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Abstrakt  

Sena potentialer är högfrekventa, lågamplitudiga elektriska signaler som kan uppträda i slutet av QRS-

komplexet efter en myokardskada vilka kan detekteras med ett högupplöst EKG (SAECG) som utförs 

med speciella EKG-avledningar. Sena potentialer är en god prediktor för bland annat ventrikulära 

takyarytmier. En implanterbar defibrillator (ICD) är ett system som kan inopereras hos patienter med 

risk för eller med tidigare detekterade maligna takyarytmier. Syftet med denna studie var att relatera 

förekomst av sena potentialer till bakomliggande sjukdomar och kliniska arytmier detekterade i ICD. 

Arton försökspersoner med ICD, varav 15 män, deltog i studien och genomgick undersökning med 

högupplöst EKG (SAECG) med syfte att detektera eventuella sena potentialer. Först utfördes ett 12-

avlednings yt-EKG, varefter ett SAECG genomfördes med Frank-avledningarna X, Y och Z. Ungefär 

300 hjärtcykler samlades in, medelvärdesbildades och filtrerades och analyserades för sena 

potentialer. Nio av arton försökspersoner fick positivt utslag för sena potentialer. Ingen klinisk arytmi 

eller någon av de undersökta bakomliggande sjukdomarna hade något signifikant samband med sena 

potentialer. Däremot visades en trend att de med nedsatt vänsterkammarfunktion hade ökad risk för 

sena potentialer. Konklusionen med detta begränsade material var att inget signifikant samband fanns 

mellan undersökta faktorer och förekomst av sena potentialer.  
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Introduktion 

Sena potentialer (late potentials, LP) är högfrekventa lågamplitudiga elektriska signaler i QRS-

komplexets terminala del. Dessa uppkommer genom att ett skadat myokard depolariserar 

långsammare, med lägre konduktionshastighet och mer fragmenterat än hos frisk vävnad (1–3).  LP 

ses ofta efter hjärtinfarkt och prevalensen har rapporterats vara 60–90 %. Friska kontroller har låg 

prevalens under samma testförhållanden, <7 % (2). Man har funnit att LP är en god prediktor för 

framtida ventrikulära takykardier (VT) eller ventrikelflimmer (VF), vilka kan leda till plötslig hjärtdöd 

(1, 2, 4) och förekomst av LP korrelerar även till inducerbarhet av ventrikulära arytmier vid invasiv 

provokation i kammaren (1). Sambandet mellan LP och takyarytmierna anses vara att den fördröjning 

som sker i det skadade myokardiet indikerar att det kan finnas en fibrotisering av närliggande vävnad 

vilken då kan agera som bas för en återkopplingstakykardi, re-entry (5-7).  

LP-signalerna har en betydligt lägre amplitud (μV) jämfört med vanlig EKG-signal (mV). Därför 

detekteras LP med högupplöst EKG (signal averaged ECG, SAECG), en metod som utvecklades under 

1980-talet. Metoden är non-invasiv och medför inte något fysiskt obehag (8). Ett EKG med hög 

teknisk kvalitet registreras, antingen med traditionellt 12-avledningssystem med 6 precordial-

avledningar eller i Frank-systemet med ortogonala bipolära X-, Y- och Z-avledningar (4). 

Grundrytmen kan vara sinusrytm eller förmaksflimmer. Det senare har dock sämre reproducerbarhet, 

men undersöks gärna eftersom förmaksflimmer i sig är en prediktor för VT och VF (9). Cirka 300 

QRS-komplex samlas in, varpå dessa filtreras och medelvärdesbildas för att minska brusnivån. Ur den 

medelvärdesbildade signalen beräknas vektormagnituden (VM) √   och analyseras 

med avseende på variablernas filtrerade QRS-duration, RMS40 och LAS40, (2, 4). Filtrerad QRS-

duration (fQRSD) är QRS-durationen i den medelvärdesbildade signalen, där ett högt värde är 

patologiskt. Root mean square vid 40 ms (RMS40) är VM:s amplitud under de sista 40 ms av QRS-

komplexet, där lågt värde är patologiskt. Lågamplitudiga högfrekventa signaler under 40 μV (LAS40) 

är den tid som signalen har understigit 40 μV i slutet av QRS-komplexet och högt värde är patologiskt 

(4, 10). De tre variablerna summeras vanligen till en tolkning av LP som normal eller patologisk. På 

den EKG-bild som erhålls efter ett SAECG är de terminala 40 ms ofta markerade.  

Implanterbara defibrillatorer (implantable cardioverter defibrillator – ICD) opereras in i patienter på 

indikationen hotfulla ventrikulära arytmier och är den effektivaste behandlingen för att minska 

plötslig hjärtdöd till följd av VT eller VF. De används både efter registrerad VT, VF eller hjärtstopp 

(sekundärprofylaktiskt) och vid hög primär risk för arytmier (primärprofylaktiskt) (11). Systemet 

består av en eller flera elektroder som förs in i hjärtat transvenöst, och fästs i hjärtväggen samt en dosa 

som inopereras subkutant (4). Dosan innehåller ett batteri samt hårdvara som kan känna av 

hjärtrytmen, lagra arytmidata och data om ICD:ns funktionalitet såsom impedansmätningar och 

batterispänning. Samtliga ICD innehåller numer även en konventionell pacemaker. När ICD:n känner 

av en kammararytmi kan den avge en elektrisk konvertering med mål att återställa grundrytmen. Med 

hjälp av den inbyggda pacemakern kan den även behandla bradykardier. Hos vissa VT kan hjärtats 
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grundrytm återställas genom att ICD:ns inbyggda pacemaker pacar i kammaren fortare än VT:n och 

tar över hjärtrytmen med en overdrivemekanism kallad antitachycardia pacing (ATP) (12). Ett 

problem som kan uppstå vid en ATP är att hjärtrytmen i stället accelereras och övergår i en VF. Denna 

detekteras då av ICD:n som avger en chock (4, 11). Systemet kan avläsas och programmeras trådlöst 

utifrån. En ICD har en livslängd på ca 4–12 år eller ca 200 defibrilleringar, varefter dosan måste bytas. 

Beroende på elektrodkonfiguration delas ICD in i olika grupper: VVI-ICD har enbart en elektrod i 

höger kammare som känner av och ger terapier. DDD-ICD har en elektrod i höger kammare och en i 

höger förmak. Kammarelektroden används för pacing och takykarditerapi medan förmakselektroden 

används för pacing och diagnostik. CRT-ICD har utöver de två övriga elektroderna även en elektrod i 

sinus coronarius. Med denna kan ICD:n kontinuerligt avge biventrikulär synkron pacing. Detta är 

fördelaktigt för patienter med hjärtsvikt och skänkelblock som inte kan avhjälpas farmakologiskt (12).  

Syftet med studien var att relatera förekomst av sena potentialer till bakomliggande sjukdom och 

kliniska arytmier detekterade i ICD. De typer av ICD som undersöktes i denna studie var VVI- och 

DDD-ICD:er med liten andel pacing.  
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Material och metoder 

Studiematerial  

 

Mellan januari och april 2017 tillfrågades 18 patienter som genomgick rutinmässig ICD-kontroll (ålder 

62 ± 15,7 år, 15 män, 3 kvinnor) om att medverka i studien. Patienter med CRT-ICD och patienter med 

kontinuerlig eller hög andel konventionell pacing exkluderades. Grundrytmen kunde vara sinusrytm 

eller förmaksflimmer vid undersökningen (Tab. 1).  

Högupplöst EKG – SAECG 
 

Före SAECG registrerades ett vilo-EKG med 12-avledningssystemet, varefter SAECG registrerades 

med de ortogonala bipolära Frank-avledningarna X, Y och Z, med en högupplöst EKG-apparat (MAC® 

5000, GE Medical Systems, Milwaukee, Wisconsin, USA). En slagmorfologi som övriga slag skulle 

korrelera med bestämdes automatiskt. Sammanlagt cirka 300 hjärtcykler som korrelerade till minst 97 

% med den bestämda slagmorfologin insamlades, medelvärdesbildades och filtrerades med ett 

bandpassfilter (40 – 250 Hz). Enligt metoden bestämdes förekomsten av LP utefter vektormagnituden 

(VM), som bestämdes med formeln: √ , där X, Y och Z motsvaras av Frank-

avledningarna. Avgränsningarna för fQRSD, LAS40 och RMS40 bestämdes automatiskt i apparaten 

(Fig. 1). Patologiska värden sattes till fQRSD >114 ms, LAS40 >38 ms och RMS40 <20 μV, och 

försökspersonerna bedömdes vara positiva för LP om alla tre kriterier uppfylldes (4). En brusnivå 

under 0,5 μV i slutet av undersökningen accepterades.  

 

En observatör, blindad med avseende på SAECG-registreringens resultat (Milos Kesek), klassificerade 

patienterna utifrån följande kliniska variabler: hjärtrytm vid undersökningen, diabetes mellitus, 

ischemisk hjärtsjukdom, nedsatt vänsterkammarfunktion (ejektionsfraktion ≤45% eller 

pumpförmågan beskriven som minst måttligt nedsatt), ICD-indikation 

(primärpreventiv/sekundärpreventiv), detekterade arytmier och avgivna terapier under 

implantationstiden.  

 

Ingen av de tillfrågade exkluderades efter genomfört SAECG.  

Statistiska analyser 
 

För datainsamling och statistisk analys användes MS Excel (Microsoft) respektive GNU PSPP ver. 

0.10.4-g50f7b7 (http://www.gnu.org/software/pspp, open source-klon av SPSS). Signifikansnivån 

sattes till p <0,05. Vid jämförelse av grupperade variabler användes Fischer’s exakta test eller Pearson 

Chi-Square, och vid jämförelse av kontinuerliga variabler användes Mann Whitney-U test. Icke-

parametrisk statistik användes då försöksmaterialet var litet (n=18 patienter) och normalfördelning 

inte kunde antas. För kontinuerliga variabler angavs medelvärde och standardavvikelse (SD).  
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Etiska överväganden 
 

Försökspersonerna gav informerat muntligt samtycke innan undersökningen. Undersökningen är 

icke-invasiv, utfördes i samband med en rutinkontroll av ICD och innebar inga fysiska obehag för 

försökspersonen. Därför bedömes att ingen etisk prövning är nödvändig, då studien inte heller skall 

publiceras.  
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Resultat 

För kliniska bakgrundsfaktorer hos patienterna som genomgick rutinmässig ICD-kontroll (n=18)  

(Tab. 1).  

Förekomst av sena potentialer 
 

Nio av arton patienter (50 %) var positiva för LP, varav åtta män. Medelbrusnivån av SAECG-

registreringen var 0,225 ± 0,05 μV (0,15 – 0,34 μV). Ingen signifikant skillnad av brusnivåerna mellan 

grupperna LP-positiva och LP-negativa kunde påvisas. Inget signifikant samband kunde påvisas 

mellan LP-förekomst och ålder vid ICD-implantation, ej heller mellan dagar som gått sedan ICD-

implantation eller förekomst av LP (Tab. 2).  

ICD-indikation 
 

Fem LP-positiva (56%) hade en primärpreventiv ICD och fyra (44%) hade en sekundärpreventiv ICD. 

Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan LP-positiva och LP-negativa med avseende på ICD-

indikation (Tab. 3). 

Andra kliniska faktorer 
 

Två patienter hade diabetes mellitus, båda positiva för LP. Ingen signifikant skillnad noterades mellan 

de med och utan diabetes mellitus med avseende på förekomst av LP. Sex försökspersoner hade 

förmaksflimmer under SAECG-registreringen, tre (50%) var positiva för LP. Ingen signifikant skillnad 

sågs mellan de med sinusrytm och förmaksflimmer med avseende på förekomst av LP. Tolv försöks-

personer hade en nedsatt vänsterkammarfunktion, varav åtta (66,67%) var positiva för LP, ingen med 

normal kammarfunktion var positiv för LP och ingen signifikant skillnad (p=0,070) mellan grupperna 

med avseende på LP-förekomst noterades. Nio försökspersoner hade en ischemisk hjärtsjukdom varav 

sex av dessa var positiva för LP. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de med och utan 

ischemisk hjärtsjukdom med avseende på förekomst av LP (Tab. 4). Sju av nio LP-positiva hade haft 

kliniska arytmier som detekterats i ICD, fyra hade som mest upplevt non-sustained ventricular 

tachycardia, en hade som mest haft ATP-krävande arytmier och två hade fått adekvata 

elkonverteringar mot arytmier. Det fanns inget signifikant samband mellan de olika typerna av 

arytmiförekomst och förekomst av LP (Tab. 3).  

Skillnad i LP-parametrar mellan olika grupper 

Två försökspersoner hade diabetes mellitus, båda med signifikant högre fQRSD än de utan diabetes 

mellitus (p=0,049), och signifikant lägre RMS40 (p=0,029). Gruppen med nedsatt vänsterkammar-

funktion hade signifikant högre fQRSD (p=0,024) och lägre RMS40 (p=0,017) jämfört med de med 

normal vänsterkammare. Inom grupperna med ischemisk hjärtsjukdom och förmaksflimmer kunde 

inga signifikanta skillnader med avseende på LP-parametrar påvisas (Tab. 5).  
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Diskussion 

Av arton försökspersoner uppvisade nio (50%) ett SAECG positivt för sena potentialer. I denna studie 

skulle alla tre kriterierna för LP (RMS40 <20 μV, LAS40 >38 ms och fQRSD >114 ms) uppfyllas för att 

försökspersonen skulle klassas som LP-positiv. Där skiljer sig praktiken åt; vissa (4, 8) använder sig av 

tre, medan andra (1, 9) använder sig av två av tre kriterier för diagnos, men då ska fQRSD i stället vara 

>120 ms. Ifall det senaste systemet hade använts i denna studie skulle utfallet positiva för LP bli 

detsamma, så systemen verkar utbytbara.  

 

Endast tre av arton försökspersoner i studien var kvinnor. Detta kan relateras till att män i högre grad 

får en ICD, vilket i sin tur kan relateras till att män generellt sett insjuknar oftare i ischemisk hjärt-

sjukdom än kvinnor (13, 14). År 2015 implanterades totalt 1084 ICD:er (ej CRT-ICD) i Sverige, och 

289 st (27%) implanterades i kvinnor (14). Av de kvinnor som var med i studien var en positiv för LP, 

medan åtta av femton män var positiva. Denna skillnad var dock inte signifikant.  

 

Två personer i studien hade diabetes mellitus och båda var positiva för LP, men ingen signifikant 

skillnad mellan de med och utan diabetes mellitus utifrån LP-positivitet kunde påvisas. Tidigare 

studier har dock påvisat en signifikant skillnad mellan friska personer och de med diabetes mellitus 

med avseende på förekomst av sena potentialer(15, 16). Dessutom har forskning visat att diabetes 

mellitus kunnat kopplas till högre andel sena potentialer hos unga (17). Då har endast ett fåtal studier 

gjorts om relationen mellan diabetes mellitus och LP, så detta kan vara intressant att ta upp i senare 

studier eftersom personer med diabetes mellitus i högre grad har hjärtpåverkan än personer utan 

diabetes mellitus, för att se om detta påverkar LP-förekomst även efter ICD-implantation.  

 

Denna studie kunde visa på en trend mot att personer med nedsatt vänsterkammarfunktion i högre 

grad skulle ha LP. Detta helt i enlighet med tidigare studier som påvisat att personer med skadat 

myokard i större utsträckning uppvisar LP (1, 2, 4). Sambandet var inte statistisk signifikant, vilket 

kan ha berott på materialets begränsade storlek. 

 

Eftersom målgruppen för studien var personer med ICD så kunde man förvänta sig att andelen 

försökspersoner med LP skulle vara högt, vilket också var fallet. Ingen av de testade ICD-faktorerna 

visade dock någon signifikant relation till förekomsten av LP. Enligt en studie som undersökte direct 

current-chocker i relation till LP sågs en liten men signifikant förlängning av fQRSD efter 

elkonvertering av förmaksflimmer (9). Detta kunde dock inte testas i denna studie.  

 

I denna studie undersöktes även om de olika sjukdomsgrupperna som testades hade någon påverkan 

på de olika LP-parametrarna fQRSD, LAS40 och RMS40. Det vi såg var att diabetes mellitus och 

nedsatt vänsterkammarfunktion båda hade påverkan på fQRSD och RMS40. Att skillnaden var 

signifikant för de med nedsatt vänsterkammarfunktion skulle gissningsvis kunna förklaras av att 

hjärtmuskeln påverkats ytterligare, men inte tillräckligt för att ge definitivt positivt utslag för LP. Hos 



Institutionen för Klinisk mikrobiologi 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Biomedicinska analytikerprogrammet  
  

Examensarbete, 15 hp 
Kursansvarig: Ylva Hedberg Fransson
ylva.hedberg.fransson@umu.se  

 

10 
 

de med diabetes var det svårt att hitta en rimlig förklaring, eftersom redan hjärtsjuka personer med 

diabetes jämförs med redan hjärtsjuka personer utan diabetes.  

 

I detta begränsade material finns en tendens till att personer med tidigare känd hjärtsjukdom och 

nedsatt vänsterkammarfunktion har högre grad av LP, samt att personer med diabetes och tidigare 

känd hjärtsjukdom har förlängd fQRSD och lägre RMS40. Däremot sågs inget samband mellan LP och 

arytmier detekterade av ICD:n. Överlappningen mellan grupperna var stor redan i det begränsade 

materialet, med såväl LP-negativa som uppvisar kliniska arytmier och LP-positiva som inte gör det. 

Metoden skulle därför inte kunna fungera som individuell screening inför en ICD-implantation i 

denna grupp, eftersom metoden redan i detta begränsade material inte detekterar hälften av 

personerna med hjärtpåverkan. Då vi inte heller noterade någon signifikant skillnad mellan grupperna 

med och utan kliniskt detekterade arytmier, så styrks antagandet att metoden inte skulle kunna 

användas vid individuell screening.  

 

I efterhand hade fler faktorer kunnat vägas in, till exempel hypertoni, användning av antiarytmiska 

läkemedel, ateroskleros eller övervikt. Detta eftersom även dessa har påverkan på hjärtats funktion, 

samt för att se om de har någon prognostisk inverkan på SAECG (13).  

 

Den konklusion som drogs var att förutom nedsatt vänsterkammarfunktion så kunde vi inte se att 

någon av de faktorer som undersökts hade en definitiv påverkan på LP-förekomst.  
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Tabell 1. Fördelning av olika faktorer i gruppen försökspersoner (n=18).  

 Antal, medelvärde Andel (%), SD 

Män 15a 83% 

Ischemisk hjärtsjukdom 9 a 50% 

Förmaksflimmer vid SAECG  6 a 33% 

Diabetes mellitus  2 a 11% 

Nedsatt vänsterkammarfunktion  12 a 67% 

Ålder vid SAECG (år) 62b 15,7c 

Ålder vid SAECG-implantation (år) 58 b 15,9 c 

Observationstid med ICD (dagar) 1644 b 1395,5 c 

Angivna ICD-chocker (antal) 37 b 46,7 c 

Kliniska arytmier detekterade i ICD (antal)   

   Inga detekterade 6 33% 

   NSVT noterad utan terapier 7 39% 

   Terapikrävande, enbart ATP 2 11% 

   Terapikrävande, chock 3 17% 

Indikation för ICD (antal)   

   Primärpreventiv 10 56% 

   Sekundärpreventiv 8 44% 
a Antal anges för grupperade variabler.  
b Medelvärde anges för kontinuerliga variabler.  
c SD anges för kontinuerliga variabler.  

LP = sena potentialer, SAECG = högupplöst EKG, NSVT = non-sustained ventricular 

tachycardia, ATP = antitachycardia pacing, ICD = implanterbar defibrillator 
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Tabell 2. LP-positiva och -negativa jämförs med avseende på ålder vid ICD-implantation och 

observationstid med ICD.   

 Medelvärde Standardavvikelse p-värdea 

Ålder vid ICD-implantation (år)    

   LP-positiva 61,7 13,3 
0,57 

   LP-negativa 54,6 18,2 

Observationstid med ICD (dagar)     

   LP-positiva 1706 1436 
0,97 

   LP-negativa 1742 1493 
a Mann-Whitney U  

LP = sena potentialer, ICD = implanterbar defibrillator 
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Tabell 3. LP-positiva och -negativa jämfört med ICD-indikation och detekterade arytmier.  

 LP-positiv LP-negativ p-värde Totalt 

ICD-indikation     

   Primärpreventiv 5 5 
1,000a 

10 

   Sekundärpreventiv 4 4 8 

Detekterade kliniska arytmier     

   Inga 2 4 

0,767b 

6 

   Noterad NSVT utan insatta terapier 4 3 7 

   Terapikrävande takykardi, ATP-terapi 1 1 2 

   Terapikrävande takykardi, chock 2 1 3 
a Fischer’s exakta test 

b Pearson Chi-Square 

LP = sena potentialer, NSVT = non-sustained ventricular tachycardia, ATP = antitachycardia 

pacing 
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Tabell 4. Totalt 18 LP-positiva och LP-negativa jämförs avseende olika faktorer.  

 LP-positiva LP-negativa p-värdea 

Manligt kön 8 7 1,017 

Förmaksflimmmer 3 3 1,000 

Diabetes mellitus 2 0 0,298 

Ischemisk hjärtsjukdom 6 3 0,347 

Nedsatt vänsterkammarfunktion 8 4 0,070 
a Fischer’s exakta test 

LP = sena potentialer 
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Tabell 5. LP-parametrar jämfört med olika kliniska faktorer.  

 Medelvärde SD  

 positiv negativ positiv negativ p-värdea 

Diabetes mellitus      

   fQRSD (ms) 152,0 122,6 2,8 16,6 0,049 

   RMS40 (μV) 4,0 24,3 1,4 17,0 0,029  

   LAS40 (ms) 67,0 43,6 2,8 18,6 0,092 

Nedsatt vänsterkammarfunktion      

   fQRSD (ms) 132,5 112,7 17,2 13,2 0,024 

   RMS40 (μV) 14,9 36,3 10,37 20,3 0,017 

   LAS40 (ms) 50,9 36,7 18,2 18,5 0,134 

Förmaksflimmer      

   fQRSD (ms) 128,8 124,4 16,5 19,7 0,606 

   RMS40 (μV) 17,8 24,2 12,5 19,4 0,542 

   LAS40 (ms) 48,2 45,2 18,9 19,9 0,851 

Ischemisk hjärtsjukdom      

   fQRSD (ms) 128,7 123,1 18,2 19,0 0,536 

   RMS40 (μV) 16,4 27,7 13,0 20,0 0,157 

   LAS40 (ms) 50,0 42,3 17,0 21,2 0,269 
a Mann-Whitney U 

LP = sena potentialer 
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Figur 1. Två exempel av bandpassfiltrerade högupplösta EKG (SAECG), där de sista 40 ms är 

gråmarkerade med orange streck i nederkant. A) Normalt SAECG utan tecken till sena potentialer,  

B) Patologiskt SAECG med högfrekventa lågamplitudiga signaler i det gråmarkerade området. 
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