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Nya rön om plötslig 
hjärtdöd
Idrottare som plötsligt faller ihop livlösa har skapat rubriker och dis-
kussioner. En av orsakerna till fenomenet är en sjukdom i hjärtats 
högra kammare. En ny avhandling ökar kunskapen om hur kammaren 
fungerar och hur man diagnostiserar hjärtsjukdomen ARVC.

Pl ö t s l i g d ö d under ansträngning hos 
unga personer, under 35 år, beror oftast 
på en dold hjärtsjukdom. Varje fall är en 
tragedi och innebär, förutom förlust av en 
ung människas liv, svåra konsekvenser för 
familj och omgivning. En av orsakerna till 
plötslig död är arytmogen högerkammar-
kardiomyopati (ARVC). Det är en ärftlig 
hjärtsjukdom, som medför att hjärtmus-
kelväggen omvandlas till fett- och bindväv 
vilket ger en benägenhet för rytmrubbnin-
gar som kan utlösas av fysisk ansträngn-
ing. 
    ARVC beskrevs i Italien redan på 
1700-talet, men i modern tid först i slutet 
på 1970 talet då en fransk läkare, Guy 
Fontaine, beskrev sjukdomen hos fyra 
patienter med hjärtrytmrubbning (1). Kort 
därefter kom flera publikationer om 
ARVC. Initialt ansågs sjukdomen bero på 
en medfödd avsaknad av hjärtmuskel, 
dysplasi, men senare forskning visade att 
förändringarna är förvärvade och utveck-
las med tiden. 

Drabbar främst yngre män
Andelen sjuka i befolkningen varierar 
mellan en på 1 000 och en på 5 000 (2), 
men det kan finnas ett mörkertal då 
symptomen och undersökningsfynden 
ofta är mycket få under många år. ARVC 
ligger bakom 2-5 procent av plötslig död 
bland unga, och förekomsten är högre i 
samband med ansträngning. I norra 
Italien har man konstaterat sjukdomen i 
upp till 20 procent av dödfallen hos yngre 
idrottsmän (3). De många fallen i Italien 
skulle kunna bero dels på att sjukdomen 
är vanligare där och dels att de arbetar 
med en mer riktad utredning med fokus 
på ARVC. 

I 30-50 procent av fallen är sjukdomen 

ärftlig, autosomalt dominant, där det 
räcker med en bärande förälder för att föra 
arvsanlaget vidare. Båda könen kan bära på 
arvsanlaget men utvecklingen av symptom 
påverkas av, för närvarande, okända 
faktorer. I flera studier har man konstaterat 
att sjukdomen drabbar framför allt yngre 
män och att symptom hos personer under 
tio års ålder är extremt ovanliga. 

På senare år har nio olika genetiska 
avvikelser kopplade till sjukdomen identifi-
erats. Det finns för dagen ingen enskild 
parameter för att ställa diagnos, urskilja 
den patient som löper högst risk för plötslig 
arytmidöd eller kunna förutsäga 
långtidsprognosen. Diagnosen ställs på 
elektrofysiologiska kriterier med en speciell 
EKG-metodik, bedömning av hjärtat med 
ultraljud och magnetkameraundersöknin-
gar, hjärtmuskelbiopsi och kartläggning av 
ärftlighet och genetiska avvikelser. Behan-
dlingen består i dag av mediciner för 
hjärtrytmrubbning och i vissa fall får 
patienter en defibrillator inopererad (ICD).

Flera nya metoder
Sjukdomen är svår att diagnostisera i tidiga 
stadier på grund av den begränsade 
utbredningen, och på grund av att meto-
derna för att bedöma höger kammare, den 
mest drabbade delen av hjärtat vid ARVC, 
hittills varit mindre utvecklade än för 
bedömning av vänster kammare.

Syftet med min avhandling var att 
utveckla metoder för att förbättra 
utvärderingen av höger kammares storlek, 
form och funktion. Sådana metoder är av 
värde för att kunna studera träningseffek-
ter på höger kammare i samband med 
idrott. De kan också förbättra känsligheten 
för diagnostik av ARVC med bildgivande 
hjärtundersökningsmetoder och utgöra ett 
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förkortning (strain) har utvecklats under 
de senaste åren för bedömning av hjärt-
muskelarbete (6). Tillämpning av metoden 
på höger kammare hos patienter och deras 
anhöriga samt en åldersmatchad grupp 
friska frivilliga, har visat att metoden är 
genomförbar i höger kammare och 
uppvisar avvikande fynd hos patienter med 
ARVC. För att väga samman tidiga små 
förändringar och följa deras utveckling har 
vi tagit fram ett ekokardiografiskt index för 
höger respektive vänster kammare, baserat 
på kammarmått och kammarfunktion. Vi 
kommer att arbeta vidare på detta och 
hoppas på sikt få ett känsligt mått som kan 
bidra till att diagnostisera sjukdomen i ett 
tidigt skede.

Gentest hittar riskgrupper 
I Sydöstra sjukvårdregionen, det vill säga 
Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, 
har vi börjat med genetisk diagnostik av 
ARVC upptäckt en tidigare inte beskriven 
genetisk avvikelse som orsakar ARVC. 
Undersökning av familjemedlemmar i tre 
generationer med denna mutation har 
visat stor variation i sjukdomsbilden från 
plötslig död i tidig ålder till helt friska 
anlagsbärare. Dessutom visar studien 
vikten av genetisk och klinisk bedömning i 
kombination med känsliga metoder för 
hjärtundersökningar för att ställa rätt 
diagnos vid ARVC (7).

Patienter med ARVC-diagnos och deras 
förstagradsanhöriga, det vill säga barn, 
föräldrar eller syskon, har följts upp i den 
sydöstra regionen enligt ett systematiskt 
protokoll. Användning av nya metoder vid 
undersökning och uppföljning ökar vår 
kunskap om sjukdomen och dess utveck-
ling samt utgör en grund för vidare forsk-
ning inom området. Tillägg av genetisk 
testning i utredningen hjälper att kunna 
hitta patienter med kända ARVC-gener 
och deras förstagradssläktingar, som är 
anlagsbärare och kan löpa risk att utveckla 
sjukdomen. De metoder som vi utvecklar 
för mätning av höger kammares volym och 
funktion är användbara för att öka förståel-
sen för höger kammares normala funktion, 
och dess anpassning till träning. Förutom 
en ökad grundfysiologisk kunskap kan 
detta ge bättre verktyg för att bedöma 
idrottare med symtom, eller misstanke på 
hjärtsjukdom i högerkammaren.  
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nödvändigt komplement till genetisk 
undersökning av patienter och anhöriga. 

I avhandlingen följde vi 15 patienter 
med ARVC under 6-10 år. Vi fann att sjuk-
domsutvecklingen oftast är långsam, men 
individuella skillnader kan förekomma (4). 

Magnetkameraundersökning för att 
bedöma höger kammare är en lovande 
metod. Beräkningen av volymen baseras 
dock på tvärsnittsbilder som har vissa 
begränsningar i att avgränsa höger 

hjärthalva, vilket kan leda till osäkra 
värden. Vi har utvecklat och testat ett nytt 
sätt att samla in bilderna där vi utgår från 
höger kammares längsaxel, vilket ökar 
tillförlitligheten i mätningen av höger 
kammares volym genom tydligare 
avgränsning av höger kammares samtliga 
delar (5). 

Ultraljudsundersökningar med nya 
metoder som mäter storleken av muskelns 

”I 30-50 procent av 
fallen är sjukdomen 
ärftlig.”

Blackburns Yakubu Aiyegbeni hedrar Boltons Fabrice Muamba i 
en match i engelska Premier League. Muamba drabbades av ett 
hjärtstillestånd under en match och svävade länge mellan liv och 
död, men överlevde.


