
Idrettshjerter og arytmier 

Jostein Grimsmo, MD, Ph.D 
Avdelingsoverlege Feiringklinikken 
Spes fys med og rehab/ Idrettslege 

NIMF 



LEDER 

Er det farlig å trene hardt? 
J Grimsmo� 
 
Nyere studier har vist negative konsekvenser 
for hjertet av hard trening. De positive 
effektene av trening overgår imidlertid 
fortsatt i stor grad de negative 

Nr. 3 – 7. februar 2012 
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:263 
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Høy forekomst av atrieflimmer hos 
mannlige kondisjonsutøvere 

Abdulla J, Nielsen JR. Europace 2009 
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Birkebeinere trener seg hjertesyke 
NRK Puls 23.03.09 

 

          Jon Almaas går selv, og synes det er dumt at noen vil sverte Birken.  
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- Det tyder på at langvarig kondisjonstrening gjennom mange 
år også kan ha negative effekter, sier doktorgradsstipendiat 

Jostein Grimsmo  

!  NRK Puls 2009: Det skal 
jo også nevnes at 
Grimsmo som står bak 
forskningen selv kom på 
87. plass i et lignende 
turrenn. Han vil vel bare 
at alle foran han i sporet 
skal roe seg ned slik at 
han kommer høyere opp 
på resultatlistene, sier 
skiløperen og NRK - 
programlederen Jon 
Almaas.  

Fortsetter å gå 
       � 
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Tidsskr Nor Legeforen 2012; 3: 295-299 
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Hovedbudskap i artikkelen til Graff-Iversen 
et al. 2012 

Hovedbudskap 
� Utholdenhetstrening med relativt høy 
intensitet gjennom mange år gir trolig 
økt risiko for atrieflimmer, i det minste 
hos menn over 40 år 
� Mindre intens mosjon gir neppe økt 
risiko for atrieflimmer 
� Mange studier om fysisk aktivitet 
og atrieflimmer har store 
metodesvakheter 
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Ny aldrings birkebeinerstudie 

 
 
 
 
International Journal of Cardiology 
 
Volume 184, 1 April 2015, Pages 431–432  
 
Letter to the Editor 
 
Does endurance exercise cause atrial fibrillation in women? 
 
Marius Myrstadad  
Marit Aarønæs  
Sidsel Graff-Iversen  
Wenche Nystad  
Anette Hylen Ranhoff 



Heart 2013;99:516-519  
   

Editorial 
Run for your life … at a 
comfortable speed and not too far 
James H O'Keefe, Carl J Lavie 
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490 BC Phidippides     

Falt død om 40 år gammel etter å ha løpt 26 miles fra  
slagmarken ved Marathon til Athen for å proklamere  
seieren i den Gresk-Persiske krig. 
 
I 1975 proklamerte dr. Thomas Bassler at du er immun mot  
død av koronar hjertesykdom, hvis du kan løpe en maraton. 
 
Hovedpersonen (sann historie) i bestselgeren �Born to Run�  
(2009) faller død om 58 år gammel under en av sine lange  
treningsturer (daglig mellom 25 – 100 miles). 
Ved obduksjon var hjertet betydelig forstørret og fortykket  
med områder med kronisk inflammasjon og arrvev.  
Koronarårene var fortykket med mild aterosklerose. 
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Run for your life ….. 

Figure 1 
Duration of daily exercise and reduction in 
long-term all-cause mortality.7 

Wen CP, Wai JP, Tsai MK, et al. Minimum amount of 
physical activity for reduced mortality and extended 
life expectancy: a prospective cohort study. Lancet 
2011;378:1244–53.  
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Run for your life ….. 

Death rates as a function of cardiovascular fitness as measured 
by metabolic equivalents achieved on maximal exercise 
treadmill testing. 

Grimsmo 2016 



Koronar hjertesykdom og 
ekstremtrening 

! Negativ påvirkning på koronararterier – 
øket trykk (shear stress- oksydativt stress) 

! To uavhengige studier med kontroller har 
funnet betydelig øket forekomst av 
koronaråresykdom (plakk-dannelse) hos 
“kroniske” maratonløpere. 
!  O’Keefe et al. 2012; Mohlenkamp S et al. 2011 
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Ekstrem kondisjonsidrett 
!  Langvarige (> 1 time opp til dager) 

konkurranser og/ eller trening med 
krav til langvarig høyt oksygenopptak 
(VO2max) 
!  Shave et al., Postexercise Changes in Left 

Ventricular Function: The Evidence So Far. Med Sci 
Sports Exerc 2008 

!  Maraton og kappgang 
!  Ultra-maraton (f.eks.24-timers løp) 
!  Triatlon (f.eks. Hawaii Ironman) 
!  Orientering  
!  Langdistanse langrenn  
!  Landeveissykling 
!  Padling 
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 Normal kardiovaskulær 

tilpasning til fysisk arbeid 

!  Den arbeidende muskels behov for 
blodgjennomstrøming mangedobles under 
hardt fysisk arbeid 

!  Mens hjertets minuttvolum (MV) i hvile 
ligger på rundt 5 liter, vil det kunne øke til 
over 40 liter/ minutt hos meget godt trente 
utholdenhetsutøvere 

!  Stiller store krav til hjertet for å pumpe nok 
blod 
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Langtids tilpasning til langvarig 
kondisjonstrening 

!  Langtids trening fører til 
en økning i VO2 max som 
følge av økning i 
minuttvolum og bedret 
arteriovenøs 
oksygendifferanse (a-v 
O2diff)  

!  Maksimalt minuttvolum er 
den viktigste enkeltfaktor 
som begrenser VO2 max  

!  Ekstrem kondisjons- 
idrettsutøvere trenger 
et stort slagvolum (SV) 
for å kunne ha et stort 
minuttvolum, da 
maksimal 
hjertefrekvens ikke 
forandrer seg 
nevneverdig ved 
trening  

!  MVmax = SVmax x HRmax 

(Fick�s likning) 
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Remodellering – Athlete�s heart 

!  Først beskrevet av 
Henschen i 1899 hos 
skiløpere 

!  Senere beskrevet i et 
betydelig antall artikler 
gjennom de siste 100 
årene 

!  Fokus på dimensjon og 
funksjon av venstre 
ventrikkel – enklest å 
undersøke med 
ultralydteknikker 
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Idrettshjerte – hva er det? 

!  Utvikling av idrettshjerte -  �athlete�s heart� 
         (hos > 50 % av godt trente) 

!  EKG forandringer med lav hjertefrekvens og hypertrofi 
!  Økning av venstre og høyre ventrikklers atriers dimensjon 

(diameter, areal) 
!  Økning i venstre ventrikkels veggtykkelse 
!  Normal systolisk og diastolisk funksjon 

!  Maron & Pelliccia. Athlete�s Heart and Risk of Sports. Circulation 
2006 

 

Steding K et al.  

J Cardiovasc Magn 
Reson. 2010 

                 Kontroll 
 

Kvinne                            Mann 
                Triatlon 
Kvinne                        Mann 

Langakse MR bilde 
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Årsaker til plutselig død i idrett 

La Gerche et al. JACC 2013 
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KASUISTIKK 

Ubehag i form av 
svimmelhet ved 
trening med høyere 
belastning og ved 
vekttrening med 
tung belastning 
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Bakgrunn  

!  Ung mannlig student 
på 25 år  

!  Mosjonist og aldri 
deltatt i 
konkurranseidrett 

!  Familiemedlem 
jobber i helsevesenet 
og ba om arbeids-
EKG og CPET  

!  Tidligere frisk 
!  Siste to årene merket 

ubehag ved hardere 
trening i form av 
lettere svimmelhet, 
som ga seg når han 
roet ned 

!  Øket noe på siste 
tiden 



Undersøkelser poliklinisk 

!  Klinisk undersøkelse 
!  Auskultasjon hjerte 

og lunger  NORMALT 
!  Hvileblodtrykk 

NORMALT 
!  Spirometri og MVV 
!  CPET 
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SPIROMETRI/MVV+EKG i hvile 
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CPET resultater 
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Belastning og hjertefrekvens 

Normalt arbeids-EKG ved første forsøk Grimsmo 2016 



Nytt forsøk på arbeids-EKG til maks HR 

Grimsmo 2016 



Deretter ekkokardiografi  



Løpe og spørre elektrofysiologen? 

!  Ja, nettopp det vi gjorde 
! Hva tror dere elektrofysiologen sa? 

! Differensialdiagnoser? 
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24-timers Holter registrering  
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MR COR 
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Hva er det vi frykter? 
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Diagnose 
!  Ved ventrikkeltachykardi utgående fra 

høyre utløpstraktus finnes som her QRS 
med venstre grenblokkmønster og 
inferiørt rettet akse  

!  Aktivitetsutløst  
!  Ingen holdepunkter for ARVD (arytmogen 

høyre ventrikkel dysplasi) 
!  Idiopatisk monomorf ventrikkeltachykardi 

utgående fra høyre utløpstraktus 

Calvo N et al. 2013. Radiofrequency Catheter Ablation of Idiopathic  
Right Ventricular Outflow Tract Arrhythmias  
   

Grimsmo 2016 



Hva skjer med høyre 
ventrikkel? 

!  Det har i flere år vært kjent at høyre ventrikkel kan 
være utgangspunktet for rytmeforstyrrelsen hos 
utholdenhetsutøvere med alvorlig ventrikulær artymi 

!  Heidbüchel H et al. High prevalence of right ventricular 
involvement in endurance athletes with ventricular arrhythmias. 
Eur Heart J 2003.  

!  Tidligere studier har vist uproporsjonal forandring av 
høyre og venstre ventrikkel med forbigående redusert 
høyre ventrikkelfunksjon og utslipp av biomarkører for 
celleskade i hjertet rett etter løp 

!  La Gerche A et al. Biochemical and functional abnormalities of left 
and right ventricular function after ultra-endurance exercise. Heart 
2008 
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 Mulige langtidseffekter av ekstrem 
kondisjonsidrett på høyre ventrikkel 

!  Systolisk funksjon 
!  Redusert høyresidig 

pumpefunksjon 

!  Diastolisk funksjon 
!  Fibrose pga dilatasjon 

som medfører redusert 
funksjon 

!  Rytmeforstyrrelser 
 

Bilde: Teiene G et al. Arrhythmogenic right 
ventricular cardiomyopathy/ dysplasia. 
Orphanet J Rare Dis 2007 
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 Rytmeforstyrrelser utgående fra høyre 
ventrikkel 

!  Noen studier har funnet 
høy forekomst av 
rytmeforstyrrelser hos 
kondisjons idrettsutøvere 

!  Det er funnet mindre 
forekomst enn forventet 
av ARVD (arvelig 
arytmogen høyre 
ventrikkeldysplasi) hos 
idrettsutøvere med 
ventrikulær 
rytmeforstyrrelse 

 
 
 
 

Volders P. Marathon Rat. Myocardial 
Remodeling in an Animal Model of 
Vigorous Endurance Exercise and 
Implications for Humans. Circulation 2011. 
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Figure  
MRI scans showing scattered scarring (red 
arrows) in the heart, especially in the 
interventricular septum. 

Benito et al. Circulation 2011 
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"  Kan tilsi at langtids 
intensiv kondisjonsidrett 
gir forandringer i høyre 
ventrikkels muskulatur 
som gir opphav til 
hjerterytmeforstyrrelse 

"  Remodellering av høyre 
ventrikkel med dilatasjon 
kan gi celledød og 
arrvevsdannelse 
(fibrose), som igjen gir 
grunnlag for 
rytmeforstyrrese 

Lindsay & Dunn. Biochemical evidence og myocardial fibrosis in veteran endurance athletes.  
Br J Sports Med 2007 
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Gentest 

! Gentest skal tas hos alle med dilatert 
høyre ventrikkel (og venstre ventrikkel ved 
mistanke om HCM) og VT, hyppige VES, 
synkope 
! Spesialt obs. anstrengelsesutløste hendelser 
! Konkurranseutøvere  
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Screening eller ikke screening – 
that�s the question 
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Flow-chart for pre-screening av  
aktive seniorer > 35 år (40)  

Borjesson M et al., EJCPR 2010   
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Egenscreening 

Borjesson M et al., EJCPR 2010   
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Grimsmo J. Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved 
hjertesykdom. Kapittel 9. I: Kardiologi. Klinisk veileder. Forfang K, Istad H, Wiseth R 
(red.) 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2015; 351-363.  
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Videre henvisning 

! Det anbefales at fastlege henviser videre 
til hjertespesialist hvis det hos yngre 
personer (< 35 år) under trening/
konkurranse har vært symptomer på: 

! Besvimelse, nærbesvimelse, unormal 
hjertebank, rask puls lenge etter fysisk 
aktivitet (> 5 minutter), brystsmerter eller 
unormalt tung pust i forhold til normalt for 
vedkommende. 
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Henvisning hos yngre 

! Videre skal det være lav terskel for videre 
henvisning ved positiv familieanamnese 
med plutselig død i ung alder hos første 
grads slektning (søsken, forelder) og et av 
de nevnte symptomer på forrige bilde.  
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Henvisning hos seniorer 

! Hos seniorer, som benevner de over 35 år 
(noen vil sette 40 år) er det spesielt 
symptomer og mistanke om koronar 
hjertesykdom som skal føre til videre 
henvisning, etter at det er tatt relevante 
undersøkelser inklusive EKG. 
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TAKK FOR MEG 


