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Idrott och Hjärta
Råd och Risker under 
ungdomsåren

Göran Wettrell
Barnkardiologenheten

Barn och Ungdomssjukhuset
Lund

Är det hälsosamt att idrotta?

Idrott och Hjärta 

Idrott och Hjärta 
Fördelar med fysisk aktivitet –
aerob/uthållighets- träning

� förbättrar blodfetter
LDL-C ↓, HDL-C ↑

� sänker blodtrycket
� minskar risken för 
osteoporos

� minskar 
anspänning/ängslan

� minskar insulinresistens 
vid diabetes mellitus

� reducerar övervikt

Idrott och Hjärta 

Idrott och Hjärta 
Nackdelar med fysisk aktivitet

� ortopediska skador; 
osteoartros på lång sikt 

� ”the female athlete
triad”
- ätstörningar, 
amenorré, osteoporos

� plötslig hjärtdöd

Idrott och Hjärta

Idrott och infektioner 
Fysisk aktivitet både stimulerar 
och hämmar immunförsvaret

Idrott och Hjärta

Idrott och infektioner 
Cytokiner – plasmakonc. förändringar 
i relation till intensivt fysiskt arbete

Idrott och Hjärta
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Uthållighets-/  Styrkeidrotter
Hur påverkar träning och idrott 
hälsan på lång sikt?

� Hippokrates 
”nyttigt med lagom 
fysisk aktivitet men 
skadligt med intensiv 
tävlingsidrott”

� Atleter (engelska 
roddare) normal 
förväntad livslängd 

(Morgan, 1873)

• Atleter (finska tävlingsidrottare) 1920-

-”dynamisk”/uthållighetsidrott – låg risk för 
kranskärlssjukdom och diabetes typ II : 

genetiskt  - slow-twitch muskelfiber med hög oxidativ 
kapacitet

- ”statisk” idrott/styrkesport- högre risk för 
kardiovaskulär sjukdom 

(Kajula, Lauret, 2005)

Idrott och Hjärta 

”Mens sana in corpore sano”

en sund själ i en sund kropp

Idrott och Hjärta 

Athlete Heart Syndrome (AHS)

� S. Henschen, studie av 
elitskidlöpare,1899,Uppsala

� Fysiologisk anpassning till träning:                       

centralt; hjärta-slagvolym ↑, hjärtfrekvens ↓
perifert; skelettmuskulatur-ökad O2 extraktion

� AHS; vä kammarförstoring,ökad vä
kammarväggtjocklek,ökad vagustonus

Hemodynamik vid fysisk 
ansträngning
Uthållighets   - Styrketräning
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EKG- elitidrottare
ökad vagustonus, godartade fynd, manlig 
dominans

� Sinusbradykardi –
35/min

� Sinusarrest (<3 sek)
� Supraventrikulär arytmi 
(ektopisk, vandrande 
pacemaker)

� Extraslag; suprav., 
ventrikulära

� AV block I 
� AV block II, typ 1 
Wenchebach

Patologiska
� AV block II typ 2, 
Mobitz

� AV block III

16 år, kvinnlig elitidrottare

� tränar friidrott -20 timmar/vecka, SM-nivå

� hög puls, oregelbunden rytm

� arbetsprov

� 24 timmars EKG- arytmi, remiss

AV block II, typ 1 Wenchebach
hög vagustonus, arytmi försvinner vid 
belastning

EKG- elitidrottare

� repolarisationsstörning i 
vila, T våg negativ ≥ 2 
mm i 3 eller fler 
avledningar

� T-vågsinversionen kan 
försvinna vid belastning

� ischemi - pseudoischemi
- status post peri -
myokardit

� DD: HCM

Serra-Grima et al. J AM Coll; 2000

Plötslig död hos unga elitidrottare

Arytmi

Ventrikeltakykardi,

ventrikelflimmer
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Mortalitet - HCM

� Barn- och ungdomsåldern, 
årlig dödlighet 

2,4 – 4,8 – 6,1%

� Plötslig död hos unga 
idrottare/atleter

Idrott och Hjärta

HCM

Koronarkärlssjukdom Plötslig död 

Primär arytmi
� Långt QT syndrom (LQTS), torsade de 
pointe

� Ventrikulära arytmier
� catecholaminerg polymorf 
ventrikeltakykardi

� Brugada-syndrom

� WPW-syndrom

Sudden cardiac death among the young
in Sweden 1992-1999
Aase Wisten

� 181 individer, 15 -35 år

� Incidens 1/100 000/år
� män 75 %

� symtom före död -50 %

(HCM 75%)

� EKG avvikelser  - 80 %

patologiskt - 50%
(HCM 80%)

Sudden cardiac death among the young
in Sweden 1992-1999
Aase Wisten

� Strukturellt normalt hjärta  21%

� HCM 10%

� DCM 12%

� Myokardit 10%

� Arytmogen högerkammardysplasi  7%

� Dissekerande aortaaneurysm 10%

� Koronarkärlsanomali 4%

� LQTS, WPW 1,5%
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Kardiell screening av idrottare
� Personlig anamnes

svimning, bröstsmärtor –
under/efter ansträngning, yrsel, 
andnöd

� Familjeanamnes
plötslig död i familjen < 50 år
återkommande svimning, 
kramper

� Status
blåsljud, blodtryck och perifera 
pulsar

� EKG
(låg specificitet)

Bröstsmärta hos yngre 
idrottare

sällan kardiell orsak ofta 
muskel-skelettutlöst

OBS! bröstsmärtor 
under/efter 
ansträngning

DD: 
luftvägsobstruktion/högt 
andningshinder

Svimning – plötslig död

”Syncope and sudden death are 
the same thing, except in one
you wake up”

Asymtomatisk presentation-
HCM

� familje-screening; EKG 

ekokardiografi

� preklinisk molekylär testning - ärftlighet 
+ genotyp positiv/fenotyp negativ

� screening av idrottsmän

Ärftlighet - HCM, idrottare
P. S., 15 år

� fader, HCM 

farfar dog plötsligt , 39 år gammal

� basketspelare, tävlingsinriktad

� ansträngningsutlöst astma? –

intermittent bruk av bronkdilaterare,

inga kardiella symtom

P. S. 15 

� EKG: negativ? T våg i avledn aVL

� eko: septum/LVPW diastole 

1,1 cm,  LVED d/s 4,1/2,6 cm

� arbetsprov normalt

Ingen idrott under 2-3 månader = 
dekonditionering och förnyad 
ekokardiografisk undersökning
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P.S. 15 år, HCM Fader 48 år, HCM

HCM P. S.  15

� molekylär genetisk undersökning visade  
genmutation hos både far och son:

Myosin Binding Protein C, MBPC

� inget tävlingsinriktat basketbollspel 

Ärftlighet - HCM
Epidemiologi

� Prevalens, vuxna 1:500
(Maron et. al., Circulation, 1995)

� Incidens, årlig/100 000 barn
� 0 - 10 år 0,32

(Nugent et al., NEJM, 2003)

� 0 - 18 år 0,5
(Lipshultz et al., NEJM, 2003)



7

Åldersrelaterad HCM penetrans Patologi

Vä
kammarhypertrofi,

patologiska 
intramurala
kranskärl,

fibros/ärr

Arytmogen högerkammar-
kardiomyopati/dysplasi(ARVD)
hjärtmuskelsjukdom, hö/(vä) kammare, fettinlagring, 
fibros

� ärftlig, plötslig död -
fysisk ansträngning

� patologisk repolarisation -
neg. T i V1-3 (>12 år)
patologisk depolarisation 
- epsilonvåg, 
senpotentialer

� ventrikeltakykardi (LBBB)
� MRT, angiografi

Plötsligt hjärtstillestånd -
automatisk defibrillator/CPR, 
Wisconsin,USA

� 2 
milj.individer,1999-
2003, ålder 12-25 år

� 18 hjärtstillestånd 
hos tidigare friska / 
7 över  levande 

HCM 9/8 †

Koronarkärls-

sjukdom  3/2 †

LQTS   5/0 †


