
Hva er HCM? 

HCM, hypertrofisk kardiomyopati, er en hjertelidelse som kan ramme katt, og er den 

vanligste hjertesykdom hos katter. Det gjelder både huskatter og rasekatter.  
Hos en del raser har man sett overhyppighet av sykdommen, spesielt hos fire raser.1 

HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy, er navn på en hjertelidelse som blant annet gir  
fortykkelse i venstre kammervegg (LV) og skilleveggen (IVS) på hjertemuskelen.  
Det kan også vise seg forstørrede papillærmuskler og andre ekkokardiografiske funn.  
Hjertet får etter hvert som det vokser problemer med å arbeide effektivt.  
Det kan også forekomme blodpropp, arytmi eller små infarkt som kan forårsake død. 

Diagnose må stilles gjennom ultralydundersøkelse, ekkokardiogram av hjertet  
foretatt av en hjertespesialist, eller post mortem som obduksjon med histopatologi. 

Katter med HCM kan ha varierende grad av symptomer, og mange har hverken  
bilyd på hjerte, hoste, pustevansker, eller andre synlige symptomer lette å oppdage.  
Forekomsten av sykdom er økende med alder, men det viser seg likevel at de fleste  
katter som får sykdommen har symptomer innen de er 5 år gamle.  
Sykdommen kan i noen tilfeller utvikles gradvis og ha et forholdsvis mildt forløp  
som kan behandles, i andre tilfeller vil det dannes blodpropp  
og noen ganger vil katten dø brått. 

En endelig diagnose på HCM kan ofte bare stilles ved obduksjon.  
Et forstørret hjerte kan ha andre årsaker, og det antas også at HCM finnes i flere  
sekundære former, med forskjellige årsaksfaktorer; blant annet er sykdommen funnet i fo
rbindelsemed høyt blodtrykk, høyt stoffskifte, akromegali (for rask vekst) og overvekt. Sek
undær HCM kanbehandles indirekte gjennom den underliggende sykdommen,  
mens primær HCM ikke vil gå tilbake. Det er den primære formen for HCM som er satt i sa
mmenhengmed mutasjonene. 
En frisk katt vil normalt ha LV-tykkelse på under 
5 mm i diastole, over 6 mm er klart tegn på sykdom,men med forbehold om å se dette i r
elasjon til kattens størrelse.  
En stor katt fra 6 kg og oppover vil ha en justert skala.  
Noen studier finner at HCM dobbelt så vanlig hos hannkatter som hos hunnkatter,  
men dette gjelder ikke HCM relatert til genmutasjonene. 
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1)Maine Coon, Persere/Exotic,  Sphynx og Cornich Rex høyere risiko enn andre raser, 
basert på tall fra Paw Peds-databasen (sammenstilling gjort av IG Hertzgesunde katzen). 
For Maine Coon er det registret svært mange flere undersøkte katter (ultralyd) en for 
andre raser, 
siden helseprogrammet for HCM kom i gang allerede i 2004. I FIFe nevnes også RAG og 
BRI som  
raser som bør undersøkes for HCM før avl. 
SIB, BEN og NFO nevnes i forskningen som raser med risiko. 

 


