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Abstrakt  

De ärftliga sjukdomarna familjär amyloidos (FAP) och hypertrofisk kardiomyopati (HCM) leder till att 

myokardiet blir förtjockat, vilket till slut kan leda till att hjärtat kontraherar dyssynkront och dess 

pumpförmåga försämras. Med hjälp av ultraljud och EKG kan man verifiera förekomst av mekanisk 

och elektrisk dyssynkroni, något som är viktigt för att senare kunna ta ställning till eventuell implanta-

tion av sviktpacemaker - ett ingrepp som kan förbättra patientgruppernas prognos vid allvarliga 

tillstånd som hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. Syftet med studien var att analysera förekomsten av elektrisk 

och mekanisk dyssynkroni hos patienter med FAP och HCM. I studien samlades mätdata från totalt 

tjugo patienter, varav tio med diagnosen FAP (59-81 år) och tio med diagnosen HCM (23-72 år). 

Patientgrupperna jämfördes mot en kontrollgrupp på tio individer (39-67 år), gällande variabler som 

framtagits genom analys och mätningar av ultraljudsbilder och EKG. Båda patientgrupperna hade per 

definition förtjockat myokard i vänster kammare. Avseende basal ekokardiografisk information så 

skiljde sig patientgrupperna signifikant mot kontrollgruppen i flera aspekter, men ingen signifikant 

skillnad mellan patientgrupperna gällande dessa parametrar sågs. Både mekanisk och elektrisk 

dyssynkroni fanns hos båda patientgrupperna. Konklusionen av denna studie är att det finns en 

prevalens av mekanisk dyssynkroni i dessa två patientgrupper.  
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Introduktion 

Ultraljud är en bildgivande teknik där man använder sig av ljudvågor för att avbilda olika vävnader i 

kroppen. Tekniken är vanligt förekommande vid diagnostik av olika hjärtåkommor och mäter på ett 

effektivt och för människan helt ofarligt sätt dimensioner samt flöden i hjärtat (1). Vid ultraljuds-

undersökningar av hjärtat och blodets rörelse utnyttjas Dopplerteknik, en teknik som nyttjas för att 

erhålla information om hjärtmuskelns systoliska och diastoliska funktion (2). Vid varje hjärtslag 

deformeras och elongeras hjärtmuskeln, när myokardiet kontraherar och dilaterar. Ett mått som 

används för att redogöra för detta är strain, vilket är en kvantitativ parameter gällande vänster 

kammares (VK) regionala och globala kontraktilitet. Strain kan även ge viktig information om VK 

diastoliska funktion. Man kan dela in VK myokard i olika segment och mäta deformationen i de olika 

delarna under hjärtcykelns gång. Detta kan göras med Dopplerteknik, vilken är vinkelberoende, men 

kan också vara vinkeloberoende vilket kallas speckle-tracking (2,3). 

Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) är en sjukdom som ärvs autosomalt dominant och beror 

på en genmutation. Den vanligaste mutationen i Sverige är Transthyretinmedierad amyloidos (ATTR) 

Val30Met (4). Mutationen ligger i genen som vanligtvis kodar för proteinet transthryretin (TTR), men 

till följd av mutationen så bildas istället ett muterat TTR. Det muterade proteinet är mycket svårlösligt 

och lagras in i olika organ som exempelvis hjärtat, mag-tarmkanalen, urinvägarna och ögonen. Poly-

neuropati är ett huvudsymtom av denna sjukdom och påverkan gäller både motorik och sensorik samt 

det autonoma nervsystemet. Symtomen startar distalt i fötter, sedan sprider det sig uppåt. Polyneuro-

patin ger symtom som sämre känsel och höga smärttrösklar samt svårighet att gradera värme och kyla 

(5). FAP orsakad av mutationen ATTR ger upphov till hjärtproblem hos ca 80 % av patienterna (6) 

med väggförtjockning i hjärtmuskeln och allvarliga arytmier som symtom, vilka båda kan leda till 

hjärtsvikt (5,6). En påföljd av elektrisk arytmi kan vara att myokardiet som vanligtvis kontraherar 

relativt synkront, blir mekaniskt dyssynkront, vilket leder till att hjärtat förlorar grader av sin pump-

förmåga. I Sverige är medelåldern för insjuknande 52 år och sjukdomen har en dålig prognos med död 

som utgång (5). Utan behandling är genomsnittsöverlevnaden 9-13 år. Den behandling som finns mot 

sjukdomen idag är levertransplantation och ingreppet förhindrar vidare sjukdomsutveckling hos de 

insjuknade, eftersom det muterade proteinet nybildas till cirka 95 procent i levern. Nivåerna av ATTR i 

plasma sjunker efter ingreppet till nästan obefintliga nivåer (5,7).  

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är delvis en ärftlig sjukdom (autosomalt dominant), där man har 

hittat olika gener som kan kopplas ihop med sjukdomen och ca 60 % av de diagnostiserade 

patienterna har någon av dessa. Idag har över 450 olika mutationer blivit identifierade med 13 

sarcomer- och myofilamentrelaterade gener (8). Sjukdomen ger ofta inga tidiga symtom och 

karaktäriseras av markant förtjockning av vänster kammares vägg, som inte kan förklaras av annan 

diagnos eller ytterligare faktorer såsom ökat perifert tryck eller fibros (9). För de flesta patienterna är 

HCM en relativt benign sjukdom med symtom som bröstsmärta, dyspné och hjärtklappning, men 

även, om än lite ovanligare; synkope. Sjukdomen kan dock leda till allvarliga tillstånd såsom hjärtsvikt 
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och olika arytmier.  HCM har en estimerad årlig mortalitet på 0,7 %, men är trots detta den vanligaste 

orsaken till plötslig hjärtdöd hos individer < 35 år (8). 

 

Dyssynkroni i hjärtmuskeln leder till att hjärtat kontraherar och relaxerar sämre vilket påverkar 

hjärtats effektiva arbete avseende både systole och diastole. Dyssynkronin kan utryckas elektrisk i ett 

EKG och leder ofta till ökad QRS duration (QRS-duration > 120 ms är ett kriterium för att 

diagnostisera grenblock) (10). Hos de flesta patienter med grenblock kan även en mekanisk 

dyssynkroni påvisas, detta med användande av ekokardiografi, ultraljud. Mekanisk dyssynkroni kan 

förekomma på olika nivåer, delvis interventrikulär, där man syftar till att en kammare kontraherar 

senare än den andra. Det även förekomma intraventrikulär dyssynkroni och då syftar man till 

dyssynkroni mellan vänster kammares lateralväggsaktivering i förhållande till aktiveringen av septum 

(11).  

Man har påvisat att patienter med svårbehandlad pumpsvikt (ejektionsfraktion (LVEF) < 35 %, som 

inte svarat på traditionell medicinsk behandling) och som har elektrisk och mekanisk dyssynkroni, kan 

vara behjälpta av en sviktpacemaker där båda hjärtkamrarna stimuleras elektriskt (biventrikulärt) 

(12). Implantation av en sviktpacemaker kan hjälpa till att förbättra prognosen vid olika hjärt-

diagnoser såsom efter genomgången hjärtinfarkt och svårbehandlad hjärtsvikt (11). Få studier har 

dock utvärderat förekomst av elektrisk och mekanisk dyssynkroni hos patienter med hjärtsvikt på 

grund av hjärtmuskelförtjockning.  

Det är värdefullt att ha möjlighet att mäta både interventrikulär och intraventrikulär dyssynkroni. 

Interventrikulär dyssykroni kan påvisas genom att mäta interventrikulär mekanisk differens (IVMD) 

och intraventrikulär dyssynkroni kan mätas genom att notera rörelseförändringen i två olika segment i 

VK. Man kan även mäta intraventrikulär dyssynkroni med en mer känslig metod, där VK segmenteras 

in i sex olika segment och deformationen mäts separat i alla olika delar (13).   

Syftet var att utvärdera förekomsten av elektrisk och mekanisk dyssynkroni hos patienter med FAP 

och HCM.
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Material och metoder 

Patienter  

I studien ingick totalt tjugo patienter varav tio med diagnosen ATTR-FAP och tio med diagnosen 

HCM. FAP-patienterna var bukfettsbiopsi-diagnostiserade och alla hade en påverkan på hjärtat (14) 

till följd av sjukdomen. Patienterna med HCM är diagnostiserade efter de riktlinjer som finns idag: 

VKs myokardtjocklek ska någonstans överstiga 15 mm hos vuxna och denna ska inte kunna förklaras 

av annan sjukdom/tillstånd såsom klaffvitier (aortastenos) eller hypertoni (9). FAP-patienterna var 

vid undersökningstillfället mellan 59-81 år gamla och hade en medelålder på 70,8 år. Könsfördel-

ningen i FAP-gruppen var jämn med 50 % män och 50 % kvinnor.  Patienterna diagnostiserade med 

HCM var mellan 23-72 år (medelålder 57,5 år), 70 % av patienterna var män och 30 % var kvinnor. 

Uteslutningskriterier var hos båda patientgrupperna; förmaksflimmer, tidigare utförd ablation samt 

om de genomgått en myektomi (HCM), ett ingrepp som riktar sig mot att avlägsna en del av den för-

tjockade hjärtväggen. Kontrollgruppen (n=10) var individer som använts som kontroller i en annan 

studie. Av de tio var 50 % män och 50 % kvinnor. Kriterier för att ingå var att man ska vara frisk från 

hjärt- och kärlsjukdomar (inte medicinerade och säger sig vara friska). Kontrollerna var mellan 39 och 

67 år gamla, medelåldern var 56 år. Basal klinisk information gällande de båda patientgrupperna och 

kontrollgruppen återfinns i tabell 1. 

Elektrokardiografi 

Standard 12-avlednings EKG insamlades inom ett år före eller efter ultraljudsundersökningen. QRS-

amplitud, PQ- och QRS-duration noterades baserat på manuella mätningar.  

Ultraljud 

En ultraljudsundersökning utfördes med en Vivid 7 (GE Medical Systems, Horten, Norway) för att få 

information om hjärtats morfologi och övrig basal information. Bilder togs från parasternal lång-

axelbild och från 2D-bilder mättes VKs väggtjocklek både i septum och lateralvägg.  Från parasternal 

kortaxelbild registrerades pulmonalflödet och tiden från Q vågen på EKG till startpunkten för 

ejektionsflödeshastighet mättes (RV PEP) (Fig. 2a). Från apikal 2- och 4-rumsvy mättes det tidiga (E) 

och sena (A) mitralflödet för att erhålla E/A-kvot. VKs slutdiastoliska och slutsystoliska volym 

uppmättes med Simpsons biplans-metod och ejektionsfraktionen (LVEF) beräknades med dessa 

parametrar. Bristande projektionsbilder hos några patienter bidrog till att nio EF-mätningar gjordes i 

singelplan. Från apikal projektion registrerades även aortaflödet och tiden mellan Q vågen på EKG till 

start av aortaflödeshastighet (LV PEP) mättes (Fig. 2a). Skillnaden mellan LV PEP - RV PEP 

beräknades och betecknades som interventrikulär mekanisk differens och IVMD på > 40 ms ses som 

patologiskt (11, 15). Ultraljudsbilderna analyserades med General Electric, EchoPac version 8.0.1, 

(Waukesha, WI).  
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Samtliga mätningar avseende påvisandet av ventrikulär dyssynkroni är gjorda från en apikal 4-

rumsvy. Med färgvävnadsdoppler mättes intraventrikulär dyssynkroni. Två mätpunkter i myokardiet 

analyserades, en i basala septum (sep) samt en i basala lateralväggen (lat). Differensen mäts i 

respektive maxsystolisk rörelsehastighet för dessa segment, Time difference peak s’ lat-sep (TDp s’ lat-

sep), då dessa normalt ska kontrahera relativt synkront (Fig. 2b). Överstiger differensen mellan den 

laterala och septala maxsystoliska rörelsehastigheten 65 ms anser man att dyssynkroni föreligger. En 

tredje metod, för att istället påvisa förekomst av eventuell intraventrikulär dyssynkroni är speckle-

tracking (vinkeloberoende strainanalys). Från en gråskalebild delas VK in i sex segment och man 

mäter rörelsen i dessa segment bild för bild där tidsskillnaden mäts från första till sista maximala 

strainsignalen, oavsett när denna signal kom under hjärtcykeln (Time Delay Global strain, GLS) (Fig. 

2c).  

Statistik 

Statistiska beräkningar är gjorda i IBM SPSS Statistics 20.0.0 (Armonk, New York). Mann-Whitney U-

test kördes för att erhålla differens mellan två grupper. (Icke parametriskt test är valt på grund av en 

liten patientgrupp och det inte finns en normalfördelning). Signifikansnivån är satt vid p<0,05. 

Etiska överväganden 

Etiskt tillstånd är utfärdat av etisk kommitté (DNR 07-092m4) vid Umeå Universitets regionala 

etikkommitté, alla patienter gav informerat samtycke gällande medverkan och de kunde frivilligt utgå 

när som helst under studiens gång. 

Studien innefattade ultraljudsundersökning och EKG. Två undersökningsmetoder som är mycket 

informationsgivande men varken fysiskt eller psykiskt skadande för patienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

 

Resultat 

Variation av basal klinisk information mellan testgrupperna 

Ingen av parametrarna i tabell 1 skiljde sig signifikant mellan de båda respektive patientgrupperna 

(FAP och HCM) och kontrollgruppen, förutom parametern avseende det diastoliska blodtrycket 

(p<0,05) vilket erhölls både mellan FAP och kontroller samt HCM och kontroller. 

Variation i septum och bakväggstjocklek samt decelerationstid i olika 

patientgrupper  

Septumtjockleken skiljde sig signifikant mellan de båda patientgrupperna jämfört med kontrollerna 

(p<0,001), detsamma gällde även decelerationstiden (p<0,05). Gällande bakväggstjocklek fanns det 

en signifikant skillnad mellan HCM och kontrollgruppen (p<0,05) som inte sågs mellan FAP och 

kontrollerna. E/A-kvoten och LVEF skiljde sig inte signifikant gällande kontrollerna mot någon av 

patientgrupperna.  

Ingen signifikant skillnad sågs mellan de båda patientgrupperna avseende någon av analys-

parametrarna vi använde oss av (Tab 2). 

Dyssynkroni 

Det sågs en signifikant skillnad i Time Delay GLS mellan HCM och kontrollerna (p<0,05) samt mellan 

FAP och kontrollerna (p<0,001). Däremot gällande parametern avseende intraventrikulära 

dyssynkroni, TDp s´lat-sep, sågs ingen signifikant skillnad mellan de båda patientgrupperna och 

kontrollerna.  IVMD skiljde sig signifikant mellan FAP och kontrollgruppen (p<0,05) men inte mellan 

HCM-patienterna och kontrollgruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de båda 

patientgrupperna avseende dyssynkroniparametarana (Tab 3). Av FAP-patienterna hade 90 % Time 

Delay GLS över den övre kvartilgränsen hos de friska kontrollerna, hos HCM-patienterna låg denna 

siffra på 70 %. 

EKG 

62,5 % patienter med diagnosen FAP hade en PQ tid på >220 ms (AV block 1) men ingen av HCM-

patienterna hade patologiskt lång PQ-tid. 25 % av FAP-patienterna hade en QRS-duration ≥ 120 ms, 

vilket även påvisades hos 10 % av HCM-patienterna (Tab 4). 

I hela gruppen sågs ingen korrelation mellan mekanisk och elektrisk dyssynkroni, men hos FAP-

patienterna fanns det en viss korrelation gällande dessa parametrar (r= 0,588) (Fig 1). 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av elektrisk och mekanisk dyssynkroni hos 

patienter med förtjockad myokard till följd av två olika hjärtsjukdomar; Hypertrofisk kardiomyopati 

och amyloid kardiomyopati med tre olika mät-metoder. Endast den mest känsliga metoden avseende 

antalet mätpunkter kunde visa någon signifikant skillnad mellan de olika patientgrupperna och de 

friska kontrollerna avseende mekanisk dyssynkroni. Elektrisk dyssynkroni (QRS >120 ms) förelåg hos 

25 % av FAP och endast 10 % hos HCM. Resultaten i denna studie bör dock tolkas med försiktighet då 

något reproducerbarhetstest inte är utfört (avser samtliga analyserade parametrar).  

Det sågs en viss korrelation mellan mekanisk och elektrisk dyssynkroni hos FAP-patienterna (Fig 1) 

som inte fanns hos HCM-patienterna. Korrelationen fanns mellan QRS-duration och interventrikulär 

dyssynkroni (Time Delay GLS ).  

Ett brett QRS-komplex är idag ett av huvudkriterierna för implantation av en sviktpacemaker 

(11,12,15) speciellt vid vänster-grenblock och studier har visat att implantation hos patienter med 

grenblock blir markant förbättrade efter implantation (15,16). Huruvida ingreppet skulle göra någon 

klinisk nytta hos patienter med förtjockad vänsterkammarvägg är osäkert då det inte finns några 

studier på det i dagsläget. Däremot är det sedan tidigare känt att patienterna med FAP kan få 

inlagringar i retledningssystemet (17) som möjligt ger utslag på ett EKG till följd av att 

ledningshastigheten sänks sekundärt till amyloidinlagringen, ett symtom som kan härledas till den 

kända polyneuropati patienterna ofta har. Denna inlagring ger dock ingen morfologisk påverkan på 

hjärtat som kan detekteras med ultraljud. Om FAP-patienternas QRS-komplex är generellt breddade 

till följd av inlagringen vet man inte och om de skulle bli behjälpt av implantation av sviktpacemaker 

är inte heller studerat. En extracellulär inlagring (amyloid) gör istället att ett förtjockat myokard ses 

vid ultraljudsundersökning men inte säkert påverkar QRS-bredden på ett EKG - vilket skulle kunna 

tyda på att det inte påverkar hjärtats retledningssystem och att dessa patienter inte skulle bli behjälpta 

av en pacemaker.  

Ett oväntat resultat är den signifikanta skillnaden i ett högre diastolisk blodtryck hos kontrollerna 

jämfört med patientgrupperna (Tab 1). Huruvida detta är av relevans är oklart, men här hade 

information om patientgruppernas medicinering varit av värde. Sannolikt kan det lägre blodtrycket 

hos HCM förklaras av betablockadbehandling. Den erhållna differensen kan således till viss del vara 

till följd av patienternas eventuella hjärtmedicinering, men det utesluter inte andra förklaringar.  

FAP-patienterna verkar enligt denna studie ha en generell elektrisk dyssynkroni, men får dock en 

enkammarpace på grund av deras AV-block, ett problem som patienterna med HCM inte har. Ett 

problem som stöts på här är dock att diagnosen HCM är en diagnos satt på basis att det inte finns 
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utslag för någon annan sjukdom. Kan man i detta fall vara helt säkert på att patienterna är korrekt 

diagnostiserade eller kan annan sjukdom föreligga?  

Bristen på tidigare studier som behandlar just förekomst av dyssynkroni gör att det inte går att 

jämföra denna studies resultat med andra resultat, och på så sätt diskutera ett framtida 

tillvägagångssätt för diagnostisering av dyssynkroni som känns relevant och stabil. Den kliniska nyttan 

av att kunna diagnostisera och fastställa mekanisk och/eller elektrisk dyssynkroni hos patienter med 

förtjockad myokard av olika anledningar verkar överflödig och tidskrävande om ytterligare studier inte 

får andra och mer tydliga resultat. Denna till patientantalet begränsade undersökningsgrupp ger ett 

större utrymme för bias gällande de erhållna signifikansnivåerna avseende alla analyserade och 

registrerade parametrar. Kan det finnas tillstånd där man finner myokardiet förtjockat av olika 

anledningar som kanske visar på mer regelrätt elektrisk dyssynkroni och att dessa patienter skulle 

vara behjälpt av CRT, eller är dessa patientgrupper ens dyssynkrona?  

Ultraljudsundersökning och analys av de erhållna bilderna är väldigt operatörsberoende och det krävs 

lång erfarenhet för att få tillförlitliga svar. Möjligheten finns att resultaten skulle bli annorlunda om en 

erfaren individ gjort mätningarna.   

Konklusionen av denna studie är att det finns en prevalens av mekanisk dyssynkroni i dessa två 

patientgrupper, samt att det till viss del korrelerar med en elektrisk dyssynkroni. Det hade funnits 

intresse att studera samma patientgrupper i en mer omfattande studie.  
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 Tabell 1. Basal klinisk information. 

 FAPa  HCMa  Kontroll 

 medel  ± SD FAP/Kontroll 
p-värdeb 

 medel  ± SD HCM/Kontroll 

p-värdeb 

 medel  ± SD 

Längd (cm) 170 ± 10 0.649  173 ± 9 0.623  171 ± 8 

Vikt (kg) 65 ±  8 0.161  73 ± 15 0.650  73 ± 12 

Blodtryck systole (mmHg) 132 ± 18 0.512  128 ± 12 0.741  127 ± 16 

Blodtryck diastole (mmHg) 72 ± 11    <0.001  73 ± 8     <0.001  87 ± 7 

a Det var ingen signifikant skillnad mellan patienter med Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) och Hypertrofisk kardiomyopati (HCM). 

b Mann Whitney U test 
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Tabell 2. Jämförelse av mätvärden mellan de två patientgrupperna med Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) och Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) 

och kontrollgruppen avseende sedvanliga ekokardiografiska mätvärden. 

 FAPa  HCMa  Kontroller 

 Median Interkvartil- 
avstånd 

FAP/Kontroll 
p-värdeb 

 Median Interkvartil-
avstånd 

HCM/Kontroll 

p-värdeb 

 Median Interkvartil- 
avstånd 

Septum (mm)   17 13 -  20 <0.001  18  13 -  19 <0.001  7      6  -     8 

Bakväggen (mm)   12  9 -  15 0.097  12  9 -  13 0.015  9     8  -     9 

Ejektionsfraktion(%)   65  63 -  72 0.063  66  58 -  69 0.198  60   56  -   66 

Decelerationstid (ms) 186  159 - 268 0.049  193  172 - 214 0.041  149   133 - 187 

E/A -kvot    0.9  0.6 -  1.1 0.089  1.1  0.8   - 1.9  1.000  1.3   0.9  - 1.4 

a Det var ingen signifikant skillnad mellan patienter med FAP och HCM. 

b Mann Whitney U test 
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Tabell 3. Jämförelse av mätvärden mellan de båda patientgrupperna och kontrollgruppen avseende faktorer för påvisning av dyssynkroni.  

 FAPa   HCMa  Kontroller 

 Median Interkvartil- 
avstånd 

FAP/Kontroll 
p-värde b 

 Median Interkvartil- 
avstånd 

HCM/Kontroll 

p-värde b 

 Median Interkvartil- 
avstånd 

IVMDc (ms)   19 8 -   37 0.032    13 6 -   19 0.153     7 3 - 9 

TDps´, lat-sepc (ms)   10 10 - 105 0.622    45 10 - 110 0.219    20 2 -   65 

Time delay GLSc (ms) 199 163 - 231 <0.001  165 123 - 179 0.009  104 65 - 126 

a Det var ingen signifikant skillnad mellan patientgrupperna med Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) och Hypertrofisk kardiomyopati (HCM). 

b Mann Whitney U test 

c  IVMD, interventrikulär mekanisk differens. TDps´, lat-sep, Time difference peak s’ lat-sep. Time delay GLS, Time Delay Global strain, GLS. 
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Tabell 4. Mätvärden från EKG hos de två patientgrupperna med Familjär amyloidos med 

polyneuropati (FAP) och Hypertrofisk kardiomyopati (HCM). 

 FAP  HCM   

 Median Interkvartil- 
avstånd 

 Median Interkvartil- 
avstånd 

 Referensvärden 

PQ (ms) 219  175 - 256  163  139 - 185  120-220 

QRS (ms)   103      87 - 117  101   97 - 106  <120 
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