv –
gjerne høygradig AV blokk og supraventrikulær arytmi i tidlig alder, 
hjertesvikt og maligne ventrikulære arytmier. Ingen regel for hvilke av 
symptomene som opptrer først.

• De ventrikulære arytmiene og plutselig hjertedød kan inntreffe 
uavhengig av venstre ventrikkel-dilatasjon og -dysfunksjon.

• Dilatert kardiomyopati utvikles ofte senere i forløpet hos disse pas. 



DCM med ledningsforstyrrelser

• LMNA mutasjoner har høy penetrans, alder for debut av symptomer er ulik.  

Ofte i 30 års alder og som regel komplett ved 60 års alder. 

Ca 5-8% av de med familiær DCM

• PM / ICD?
• Studier har vist at det er en smh mellom grad av AV blokk og ventrikulære 

arytmier hos LMNA pasienter.
• Høy risiko for maligne arytmier / plutselig død tross normal EF.
• Synes å være riktig å vurdere ICD på et tidligere tidspunkt hos LMNA 

pasienter, da de ofte har ventrikulære arytmier når AV blokk foreligger.
• Hjertetransplantasjon (TX) er godt alternativ.



DCM og neuromuskulær sykdom

• Duchenne og Becker muskeldystrofi sees sammen med X-bundet DCM.
• Duchenne presenterer seg tidlig barnealder, Becker senere.
• Symptomer og tegn på DCM oppstår senere enn skjelettmuskulatur sykdommen.

• Kardial involvering; progressiv AV blokk eller DCM alene.
• Sykdom progredierende fra tenårene eller tidlig i 20-årene som ofte ender med død eller TX.
• Kvinner presenterer seg med mild sykdom først i 50- årene. 

• Limb Girdle og Emery Dreifuss muskeldystrofi er forårsaket av mutasjoner i 
LMNA genet og er derfor begge i risiko for utvikling av kardiomyopati og 
alvorlig ventrikulær arytmi.
• Karakterisert med muskelsvakhet , leddkontraksjoner, forhøyet CK verdi.

• Barth syndrom er X-bundet DCM, ansvarlig gen koder for proteinet Tafazzin.
• Karakterisert med neonatal hjertesvikt, neutropeni og myopati.



DCM ,gen kliniske funn

• Funksjonsdyspnoe

• Perifere ødemer
• Tidlig i forløpet er det ofte ingen patologiske kliniske funn.

• Kompensatorisk tachykardi

• Syst bilyd ( funksjonell MI)

• Krepitasjoner over lungene

• Halsvenestase

• Sjeldnere hjertebank / synkope eller hjertestans grunnet ventrikulær 
arytmi.

→ Symptomer vi kjenner igjen fra vår daglige praksis!



DCM 
Diagnose og utredning I

• Funksjonsdyspnoe og nedsatt arbkap uten annen forklaring.

• Familieanamnese viktig.

• DD til lungesykdommer kan være vanskelig.

• Lungefunksjon som regel lett nedsatt grunnet lungestuvning og stort hjerte.

• EKG uspesifikke forandringer som regel, sjeldent normalt.

• Økt natriuretiske proteiner.

• Rtg tx forstørret hjerte og stuvning.

→Endelig diagnose stilles ved ekkokardiografi i komb med koronar angiografi.

• Diagnosen baseres på dilatasjon av først og fremst 
venstre ventrikkel, systolisk dysfunksjon med EF < 
50%.



DCM 
Diagnose og utredning II
• Inflammatorisk systemsykdom / metabolske sykd må utelukkes : 

• F.eks SLE / Wegners granulomatose / Hemokromatose.

• Videre utredning skreddersys den enkelte pasient.

• CMR med kontrast er nå standard undersøkelse og kan avdekke 
inflammatoriske - / arr- / fokale forandringer som årsak.



DCM 
Diagnose og utredning III

• Ved rask hjertesviktutvikling som ikke lar seg stabilisere / reversere 
med medikamenter eller som ledsages av ventrikulære arytmier er 
det viktig å avdekke evl kjempecellemyokarditt eller eosinofil 
myokarditt som krever spesifikk behandling og har svært dårlig 
prognose ubehandlet. 

• Biopsi bør gjøres ved rask progresjon (EMB).



Familiær DCM, presentasjon

• Kan forløpe asymptomatisk i lengre tid.

• Hjertesviktsymptomer.

• Ledningsfortstyrrelser.

• Arytmi, inkl plutselig hjertedød.

• Tromboemboliske hendelser fra ventrikulære tromber, inkl hjerneslag.

→ Fleste utvikler sykdom i 40-60 årene, men obs allerede spedbarn / 
ungdomsårene kan ha gjennombrudd.



Familiær DCM, diagnostisering

• Familieanamnese.

• Kardiologisk undersøkelse av førstegrads familiemedlemmer.

• Genetisk testing – men ikke nødvendig for å stille diagnosen.

→ Det er ingen klinisk tegn som sikkert skiller familiær DCM  fra ikke-
familiær DCM.



Familiær DCM
Anamnestisk og klinisk screening, hva må vi være obs på:

• Hensikt: 
• Stille diagnosen Familiær DCM hos indeks pasient.
• Identifisere antall affiserte familie medlemmer og tilby forebyggende 

behandling. Kaskade screening, 3 – 4 generasjoner.
• Tilfeller med plutselig hjertedød, hjertesvikt, hjertetx, ICD, PM og 

skjelettmuskelsykdom øker sannsynligheten for genetisk bakgrunn for 
DCM.

• Nøyaktig anamnese og klinisk undersøkelse, EKG og ekko av 1. 
generasjons familiemedlemmer.

• Negativ klinisk familiescreening utelukker ikke genetisk etiologi i det DCM 
kan være et resultat av de novo-mutasjon hos indeks pasienten.

• Inkomplett penetrans og variabel ekspressivitet kan gjøre at 
familiemedlemmer har ulik sykdom presentasjon. 



Genetisk testing DCM

• Målrettet genetisk testing for Lamin A/C og SCN5A mutasjon er anbefalt 
(klasse 1a) for pasienter med DCM og ledningsforstyrrelser.

• Mutasjons – spesifikk genetisk testing er anbefalt (klasse 1a) for familie 
medlemmer etter indentifisering  av DCM givende mutasjon hos indeks 
pasienten. 

• Genetisk testing kan være hensiktmessig (klasse 2a) for pas med fam DCM for 
å bekrefte diagnosen, identifisere dem med høyest risiko for arytmi og 
syndromer, fascilitere kaskadescreening og hjelpe familieplanlegging. 

Ekspert konsenus HRS og EHRA 2011

GENETISK VEILEDNING MÅ IKKE GLEMMES



Mutasjon hos asymptomatisk pasient

• Hos asymptomatisk familemedlem med mutasjon er det anbefalt 
oppflg hvert 1-3. år avhengig av alder for å følge utviklingen og tegn til 
kardiomyopati.

• Hvis gentest av indekspasienten ikke identifiserer noen sikker DCM 
mutasjon, skal familiemedlemmer ikke utredes med gentest, men 
trenger klinisk oppflg, hvert 3-5 år.
• EKG / Holter / ekkokardiografi.



Hjertesvikt, genteste flere?

• Rekvirering av gentester kommer nok til å bli mer vanlig i grunnutredningen av 
hjertesvikt. 
• Individualisering av behandling er framtida og foregår allerede i flere medisinske fagområder.

• Genanalyser er et redskap vi har, terskelen for undersøkelser bør være relativt lav.

• Kan genetisk sårbarhet gjøre at enkelte pasienter er mer sårbare også for 
klassiske hjertesvikt risikofaktorer?
• Holdepunkter for Titin mutasjon tilstede hos noen peripartum karidiomyopati pasienter. 

• Gentester bør anvendes ved fenotyper som tradisjonelt klassifiseres som 
kardiomyopatier. DCM er jo en sekkediagnose, sannsynlig bør flere gentestes!



Behandling DCM
• Reversible årsaker som takykardi / alkoholisme / inflammatorisk systemsykdom / 

sarkoidose / hemokromatose kan behandles.

• Hereditær årsak, pas kan tilbys genetisk veiledning og evtl genetisk 
kaskadeundersøkelse av familiemedlemmer.

• Medikamentell / ikke medikamentell behandling er som ved hjertesvikt for 
øvrig. 
• Følg 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 

heart failure.

• Tenk på device behandling (PM / CRT-P/CRT-D) og evtl hjerte transplantasjon tidlig.
• SÆRGRUPPE: de med Lamin A/C og desmin genotype har høy risiko for arytmier – tidlig vurdering

ICD/CRTD også ved EF> 35%, Hjertetransplantasjon.



DCM  svangerskap

• Ved erkjent DCM er svangerskap i utgpkt kontraindisert.

• Ved barneønske; kardiologisk oppflg før / gjennom og etter 
svangerskapet.

• En graviditet kan avmaskere eller akselere en predisponert DCM , 
spesielt i siste trimester og opptil 6 mnd etter fødselen.



DCM Prognose

• DCM har ofte bedre prognose enn koronariskemisk hjertesvikt.

• Bedret overlevelse siste tiårene med bedre behandling.

• Prospektiv kohortstudie 102 pasienter. Broch K et al Am J Cardiol
2015;
• Flertallet av pasientene opplevde en betydelig symptomatisk bedring ila 1 år 

etter at guidelines basert behandling var igangsatt. VV EF steg 26 +/-10% til 40 
+/- 11%. 

• Etter median 3,6 års oppflg var 9 pasienter tx og 4 døde. 

• 5 års transplantasjonsfri overlevelse var 84%



DCM Fremtidsutsikter

• Sekkediagnose for enhver tilstand som direkte affiserer myokard og 
induserer dilatasjon og nedsatt systolisk venstre ventrikkel funksjon.

• Med bedre forståelse av underliggende genetikk og inflammatorisk 
patogenese vil man i fremtiden muligens kunne tilby bedret etiologisk 
diagnostikk.
• Dette vil sannsynlig føre til at diagnosen DCM vil fragmenteres og at man 

etterhvert vil kunne tilby individuell skreddersydd behandling rettet mot den 
underliggende årsaken (individualisering av beh).
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