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De arvelige hjertekarsygdomme omfatter et bredt 
sygdomsspektrum: kardiomyopatier, primære aryt
misygdomme, dyslipidæmier, en række aortasyg
domme og andre sjældnere tilstande. Blandt yngre 
(< 50 år) skyldes pludselig hjertedød og overlevet 
hjertestop også i mange tilfælde en arvelig hjertekar
sygdom.

Arvegangen er helt overvejende autosomal domi
nant, hvilket indebærer, at halvdelen af patientens 
førsteledsslægtninge er i risiko for at få samme hjerte
karsygdom. Ud fra familieudredning, som indehol
der kliniske og genetiske undersøgelser, kan vi i bety
deligt omfang skelne mellem slægtninge, som ikke er 
i risiko, og slægtninge, som er i risiko for at få den  
arvelige sygdom, som er identificeret i familien. 
Slægtninge uden risiko kan beroliges, og undersøgel
sen afsluttes. Slægtninge med risiko tilbydes opfølg
ning og afhængig af fund og sygdomsforløb evt. tidlig 
behandling. Hovedformålet med familieudredningen 
er netop at kunne tilbyde en tidlig indsats, som for
ventes at reducere manifestationerne og komplikatio
nerne i forbindelse med disse sygdomme.

Allerede i 2006 udgav Dansk Cardiologisk 
Selskab de første retningslinjer for systematisk klinisk 
og genetisk udredning af arvelige hjertekarsyg
domme (Tabel 1) [1]. Disse retningslinjer blev udar
bejdet i tæt samarbejde mellem kardiologer og bl.a. 
klinisk genetikere, klinisk biokemikere, patologer, 
pædiatere og med støtte fra en række andre felter – 
herunder det juridiske område. Området har opnået 
stort volumen og har undergået en særdeles positiv 
udvikling.

Det kræver en særlig organisatorisk indretning 
og samarbejde mellem flere specialer at håndtere ud
redning af hele familier med kliniske undersøgelser 
og gentestning, herunder rådgivningsmæssige, etiske 
og juridiske aspekter. Denne statusartikels fokus er 
kort at beskrive de arvelige hjertekarsygdomme og 
områdets fagorganisatoriske indretning. 

KardIoMYopatIer 

Kardiomyopatierne (Tabel 1) er de strukturelle og 
funktionelle hjertesygdomme, som ikke har anden 
ætiologi som f.eks. klap eller koronarsygdom eller 
hypertension [2]. Hovedparten er genetisk betin
gede, mens en mindre del har anden ætiologi som  

f.eks. myokarditis, stråle, alkohol, takykardi eller 
medicininduceret kardiomyopati [3].

Kardiomyopatiernes hovedmanifestationer er ån
denød, hjertebanken, nærbesvimelser og besvimelser, 
men kardiomyopatierne kan også vise sig med plud
selig hjertedød. Kardiomyopatierne debuterer typisk i 
3040årsalderen, men kan ses hos børn eller først 
vise sig hos midaldrende eller ældre [4]. 

Diagnosen er overvejende baseret på klinikken 
kombineret med billeddiagnostik, hvor ekkokardio
grafi er hovedhjørnestenen, men MRskanning og  
CT anvendes i stigende grad. Myokardiebioptering 
udføres ikke rutinemæssigt, men anvendes ved mis
tanke om aflejringssygdom. Ved arytmogen højre 
ventrikelkardiomyopati og familiær amyloidose ind
går vævskarakteristik i diagnosen. Ved mistanke om 
AndersonFabrys (Fabrys) sygdom [5] eller karnitin
transporterdefekt (CTD) [6] foretages der specifikke 
laboratorietest kombineret med genetiske undersø
gelser [3].

Behandlingen afhænger af den specifikke diag
nose, symptomer og særlige algoritmer for risiko
stratificering og kan bl.a. omfatte medicinsk behand
ling, implanterbar cardioverterdefibrillator (ICD) 
implantation, arytmiablation, myektomi eller septal
alkoholablation [7], ved Fabrys sygdom enzymsubsti
tutionsbehandling og ved CTD karnitinbehandling. 
Muligheden for specifik behandling understreger vig
tigheden af at stille den specifikke diagnose. Flere pri
mære muskelsygdomme kan ud over overlednings
forstyrrelser og arytmier også medføre kardiomyopati 
[811]. 

Familieudredning tilbydes generelt til slægtninge 
fra 15årsalderen, men ved hypertrofisk kardiomyo
pati [12] tilbydes det allerede fra 12 (evt. 5)årsalde
ren og ved Fabrys sygdom samt CTD så tidligt som 
muligt (Tabel 1). I vurderingen af starttidspunkt ind
går sygdommens debut og manifestationer i familien. 
Ud fra etiske overvejelser anbefales generelt først 
gentestning fra 1516årsalderen, hvor den unge selv 
kan tage stilling. Hvis resultatet af gentesten imidler
tid a priori skønnes at kunne medføre aktiv behand
ling fraviges dette princip. 

Ved gentestning anvendes specifikke »genpak
ker« (targeterede next generation sequencinggenpa
neler) til den enkelte kardiomyopatiundertype, men i 
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erkendelse af, at der kan være et betydeligt overlap 
mellem kardiomyopatiundertyperne går udviklingen 
i retning af anvendelse af »kardiomyopatigenpakker«. 
Generelt kan der identificeres sygdomsfremkaldende 
mutationer i mellem en tredjedel og to tredjedele af 
familierne [3]. 

arYtMIsYGdoMMe 

De primære hjertearytmier (ionkanalsygdommene) 
(Tabel 1) har genetisk bestemte forandringer i hjerte
muskelcellens ionkanaler (K+, Na+ eller Ca2+) [13], 
hvilket kan medføre arytmier (Figur 1). Oftest er 
hjertemusklens struktur og funktion i øvrigt normal. 
Kanalopatierne omfatter langt QTsyndrom (LQTS), 
Brugadas syndrom, katekolaminerg polymorf ventri
kulær takykardi (CPVT) og kort QTsyndrom (SQTS). 

Tidlig repolarisationssyndrom [14] og progressive 
kardiale overledningsforstyrrelser [15] kategoriseres 
også under denne gruppe.

Hovedmanifestationerne er hjertebanken, nær
synkope, synkope eller pludselig hjertedød. Sygdom
mene kan debutere hos personer i alle aldre, herun
der hos børn og unge ved LQTS, CPVT, SQTS, mens 
Brugadas syndrom, tidlig repolarisationssyndrom og 
progressive kardiale overledningsforstyrrelser typisk 
debuterer i det tidlige voksenliv.

Diagnoserne stilles ud fra den kliniske præsenta
tion og ekg, evt. kombineret med undersøgelser til 
dokumentation af arytmier (Holtermonitorering, 
event recording) eller provokationsundersøgelser med 
belastning på cykel (arbejdstest) eller medicinindgift 
(flecainidtest).

TABEl 1

Arvelige hjertekarsygdomme, for hvilke der i Danmark tilbydes familieudredning. Der er anført estimerede prævalenser, overordnet kodende gener og hyppigheden af fund 
af sygdomsfremkaldende mutationer for de enkelte sygdomme.

Sygdomskategori
Anslået prævalens  
i Danmark, n Involverede gener kodende for

Positive genfund, 
%

Alder for tilbud om  
slægtningeundersøgelser, 
år [10] 

Kardiomyopatiera

Hypertrofisk kardiomyopati
Familiær dilateret kardiomyopati
Idiopatisk restriktiv kardiomyopati
Arytmogen ventrikel kardiomyopati
Left ventricular noncompaction 
Muskeldystrofier

10.000
10.000
Sjælden
1.000
Sjælden
3.000

Hjertemuskelcellens strukturelle proteiner 40-60
25-50
-
40
-
Højb

12, evt. tidligere
15
15
15
15, evt. fra fødslen
12, evt. tidligereb

Ionkanalsygdomme

Kongenit langt QT-syndrom
Kort QT-syndrom
Brugadasyndrom
Katekolaminerg polymorf ventrikulær takykardi
Tidlig repolarisations-syndrom
Kronisk progressiv overlednings-forstyrrelse

300-1000
Sjælden
200
200
Sjælden
200

Hjertemuskelcellens saltkanaler 70
-
30
60
-
-

0
0
15
5
15
15

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Familiær hyperkolesterolæmi
Tidlig iskæmisk hjerte-kar-sygdom

10.000
5.000

Lipidmetabolismefaktorer
»Komplex«

50
-

5-10
18

Aflejringssygdomme

Familiær amyloidose
Fabrys sygdom

Sjælden
100

Transtyretin 
α-galaktosidase A

100
100

15
0

Andre arvelige hjertesygdomme

Pulmonal arteriel hypertension
Arvelige aortasygdomme
(syndrom- og nonsyndromassocierede)
Bikuspid aortaklap

500
5.000

-c

Bone morphogenetic protein  receptor type II 
Bindevævsfaktorer og proteiner i glat-
muskelceller

> 50
20-70b 
-
-

15
Oftest 25b

15c

Pludselig uventet hjertedød  < 50 år

Pludselig uventet hjertedød < 50 år
Hjertestopoverlevere < 50 år

500
500

Sygdomsafhængig
Sygdomsafhængig

20
2

15
15

a) Ved en række arvelige tilstande f.eks. Fabrys sygdom, Noonans syndrom, familiær amyloidose og karnitintransporterdefekt ses også udvikling af kardiomyopati.
b) Afhængig af undertype. 
c) Bikuspid aortaklap ses hos 1-2:100 – i Danmark anbefales udredning først ved ophobede familiære tilfælde [10]. Den anførte anbefalede alder for initiering af screening af 
slægtninge er også betinget af den kliniske eller fænotypiske præsentation i familien.
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Behandlingen afhænger af den specifikke diag
nose og symptomerne. ICDbehandling anbefales 
som hovedregel efter overlevet hjertestop eller doku
menterede symptomgivende ventrikulære takyaryt
mier. Sygdomsspecifikke algoritmer anvendes til af
klaring af, om asymptomatiske patienter med mindre 
alvorlige symptomer skal behandles med medicin 
alene, eller om pacemaker eller ICDbehandling an
befales [15]. Rådgivning ift. sport og anden fysisk ak
tivitet og evt. medicinrestriktioner er en vigtig del af 
behandlingen.

Familieudredning tilbydes førsteledsslægtninge 
[13]. Også børn undersøges for de sygdomme, der 
kan give symptomer i barneårene (SQTS, LQTS og 
CPVT), men ellers undersøges familiemedlemmerne 
først fra 1518årsalderen. Gentestning anvendes ikke 
differentialdiagnostisk, men kun hvis det er relevant 
ift. familieudredning. LQTS er en undtagelse, idet der 
anbefales behandling af slægtninge ud fra et isoleret 
positivt genfund. En sygdomsfremkaldende mutation 
kan findes hos mellem en femtedel og tre fjerdedele af 
patienterne med primære arytmisygdomme [13].

tIdlIG IsK ÆMIsK HJertesYGdoM  

oG faMIlIÆr HYperKolesterolÆMI

Iskæmisk hjertekarsygdom (IHS) er en multifakto
riel lidelse. En familieanamnese med IHS kan afspejle 
såvel genetiske forhold som livsstilsfaktorer herunder 
rygning, dyslipidæmi, hypertension, diabetes mellitus 
og overvægt. Forekomst af tidlig IHS hos en første
ledsslægtning er en stærk og uafhængig risikofaktor 
for IHS og indebærer en 23fold øget risiko. IHS klas
sificeres som tidlig, hvis patienten er < 55 år for 
mænd og < 65 år for kvinder. I Danmark tilbydes der 
familieudredning, hvis probanden er < 50 år [10]. 
Førsteledsslægtninge > 18 år bør tilbydes udredning. 
Princippet i håndteringen af slægtninge med disposi
tion til tidlig IHS er at minimere deres modificerbare 
risikofaktorer for IHS mest muligt. 

Ved svær hyperkolesterolæmi (lavdensitetslipo
proteinkolesterol > 5,0 mM) må man mistænke fami
liær hyperkolesterolæmi (FH) [16]. FH er en relativt 
hyppig monogen arvelig sygdom i lipoproteinmeta
bolismen. Ved ubehandlet heterozygot FH ses IHS i 
3050årsalderen, men langt alvorligere ved den me
get sjældne homozygote FH. Der anbefales generelt 
udredning af førsteledsslægtninge fra 15årsalderen, 
men udvikling går mod tidligere udredning [10] og i 
de sværeste tilfælde anbefales diagnostik og farmako
logisk behandling fra ca. otteårsalderen [16, 17]. 

Tilfredsstillende kontrol af Plavdensitets lipo
proteinkolesterolniveau kan opnås hos de fleste pa
tienter ved en kombination af fedtfattig kost og kole
sterolsænkende farmakologisk behandling med 
potente statiner. 

Der foreligger ikke klinisk anvendelig mulighed 
for gentestning ved tidlig IHS, fraset ved mistænkt 
FH, hvor der kan foretages specifik gentestning. Ved 
FH kan der påvises mutation hos mere end halvdelen 
af de undersøgte [16].

arVelIG HJertesYGdoM soM led I sYndroMer

I fosterets hjerteudvikling indgår en betydelig del af 
vores ca. 24.000 gener, hvilket forklarer, at kromo
somafvigelser og arvelige syndromer ofte er associ
erede med strukturel hjertesygdom. F.eks. er septum
defekter ved Downs syndrom velkendt, men mindre 
kromosomale ubalancer, som påvises ved array 
undersøgelser, er også associeret med hjertemisdan
nelser. Kongenit strukturel hjertesygdom hos fostre, 
børn og voksne kan derfor være led i et genetisk be
tinget syndrom, som yderligere kan være associeret 
med udviklingshæmning og sygdomme i andre orga
ner. En præcis diagnose kan derfor have stor betyd
ning f.eks. ved planlægning af kontrolprogrammer og 
støttende foranstaltninger og ved genetisk rådgivning 
af forældrene inden en ny graviditet.

arVelIGe aortasYGdoMMe  

oG BIKUspId aortaKlap

Syndromassocieret

Ved Marfans syndrom er der reduceret bindevævs
funktion pga. dysregulering af transforming growth 
factor betasignalvejen [18], og ved EhlersDanlos 
syndrom (vaskulær type) er der en genetisk betinget 
kollagendefekt. Fælles for disse og en række beslæg
tede syndromer er en tendens til dilatation, aneuris
medannelse og dissektion af aorta i en ung alder. 

Nonsyndromassocieret

Der forekommer imidlertid også familiær ophobning 
af aortaaneurismer og dissektion, som ikke er led i et 
syndrom [19]. Aortasygdommen forekommer i disse 

FIGur 1

Ekgudskrift fra implanterbar cardioverterdefibrillator (ICD)episode hos en patient med langt QT
syndrom. Der ses ventrikelflimren, der bliver korrekt konverteret til sinusrytme med ICDterapi ved 
afgivelse af et stød med en energi på 24,8 J (markeret).
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tilfælde hos personer i en yngre alder end ved spora
disk forekomst, og 1020% af de opererede patienter 
har førsteledsslægtninge med samme tilstand. Hos 
1520% af medlemmerne af sådanne familier kan der 
påvises mutationer, som medfører abnorm funktion 
af aortavæggens glatmuskelceller [20]. Bikuspid aor
taklap (BAV) kan ses isoleret eller som del af flere 
malformationer. BAVs genetiske komponent er ca. 
90% [21, 22]. 

Familieudredning ved de syndromassocierede 
aortasygdomme foregår i centrene for sjældne syg
domme, og diagnostik, opfølgning samt behandling af 
aortainvolvering foregår i kardiologisk regi. For non
syndromassocierede aortasygdomme tilbydes der ved 
familieophobning generelt slægtningeundersøgelse 
med ekkokardiografi og MRskanning fra 25årsalde
ren og ved BAV fra 15årsalderen (Tabel 1) [10]. 

Ved gentestning anvendes der specifikke »gen
pakker« for aortasygdom. Generelt kan der identi
ficeres sygdomsfremkaldende mutationer hos  
hovedparten af medlemmerne af familier med syn
dromassocieret sygdom og hos 1520% af medlem
merne af familier med ikkesyndromassocieret syg
dom. 

plUdselIG UVentet HJertedØd  

oG HJertestopoVerleVere

Pludselig uventet hjertedød (SCD) er defineret som 
pludselig, naturlig og uventet død af uforklaret eller 
hjertemæssig årsag. Når der er tale om yngre perso
ner (< 50 år) skyldes ca. halvdelen af sådanne døds
fald en arvelig hjertesygdom [23], og tilsvarende er 
der fundet ophobning af SCD blandt deres førsteleds
slægtninge [24]. Dette understeger vigtigheden af 
obduktion til afklaring af, om dødsfaldet skyldtes ar
velig hjertekarsygdom [25], da dette vil være sty
rende for en evt. udredning af familien [26]. Hvis  
afdøde var < 50 år, og obduktionen eller anden do
kumentation ikke forklarer dødsfaldet, kan der have 
været tale om en af de arvelige arytmisygdomme [27, 
28]. I begge tilfælde vil man tilbyde familieudredning 
[10]. 

Flere studier tyder på samme genetiske ætiologi 
hos yngre patienter, der overlever hjertestop (aborted 
SCD (aSCD)), som ved SCD hos yngre. Derfor tilby
des der også familieudredning ved aSCD med formo
det eller påvist tilgrundliggende arvelig hjertekar
sygdom [10].

Afhængig af diagnosen omfatter undersøgelserne 
af slægtningene bl.a. ekg, ekkokardiografi, Holter
monitorering og late potentials evt. suppleret med 
medicinsk provokationstest, arbejdsbelastning eller 
MRskanning. Hvis der påvises en specifik diagnose, 
vil der kunne gentestes ift. denne [10]. 

KlInIsK orGanIsatIon

På alle de danske hjertecentre tilbyder man fami
lieudredning ved arvelige hjertekarsygdomme. På 
en række andre hjerteafdelinger tilbyder man udred
ning for udvalgte sygdomme. Udredningen foregår i 
særlige klinikker, som samarbejder med klinisk bioke
miske og klinisk genetiske afdelinger om gentestning 
og yderligere med klinisk genetikere om rådgivning i 
forbindelse med familieplanlægning og ofte også ved
rørende gentestning af børn. Øvrige samarbejdspart
nere er bl.a. pædiatere, patologer og retsmedicinere. 
Et webbaseret stamtræ/registersystem, Progeny, 
der let og smidigt giver adgang til klinisk og genetiske 
data og stamtrædata mellem centrenes hjerteafdelin
ger giver samtidig let overblik over fundene i en fami
lie og muliggør yderligere, at familieudredning i et 
center meget enkelt kan fortsætte for slægtninge, der 
er knyttet til et af de andre centre [10].

teKnoloGI oG VIdereUdVIKlInG

Next generation sequencing giver mulighed for væ
sentlig bredere genetisk screening end hidtil. Der kan 
således testes for mange hjertesygdomme i samme 
analyse – eller hele exomet eller genomet kan scree
nes [29]. De enorme mængder data, som sådanne 
analyser kan generere, kan imidlertid være særdeles 
vanskelige at fortolke [30]. Indtil videre anvendes ge
netikken overvejende til at afklare, hvem af slægtnin
gene der er genbærere – og dermed i risiko – og hvem 
der ikke er genbærere. Pga. sygdommenes og genæn
dringernes betydelige heterogenitet venter vi fortsat 
med en mere generel anvendelse af genteknologien i 
differentialdiagnostisk øjemed og til fastlæggelse af 
individuel behandling. 

Klinisk set har området »arvelige hjertekarsyg
domme« opfyldt et stort behov, og flere tusinde pro
bander og slægtninge er blevet udredt i de særlige en
heder, der over hele landet er udviklet til at varetage 

FAKTABoKS

I Danmark er der udarbejdet retningslinjer for systematisk familieudredning (kaskadescreening) 
ved de arvelige hjertekarsygdomme.

Der er helt overvejende tale om dominant arvelige sygdomme, dvs. halvdelen af førsteledsslægt
ningene (forældre, søskende og børn) er i risiko for at få samme sygdom.

Flere af de arvelige hjertekarsygdomme kan have synkoper eller pludselig død som første mani
festation eller kan forblive asymptomatiske langt hen i en irreversibel sygdomsproces.

Formålet med udredning af slægtningene er at muliggøre tidlig diagnostik og behandling.

For børneslægtninge venter man generelt med udredning, til barnet selv kan tage stilling, dvs. fra 
omkring 15årsalderen, men tidligere, hvis sygdommen ses i barnealderen.

Familieudredning for arvelige hjertekarsygdomme tilbydes p.t. på otte danske hospitaler.
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dette.  Overordnet set synes området at være skræd
dersyet til at kunne tilbyde fokuseret profylakse in
den for kardiologien til en helt særlig højrisikogruppe 
– de manifest hjertekarsyges slægtninge. 

Korrespondance: Henning Bundgaard, Rigshospitalets Enhed for Arvelige 
Hjerte sygdomme, Hjertecentret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 
Ø. E-mail: henningbundgaard@dadlnet.dk

antaGet: 17. september 2014

InteresseKonflIKter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen 
med artiklen på Ugeskriftet.dk
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Kræft skyldes DNAskader, der bibringer kroppens 
celler evnen til at dele sig uhæmmet. Mange års  
forskning inden for området har givet os en meget de
taljeret forståelse af de involverede gener og meka
nismerne for sygdommen ved både arvelige og spora
diske tilfælde. Det har dels skabt grundlag for brugen 
af gendiagnostik baseret på de tilgrundliggende mo
lekylære abnormiteter, dels muliggjort fremstillingen 
af nye farmaka, som med høj specificitet kan hæmme 
centrale proteiner i kræftcellerne. Selvom kræftpro
cessen følger bestemte veje, er især solide tumorer 
heterogene, og hver tumor har sit særlige mønster af 

mutationer og ændringer i genekspression. Derfor 
har genomisk baserede metoder som microarray og 
next generation sequencing (NGS), der giver et globalt 
billede af de patogene forandringer, fået en særlig 
plads i moderne kræftdiagnostik.

KrÆftBIoloGI

Fra de tidligste embryonale stadier akkumuleres mu
tationer i cellernes genom. Mutationer opstår under 
celledelingen eller efter eksponering for kemikalier, 
mikroorganismer eller stråling. Karcinogenesen kan 
anskues som en evolutionær proces, hvor erhvervede 


