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I desember 2007 innførte ”The Union of Euro-
pean Football Associations” (UEFA) obligatorisk 
kardiologisk undersøkelse av alle spillere som 
skal delta i internasjonale turneringer. Under-
søkelsen skal være utført før 21 år eller tidligst 
mulig etterpå. Den skal omfatte familieanam-
nese, klinisk undersøkelse, 12-kanalers-EKG og 
ultralydundersøkelse av hjertet (1).

Hjertet hos atleter undergår forandringer 
som skiller det fra normalområdet for så vel EKG 
som ultralydfunn (2). Dette skjer som følge av 
fysiologisk adaptasjon i det autonome nerve-
system, som øket vagal tonus og/eller frafall av 
sympatisk tonus (2,3). Slike EKG-funn ligger i 
et grenseland mot det man kan se ved organisk 
hjertesykdom og er åpenbart viktig å være klar 

over for å unngå diskvalifikasjon og unødige 
undersøkelser ved funn som er treningsrealterte 
og vanlige hos atleter. Man vil også ofte få ville-
dende tolkninger fra EKG-apparatenes datamas-
kiner slik som illustrert i figur 1a.

Denne artikkel redegjør for EKG-funn 
hos atleter basert på litteraturstudier og eget 
materiale bestående av undersøkelse av profesjo-
nelle fotballspillere av kaukasisk og vestafrikansk 
etnisitet.

Det foreligger et stort erfaringsmateriale 
i Italia der regjeringen i 1982 innførte påbud om 
klinisk undersøkelse, EKG og todimensjonalt 
ekkokardiogram hos alle som skal delta i konkur-
ranseidrett (2). En nylig publisert ESC-rapport 
gir en utførlig rettledning i hvordan man bør tolke 

EKG-funn hos atleter. (3) Erfaringer 
fra andre land har vist at det er store 
etniske forskjeller (3,4,5), noe man 
må være klar over i dagens varia-
sjonsbredde av utøvere.

De forandringer som er 
vanlige og anses treningsrealterte, 
og ikke må oppfattes som uttrykk for 
sykdom, er (2,3):

rytme
Sinusbradykardi med hjertefrekvens 
ned mot 30 slag/minutt, stun-
dom også lavere, foreligger hos de 
fleste atleter. Likeledes finnes uttalt 
sinusarytmi og ofte nodalrytmer 
med funksjonell AV-dissosiasjon. 
Rytme og frekvens normaliseres ved 
anstrengelse.

overledningstider
AV-blokk grad 1 (PQ-tid > 0,22 
sekund) og grad 2 Mobitz type 1 
(Wenckebach) blokk er også et hyp-
pig funn i hvile; dette er funnet hos 35 
% svarte og 10 % hvite utøvere (2,3). 
Dette funnet normaliseres også ved 
anstrengelse (figur 1b). Høyere grader 
av AV-blokk må imidlertid ikke tolkes 
som treningsrelaterte forandringer.Figur 1a. EKG fra 21 år gammel mann av vestafrikansk etnisitet. Det er AV-blokk 

grad 1, PQ-tid 0,36 sekund og T-inversjoner i V1-V4.
Datamaskinens tolkning av EKG i figur 1a var: ”AV-blokk I. Uttalt repolarise-
ringsforstyrrelse høyre og midtre prekordialt, vurder iskemi eller VV-belastning. 
Stor negativ T i V3 og V4. Funn med klar patologisk betydning”.
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Depolarisasjon (P-bølger og Qrs-
kompleks)
Det er ikke påvist treningsrelaterte forandringer 
i P-takker, men forandringer i QRS-komplekset 
hvor inkomplett høyre grenblokk er hyppigere hos 
atleter, dokumentert hos 35 til 50 % av atleter 
mot 10 % hos friske unge ikke-atleter (2,3).

Høye QRS-utslag som er over grensen for 
Sokolow-Lyon-kriteriene for venstre ventrikkel-
hypertrofi, er svært vanlig, funnet i opptil 80 % 
av atleter (2,3). De andre elementene i kriteriene 
for venstre ventrikkelhypertrofi som forlenget 
ventrikkel-aktiveringstid, venstre aksedeviasjon 
og belastningstegn (negativ T-takk i V5 og V6), 
er imidlertid ikke tilstede (figurene 2,3 og 4).

repolarisering (st-segment og 
t-takker)
Såkalt tidlig repolarisering definert som ST-
segmentelevasjon, hyppigst i mediale prekordial-
avledninger, over 0,1 mV fra basislinjen er hyppig 
og kan gi differensial-diagnostiske problemer i 
forhold til organisk hjertesykdom. Hos personer 

med kaukasisk etnisitet er ST-segmentet oftest 
konkavt oppadrettet og ender i en høy og spiss 
positiv T- takk (figur 2). Et slikt funn er imid-
lertid også ganske vanlig hos unge menn med 
kaukasisk etnisitet som ikke er spesielt veltrente, 
funnet hos opptil 90 % i alderen 17-24 år og 
avtagende med alder (6).

To andre varianter av treningsrelaterte 
ST-T-forandringer ses nesten bare hos atle-
ter med vestafrikansk eller afrikansk-karibisk 
etnisitet (3,4,5), illustrert i figur 1a og 3: konvekst 
oppadrettet ST-segment fulgt av en bifasisk 
eller negativ T- takk i V2-4. I figur 4 sees høye 
konvekse ST-hevninger i V2-6 med høy positiv 
T-takk og hakk ved J-punktet.

I en nylig publisert studie av 911 svarte 
og 858 hvite mannlige atleter fra Frankrike og 
England (7) ble negative T-takker i prekordial-
avledningene funnet hos 34 % av svarte og 6 % 
av hvite atleter og dype negative T- takker hos 
henholdsvis 16 og 2 %. ST-hevninger ble funnet 
hos henholdsvis 86 og 73 %. Det foreligger færre 

Figur 1b. Normalisering av både AV-overledning og depola-
risasjon under sykkelbelastning. Det var normale kliniske og 
ekkokardiografiske funn. Figur 2. 22 år gammel mann av kaukasisk etnisitet. Såkalt 

tidlig repolarisering med konkave ST-hevninger i V2-V4 og 
høye QRS-utslag (R i V2 44 mm og S i V5 15 mm.). Sinus-
rytme med hjertefrekvens 54 slag/minutt. Normale kliniske 
og ekkokardiografiske funn.
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data når det gjelder kvinner, men den samme 
studien inkluderte 120 svarte og 200 hvite 
kvinnelige toppatleter fra Frankrike og England 
og fant samme tendens: T-inversjoner i midtre 
prekordial- avledninger hos 14 % av svarte og 2 
% av hvite kvinnelige atleter.

Hos barn og unge er T-inversjoner i V1 til 
V4 et hyppig funn, men nylig publiserte data på 
1710 veltrente hvite atleter fant at T-inversjoner 
lengre lateralt enn V2 hos individer over 16 år er 
så uvanlig at det krever ytterligere undersøkelser 
(8)

Diskusjon
EKG-funn som nevnt over, ligger i et grenseland 
mot det man kan se ved organisk hjertesykdom, 
og det er derfor viktig å kjenne til hva som skiller 
treningsrelaterte forandringer fra forandringer 
som skyldes hjertesykdom som fremreveggsin-
farkt, hypertrofisk kardiomyopati (HOCM), aryt-
mogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC) 
og Brugadas syndrom.

Hos voksne personer med kaukasisk 
etnisitet er T-inversjoner lengre lateralt enn V2 så 
sjeldne at det alltid bør vekke mistanke om hjer-
tesykdom og utføres supplerende undersøkelser 
(2,3,8), i første omgang ultralydundersøkelse av 
hjertet. Vurderingen blir imidlertid annerledes 
ved annen etnisitet der slike forandringer ofte ses 
i V1 og til V4, men ikke i V5 og V6. T-inversjoner 
i disse to avledningene bør derfor alltid vekke 
mistanke om hjertesykdom og supplerende 
undersøkelser utføres.
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”notch” like etter J-punktet. Høye QRS-utslag. Normale 
kliniske og ekkokardiografiske funn.
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