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Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM) 

 

Hypertrofisk kardiomyopati är en genetisk sjukdom som drabbar katter, hundar, grisar 

och människor. Hur det förs vidare i generationer är fortfarande inte helt utrett. Sedan 

1970-talet är det känt att HCM är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt, blodproppar och 

plötslig död hos katter. En stor studie har gjorts på Maine Coon katter i USA som 

indikerar att HCM hos dessa katter tycks nedärvas av en enda dominant gen 

 

HCM kännetecknas av en onormal tjocklek av hjärtmuskeln. Hjärtmuskelcellerna 

förtjockas eller hypertrofierar och därmed blir hela hjärtmuskeln förtjockad.  

 

Katter med HCM kan få vätska i eller runt sina lungor som kan leda till 

andningssvårigheter. I vissa fall kan de plötsligt falla döda ner helt utan förvarning. Vissa 

katter kan även utveckla blodproppar som kan orsaka förlamning av bakbenen. 

 

HCM är inte en medfödd defekt, utan en sjukdom som utvecklas mycket långsamt. Katter 

som har HCM visar ofta inga tecken på sjukdomen innan de är sex månader gamla, och 

det kan ta flera år innan du kan göra en diagnos av HCM. Därför måste du ha en 

specialist som utför en ekokardiografirapport vid flera tillfällen. 

 

Forskning visar att HCM ärvs autosomalt dominant med ofullständig penetrans och med 

variabel expressivitet. Detta betyder att en del katter aldrig får sjukdomen trots att de 

bär på genen, men de kan ändå ge anlaget vidare till sina avkommor. Variabel 

expressivitet innebär att olika katter kan drabbas olika kraftigt.   

 

HCM är en så kallad progressiv sjukdom, vilket innebär att den utvecklas successivt 

under åren. Detta gör att det är svårare att bekämpa sjukdomen jämfört med vissa 

andra sjukdomar.  

 

Tyvärr finns det inget botemedel mot HCM, men drabbade katter kan behandlas med 

mediciner för att underlätta. Beroende på vilka symptom katten har och hur hjärtat ser 

ut, kan vätskedrivande mediciner, betareceptorblockerare och/eller ACE-hämmare 

användas. 

 

Källa:  

Torkel Falk, leg vet, fil dr, specialist kardiologi (hjärtsjukdomar) hund o katt. 

Pawpeds.com 

 

 

Brittsällskapet har valt att följa Pawpeds rekommendationer med vissa 

justeringar. 

 

Rekomendationer  
Den första HCM-undersökningen bör göras vid en ålder av 1 år eller innan katten 

används i avel för första gången. Ytterligare tester rekommenderas att göras så att man 

alltid har ett resultat som inte är äldre än 1 år och 3 månader när parning sker. Detta 

tillvägagångssätt ska tillämpas till det att katten har blivit undersökt när den har uppnått 

3 års ålder. En sista undersökning rekommenderas att göra efter att katten har fyllt 5 år. 

 

Vidare rekommenderas att man undersöker katter som har blivit betydelsefulla för aveln 

och/eller har avkommor/nära släktingar* som har diagnostiserats med HCM, även vid 8 
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års ålder.Observera att detta är bara en allmän synpunkt som måste vägas in i varje 

enskilt fall  för sig. 

*) Nära släktingar här betyder bröder och systrar, föräldrar och deras avkomma. 

Förklaring: Text markerat med grönt är BrS justeringar. 

 

Normalt hjärta: 

Katter med normal hjärtstatus enligt undersökningen och utan några nära släktingar * 

med diagnosen HCM, kan användas i avel utan problem. 

 

Diagnosen HCM: 

Katter med diagnosen HCM av någon grad bör inte användas i avel. 

 

Equivocal: 

Equivocal betyder att det var något i hjärtat under HCM-undersökningen som inte var 

helt "normalt" vid just det tillfället. Man kan inte med säkerhet säga att hjärtat är 

”normalt” eller att det skulle vara något som kan utvecklas till HCM eller inte. Detta 

betyder att man inte kan ge ett resultat (varken goda eller dåliga) vid detta 

undersökningstillfälle. Avvikelsen kan orsakas av andra saker som högt blodtryck, 

njurinsufficiens, eller något annat. Katten kan också ha en normal variation på "vanliga" 

värden, som t.ex. att papillarmusklerna kan vara lite större än det genomsnittliga. Därför 

brukar man rekommendera att man gör om undersökningen efter 6-12 månader för att 

se om det var en ”normal” avvikelse eller om det handlar om HCM eller annan sjukdom. 

Katter som har fått diagnosen Equivocal ska hanteras enligt följande: 

Equivocal, yngre än 2 år: 

Det rekommenderas att inte använda katten i avel förens en undersökning är gjord efter 

att katten är äldre än 2 år. 

 

Equivocal, 2-3 år: 

Om katten är viktig för aveln så kan en kull tas om den andra föräldern har ett normalt 

hjärta och har nära släktingar* som inte har diagnostiserats med HCM. Kattungarna efter 

denna kombination är inte tillåtna att användas i avel förens föräldern med Equivocal har 

undersökts vid 3 års ålder och fått resultatet ”normal” eller ”equivocal”.  

 

 

Equivocal, äldre än 3 år: 

katten kan användas i avel, men får endast paras med katt som har ett normalt hjärta 

och som inte har några nära släktingar* med diagnosen HCM. 

 

Rekommendationer för släktingar till katt med utvecklad HCM: 

Om en katt får diagnosen HCM följande rekommenderas för dess nära släktingar *: 

 

Nära släkting har diagnostiserats med HCM, hjärtat är normalt på katten själv när katten 

är yngre än 2 år: 

Dessa katter rekommenderas att inte användas i avel förrän de har undersökts, och fått 

resultatet ”normal”, vid en ålder av 2 år eller äldre. 

 

Nära släkting har diagnostiserats med HCM, är hjärtat normalt på katten själv vid en 

ålder av 2-3 år: 

En kull kan tas om katten inte har avkommor sedan tidigare. Den andra föräldern bör då 
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ha ett normalt hjärta och inga nära släktingar* får ha diagnosen HCM. Kattungarna i 

denna kull bör inte användas i avel fören föräldern har undersökts, och fått resultatet 

”normal”, vid en ålder av 3 år eller äldre. 

 

Nära släkting har diagnostiserats med HCM, är hjärtat normalt på katten själv när katten 

är äldre än 3 år: 

Om katten fortfarande inte påvisar några tecken på HCM vid en ålder av 3 år (eller äldre) 

kan katten användas i avel. Man bör dock helst para med en katt som betraktas som en 

riskfri partner (ej Equivocal eller katt med en nära anhörig* med diagnosen HCM). 

 

Om katten har diagnostiserats med Equivocal och även har en nära släkting som 

diagnostiseras med HCM bör du vara extra försiktig. 

Tillvägagångssätt 

Innan du besöker veterinären för HCM-undersökningen ska du se till att ha en blankett 

för HCM-test. 

Fyll i uppgifterna om katten och glöm inte bort att skriva under blanketten med ditt 

namn.  

Ta med blanketten och kattens stamtavla när du besöker veterinären för HCM-

undersökningen. 

Katten måste vara ID-märkt för att HCM-testet ska kunna registreras i Pawpeds 

hälsoprogram. Är katten inte ID-märkt kan du göra detta i samband med HCM-testet. 

Veterinären fyller sedan i resultatet av HCM-undersökningen och skickar sedan en kopia 

på blanketten till Pawpeds registerhållare för HCM-registret. Det tar ca 2-4 månader efter 

det att undersökningen gjordes innan resultatet blir offentligt på www.pawpeds.se 

 

Källa: Text översatt från www.pawpeds.com 

Så här går undersökningen till: 

Kattens hjärta undersöks med ultraljud och man kontrollerar om det finns några 

förtjockade områden. Man kontrollerar även hur hjärtat rör sig samt hur blodet flödar. 

Undersökningen är helt smärtfri och tolereras vanligtvis mycket bra av katter. I enstaka 

fall kan katten behöva få lugnande. 

http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf
http://www.pawpeds.se/

