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ABSTRAKT 

Vid fysisk ansträngning och träning sker en tillväxt av kroppens alla muskler, vilket 

även inkluderar hjärtmuskeln. Vänster kammare påverkas mest av träning. Med hjälp av 

ekokardiografi kan hjärtmuskeln avbildas och mätas för att avgöra om det förekommer 

patologiska förändringar, exempelvis förstorad vänsterkammarmassa. Individer som 

tränar på elitnivå, främst uthållighetsidrotter, tenderar att ha en högre 

vänsterkammarmassa än individer med lägre träningsgrad. 

Studien syftade att undersöka sambandet mellan hjärtmuskelns tillväxt och maximal 

syreupptagningsförmåga, samt om träningsgrad har inverkan på dessa variabler. 

21 kvinnor inkluderades i studien och delades in i två grupper, varav den första bestod 

av 11 elittränade individer och den andra av 10 otränade till normalt tränade individer. 

Samtliga genomgick en ekokardiografiundersökning och ett maximal 

syreupptagningstest. 

Resultatet visade att det finns ett samband mellan vänsterkammarmassa beroende av 

body surface area och maximal syreupptagningsförmåga (ρ = 0,459, p = 0,036). Studien 

konfirmerade att det fanns en skillnad i maximal syreupptagningsförmåga mellan 

grupperna (p = 0,001).   

Nyckelord: ekokardiografi, maximal syreupptagningsförmåga, vänsterkammarmassa, 

träningsgrad. 
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INTRODUKTION/BAKGRUND 

Vid fysisk ansträngning och träning sker det en tillväxt av kroppens alla muskler, vilket även 

inkluderar hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som främst påverkas av träning är vänster 

kammare som pumpar ut blodet i systemkretsloppet. Denna tillväxt av muskulatur är en följd 

av individens träning och det leder till att hjärtats arbete effektiviseras. Effektiviseringen 

innebär att vid varje slag kan hjärtat pumpa ut mer blod, vilket i sin tur leder till att individen 

kan höja sin prestationsförmåga. Individer med en hög träningsgrad, exempelvis elitidrottare, 

visar tydliga tecken på att hjärtats dimensioner påverkas av träningen. Både kvinnor och mäns 

hjärtan anpassar sig på samma sätt till träning, men det finns vissa skillnader. Elitidrottande 

män drabbas i större grad av hypertrofisk kardiomyopati, en överdriven tillväxt av myokard, 

än vad elitidrottande kvinnor gör (1). En liten del av elitidrottande kvinnor kan drabbas av en 

förstoring av vänsterkammarens lumen, men de når sällan kriterierna för dilaterad 

kardiomyopati, en överdriven tillväxt av myokardiet som leder till att lumen förstoras. Olika 

sorters träning har olika sorters inverkan på huruvida individens myokard tillväxer. 

Uthållighetssporter så som längdskidåkning, cykling och rodd påverkar förstoringen av lumen 

i vänster kammare till en större grad än andra sporter (2-3).  

 

Plötslig död (SCD) hos unga individer i samband med idrott beror som oftast på medfödda 

hjärtfel. De vanligaste bakomliggande hjärtanomalierna är hypertrofisk obstruktiv 

kardiomyopati, missbildningar på kranskärlen och arytmogen högerkammarkardiomyopati. 

SCD hos unga elitidrottande individer skulle kunna undvikas om en generell screening av 

elitidrottare infördes och där skulle ekokardiografi med sin mätsäkerhet spela en stor roll. 

Screening av elitidrottare har införts i flera länder, exempelvis Italien sedan 1971 men även 

Sveriges Olympiska kommitté har infört screening av sina idrottare (4). Hypertrofisk 

obstruktiv kardiomyopati innebär att myokardiet tillväxer så kraftigt att utflödet från vänster 

kammare till aorta blockeras. På grund av att ingen dilataiton sker av vänsterkammarens 

lumen leder detta i sin tur till att inget blod kan lämna hjärtat och individen dör. Denna 

blockering uppstår inte förrän den drabbade individen anstränger sig tillräckligt mycket för att 

få en ökad puls, till exempel vid fysisk aktivitet. Kvinnor drabbas i en lägre omfattning av 

plötslig död än män (3, 5-6).   

Ultraljudsdiagnostik 

Med hjälp av olika mätmetoder kan olika sjukdomar i hjärtat diagnosticeras. Ett mått som är 

intressant vid många misstänkta sjukdomar i hjärtat är ejektionsfraktionen (EF) vilken kan 
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mätas helt nonivasivt med hjälp av transthorakal ekokardiografi (TTE). EF är ett mått på hur 

effektivt hjärtat pumpar och hjärtats funktion. Vid varje hjärtslag fylls hjärtat med blod som 

senare pumpas ut i kroppen. Under diastole rinner blodet ner i hjärtats kammare från 

förmaken. Kamrarna kan var och en för sig fyllas upp till 110-120 ml och den volym som 

finns i kamrarna under slutet av diastole kallas den enddiastoliska volymen (EDV). Under 

systole pumpar kamrarna ut blodet via arteria pulmonalis och aorta, den volym som finns kvar 

i kamrarna efter kontraktionen kallas den endsystoliska volymen (ESV), cirka 40-50 ml. Den 

volym som lämnar hjärtat under systole kallas slagvolymen (SV) och ligger runt cirka 70 ml. 

För att beräkna EF används följande formel: 

EF = (EDV – ESV) / EDV 

Med andra ord är EF ett mått på hur stor del av den volym som hjärtat fylls med som sedan 

lämnar hjärtat, ett mått på hur effektivt hjärtat slår. Vid olika sjukdomar som drabbar 

framförallt den vänstra sidan av hjärtat så som hypertrofisk kardiomyopati eller hjärtsvikt, kan 

man se en kraftig sänkning i EF. EF ska normalt ligga runt 55 % (7-10).  

En metod att mäta EF kallas Simpsons Biplan metod (BiS). Den utförs i tvådimensionell TTE 

(2D-TTE) i apikal fyr- och tvåkammarvy. Det är viktigt att vinkla ultraljudsgivaren rätt för att 

kunna göra en så korrekt mätning som möjligt, vid BiS måste hela endokardiet ses. För att 

göra en volymsbestämning av vänster kammare med BiS, markeras endokardiet ut under 

slutdiastole och slutsystole i både apikal fyr- och tvåkammarvy vilket leder till en korrekt 

avbildning av kammarens form. Vänsterkammaren delas sedan in längs sin längsaxel i ett 

antal skivor som alla samma höjd i de båda vyerna. 

 

Figur 1.  Tvådimensionell mätning av volymer samt ejektionsfraktionen med hjälp av Simpson 

Biplanmetoden. Längst upp i bilden ses volymmätningar av vänster kammare i apikal 

fyrkammarvy i slutdiastole respektive slutsystole. Längst ner i bilden ses volymmätningar av 

vänster kammare i apikal tvåkammarvy i slutdiastole respektive slutsystole. Bilden tagen från 

Lang et al (11).  
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Varje skivas volym beräknas som en produkt av höjden och skivans area. Höjden av skivan 

beräknas genom att den totala längden av vänsterkammaren dividerat med antalet skivor (se 

Figur 1). Skivans area beräknas genom vänsterkammarens diameter vid den punkt skivan 

befinner sig, area beräknas med formeln: 

Area = π * r2 

Där r står för radien för varje enskild skiva. Vänsterkammarens volym beräknas sedan som 

summan av dessa skivors volymer. Utifrån användandet av BIS fås EDV och ESV ut från de 

olika vyerna och används för att beräkna ut EF. Försökspersonens läge på britsen är viktigt för 

att få en så optimal bild som möjligt. Vid undersökning från parasternala vyer och apikala 

vyer bör försökspersonen ligga på vänster sida samt att hon eller han bör höja sin vänstra arm 

och placera den under en kudde, detta för att sära något på revbenen vilket gör det lättare för 

undersökaren att komma åt och få en bra bild (10-12).  

Vid mätning av vänsterkammarens dimensioner används med fördel den parasternala 

långaxelvyn. Här går det att utföra linjära mätningar av septums tjocklek, vänsterkammarens 

diameter samt den posteriora väggens tjocklek. De olika måtten ska mätas efter en linjär linje 

över septum, vänster kammare samt den posteriora väggen. Här är det viktigt att få in en bra 

bild så att endokardiet tydligt kan ses, annars är det svårt att skaffa sig en uppfattning om 

väggarnas förtjockning. Dessutom blir själva mätningen försvårad och felaktig om 

bildkvalitén inte är så hög som möjligt. Linjen vid vilken mätningarna ska göras ska dras vid 

mitralisklaffens klaffspetsar. Genom att mäta septums tjocklek, vänsterkammarens diameter 

och hjärtats posteriora väggtjocklek under slutdiastole och slutsystole kan EF bestämmas med 

hjälp av Teichholz metod. Mätningarna kan utföras i motion mode (M-mode) eller direkt i 

2D-registeringen och beräkningen av EF bygger på samma ekvation som tidigare. En viktig 

aspekt att ha i åtanke när det gäller Teichholz metod är att beräkningarna bygger på att 

vänsterkammarens form är normal och att den är sfärisk. Om vänsterkammarens form avviker 

från det normala kommer en felberäkning att göras i denna metod. Detta är en risk med 

metoden då det bara antas att kammaren ser ut på ett visst sätt, där har BiS en större säkerhet 

på grund av att man där ritar ut hela kammaren. En fördel med Teichholz metod för beräkning 

av EF jämfört med BiS är att Teichholz är lättare att applicera på de flesta försökspersoner, då 

det kan vara svårt att åstadkomma den bildkvalité som krävs vid bestämning av EF med hjälp 

av BiS (10, 12).   
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SV, den volym som lämnar hjärtat i varje slag under systole, går att beräkna helt nonivasivt 

med hjälp av TTE. Genom att mäta vänster kammares utflöde (LVOT) i parasternal långaxel, 

det vill säga att diametern (D) mäts mellan utflödestraktens innerväggar alldeles vid 

aortakusparnas fästen. Med hjälp av LVOT-diametern kan sedan utflödestraktens area 

(ALVOT) beräknas med följande ekvation: 

ALVOT = π * D2 / 4 

Blodflödets hastighet genom utflödestrakten mäts i apikal femkammarvy med pulsad doppler. 

Genom att sedan rita in flödeskurvans area beräknas VTI (velocity time integral) vilket är 

medelhastigheten multiplicerat med ejektionstiden genom utflödestrakten. För att sedan 

beräkna slagvolymen används följande ekvation: 

SVLVOT = ALVOT * VTILVOT 

Det är viktigt vid mätningen av utflödeshastigheten att man placerar den pulsade dopplerns 

insamling rätt i förhållande till aortaklaffen. Om den placeras fel kan felaktiga hastigheter 

uppmätas. Rätt position för insamlingen är precis innan klaffen, viktigt att inte inkludera 

klaffbladet i insamlingen (10). 

Arbetsfysiologiska tester  

Genom att belasta en testperson kan värdefull information ges om individens allmäntillstånd 

och hur denne påverkas av fysisk ansträngning. Belastningstester, till exempel 

konditionstester, kan användas för att utvärdera funktionell status och återhämtning hos 

patienter med olika hjärtsjukdomar (13), men även för att bestämma friska individers 

konditionsnivåer (14). Med hjälp av så kallade ergospirometriska tester går det att avgöra om 

en patient har en normal eller en begränsad arbetsförmåga samt om begränsning förekommer, 

varifrån den härstammar, antigen pulmonellt, kardiellt eller om orsaken är konditionssänkning 

(15). Dessa tester kallas arbetsfysiologiska tester. 

I början av en fysisk ansträngning ökar syreupptagningen, efter en viss tids arbete kommer ett 

så kallat steady state att uppnås, detta inträder när kravet på syre i musklerna motsvaras av 

upptaget av syrgas. Vid ökad intensitet av ansträngningen kommer kroppen inte hinna med att 

ta upp tillräckligt med syrgas, vilket leder till att den anaeroba processen försörjer kroppen 

med energi. Den anaeroba processen innebär att det kommer att bildas mjölksyra i den 

arbetande muskeln. Vid nedbrytning av glukos i cytosolen bildas pyruvat som beroende på 

om det finns syre tillgängligt vandrar in i mitokondrien. I mitokondrien omvandlas pyruvat till 
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acetyl-coenzym A, som sedan i sin tur går in i citronsyracykeln och omvandlas till 

nikotinamidadenindinukleotid, som vandrar in i elektrontransportkedjan och ger energi. 

Spjälkningen av pyruvat i mitokondrien är aerob, det krävs syre för att den ska ske. Om syre 

inte finns tillgängligt, kommer pyruvat inte att vandra in i mitokondrien utan kommer 

omvandlas till laktat, mjölksyra (7-8, 16).  

För varje intensitetsökning kommer syrgasbehovet i musklerna att öka, vilket leder till att den 

som utför arbetet måste höja sin andningsfrekvens för att tillgodose behovet av syrgas. Den 

process som försörjer kroppen med energi under ett förlängt arbete med ökande intensitet är 

de aeroba processerna. Vid mycket tungt arbete i förhållande till muskelmassa som arbetar 

kommer syreupptaget inte att räcka till, vilket leder till att den anaeroba processen hjälper till 

att förse kroppen med energi som beskrivet ovan. Syrgasupptaget räcker nu inte längre till och 

pyruvat omvandlas till laktat, vilket leder till att mjölksyra ansamlas i den arbetande muskeln 

och arbetet blir tyngre. Syrgasupptaget ökar successivt med ökande arbetsintensitet, till dess 

att den arbetande individens maximala kapacitet för syrgasupptag är nådd. Om intensiteten 

efter detta ökas kommer en utplaning av individens syrgasupptag att ske, detta ger då ett mått 

på individens maximala syreupptagningsförmåga (VO2-max) och därmed kondition (16). 

Konditionsnivån hos en individ kan bestämmas med ett test som kallas maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2-max test) vilket ger ett mått på den aeroba kapaciteten. Genom 

att samla upp testpersonens andningsluft samt mätningar av hjärtfrekvens under maximal 

fysisk ansträngning på exempelvis en ergometercykel går det i efterhand att bestämma 

individens konditionsnivå. Syreupptagningsförmågan brukar uttryckas i ett testvärde, detta 

testvärde tar hänsyn till kroppsvikt. Testvärdet uttrycks som: milliliter upptagen syrgas per 

minut per kilo kroppsvikt (ml syre/min/kg). Detta testvärde har standardiserats gentemot en 

viss grad av kondition (Bilaga 1) (16-17). 

Det klassiska sättet att mäta VO2-max är enligt Douglas Bag metoden. Metoden är väl 

beprövad inom många olika områden och har idag utvecklats från en mer primitiv metod till 

mer exakta mätningar med hjälp av ”breath-by-breath”- analys. För att testet ska kunna 

genomföras måste försökspersonens andningsluft samlas in och analyseras, som tidigare 

nämnts. Testet kan utföras med olika sorters belastning, de vanligaste belastningarna är 

löpband, ergometercykel och stegtest. Den belastning som väljs vid ett test bör vara relaterad 

till individen eller individernas idrottsutövning, med andra ord bör cyklister utföra testet på en 

ergometercykel för att använda rätt muskelgrupper och därigenom validera testresultatet. 
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Ergometercykeltestet är den metod som används inom de flesta tester på grund av att den är 

välbeprövad på många olika idrottsutövare samt att testet är lätt för operatören att utföra då 

försökspersonen sitter förhållandevis stilla under genomförandet. Test på löpband medför 

vissa risker att försökspersonen eventuellt ramlar och skadar sig, samt att störningsgraden på 

grund av alla rörelser är större, det kan därför vara att föredra att använda sig av en 

ergometercykel. Vid löpbandstester är det också viktigt att försökspersonen har en viss vana 

av att träna på löpband. Vid ergometercykeltester är det lätt att belasta försökspersonen 

korrekt och strukturera olika belastningsprotokoll (17-19).  

Idrottshjärta 

Hos elittränande individer går det att se morfologiska förändringar i hjärtat, fram för allt i 

vänster kammare. Förändringarna visar sig som en förstorad kammare med ökad väggtjocklek 

och massa (LVM). LVM kan bestämmas med hjälp av ekokardiografi. Genom att mäta 

väggtjockleken av septum (IVSd) och den posteriora väggen i vänster kammare (LVPWd) 

samt vänsterkammarens diameter (LVIDd) i parasternal långaxelvy i enddiastole kan 

ultraljudsmaskinen med hjälp av Devereux formel (20) beräkna ett värde för LVM. Formeln 

är som följer: 

LVM = 0.8 × (1.04 × (( LVIDd + IVSd + LVPWd)3 - LVIDd3 )) + 0.6  

De morfologiska förändringar som går att se i samband med hög fysisk aktivitet kallas för 

idrottshjärta (21-22). Flera studier har sett samband mellan konditionsnivå (VO2-max) och 

förändringar på hjärtmuskeln (14, 23-25). Med hjälp av ekokardiografi är det möjligt att i 

olika vyer av hjärtat mäta tillväxten av hjärtmuskulaturen och därigenom fastställa om 

individen i fråga har en förstorad hjärtmuskel. Genom att fastställa en individs konditionsnivå 

med hjälp av maximala syreupptagningstester samt undersökningar med ekokardiografi är det 

möjligt att se om graden av förstorad hjärtmuskel går att korrelera mot konditionsnivå, om en 

individ med en viss konditionsnivå har en viss grad av förstoring på hjärtmuskeln (14, 23). 

Vid bestämning av vänsterkammarens massa kan det vara att föredra att ta hänsyn till 

individens kroppstorlek, BSA. En individ med högre BSA antas också från början ha en större 

hjärtmuskel och därmed är det lämpligt vid jämförelse av olika individer att använda sig av 

detta index, vänsterkammarens massa beroende av BSA vilket ger oss LVM/BSA (g/m2), 

vänsterkammaridex (11, 26). 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan hjärtats dimensioner, massa samt 

volymer, och maximal syreupptagningsförmåga. Samt om dessa variabler skiljer sig mellan 

damfotbollsspelare på elitnivå och kvinnor som inte tränar på elitnivå. 

FRÅGESTÄLLNING 

Föreligger skillnad i vänsterkammarmassa (LVM, LVM/BSA) mellan elittränade kvinnor och 

icke-elittränade kvinnor? Hur stor är skillnaden? Föreligger någon korrelation mellan 

vänsterkammarens massa (LVM, LVM/BSA) och konditionsnivå (VO2-max)? Hur stark är 

korrelationen?  
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MATERIAL OCH METOD 

Försökspersoner 

Deltagarna i studien var 21 stycken kvinnor i åldrarna 16 - 31 år. Kvinnorna delades upp i två 

grupper, varav den första gruppen, ELIT, bestod av 11 elittränade kvinnor från Karlslunds 

IF:s damlag och den andra gruppen, KONTROLL, bestod av 10 kvinnor från Örebro 

universitet som inte tränade på elitnivå. Deltagarna i grupp KONTROLL inkluderades utifrån 

bekvämlighetsurval. Kriterier för att få genomgå testet var att under testdagen skulle man vara 

sjukdomsfri samt att inte vara diagnosticerad med allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar som 

hypertoni, arytmier eller uttalad aortastenos. Samtliga undersökningar genomfördes av samma 

operatör.  

Etiska överväganden 
Alla deltagare informerades om att all data avidentifierades och att alla tester och 

undersökningar kopplade till studien var helt frivilliga samt att deltagarna när som helst kunde 

avsluta sin medverkan. Testerna genomfördes med medgivande från deltagarna och från de 

deltagare som ännu inte fyllt 18 år krävdes målsmans godkännande för att få genomgå 

testerna.  Samtliga deltagare fick skriftlig information innan undersökningen och muntlig 

information om hur testerna skulle gå till på testdagen, samt att deltagandet i testerna inte 

innebär någon risk jämfört med det de vanligtvis utsätter sig för. Samtliga individer fick 

skriva under en hälsodeklaration inför testet. De informerades också om att om patologi 

hittades skulle de få hjälp med vidare vård genom medicinskt ansvarig. 

Undersökningsmetod 

Vid undersökningstillfället fick kvinnorna först genomgå en TTE enligt protokoll från 

fysiologiska kliniken på Örebro Universitetsjukhus (19) den utrustning som användes var 

ultraljudsapparaturen General Electric (GE) Vivid E9 (General Electric, Fairfield, 

Connecticut, USA) och hjärtproben som användes vid undersökningen hade ett 

frekvensintervall mellan 1,5–2,3 MHz. En screening över de olika hjärtrummen och klaffar 

gjordes för att se eventuella läckage över klaffar, kammar- eller förmaksseptum, och för att 

undersöka om andra eventuella hjärtmissbildningar förekom. Färgdoppler lades över samtliga 

klaffar för att upptäcka eventuella läckage. I parasternal långaxel mättes vänsterkammarens 

dimensioner, septums väggtjocklek i enddiastole (IVSd) och endsystole (IVSs), 

vänsterkammarens diameter i enddiastole (LVIDd) och endsystole (LVIDs), den posteriora 

väggens tjocklek i enddiastole (LVPWd) och endsystole (LVPWs), vilket gav ett mått på 



9 
 

ejektionsfraktionen med Teichholz metod samt ett värde på vänsterkammarens massa, aortas 

diameter (Ao diam) samt vänsterkammarens utflöde (LVOT). Bestämningen av EF med 

Teichholz metod utfördes direkt i 2D-registreingen. I apikal fyrkammarvy mättes 

utflödeshastigheten genom aorta (LVOT VTI) och ejektionsfraktionen med Simpsons 

Biplanmetod, där delar av mätningarna utfördes i apikal tvåkammarvy. Samtliga mätningar 

gjordes tre gånger varpå ett medelvärde av dessa mätningar beräknades samt kontrollerades 

av handledaren.  

Efter ultraljudsundersökningen mättes försökspersonernas blodtryck i både höger och vänster 

arm, mätningen gjordes med patienten liggandes på rygg. Försökspersonen mättes, vägdes 

och kapillärprov för hemoglobinvärdesmätning (Hb) togs. Analys av Hb utfördes med 

HemoCue Hb 201 (HemoCue AB, Sverige) Hb-mätningsapparat, proverna togs innan själva 

konditionstestet startades. Vid Hb-mätningen togs två kyvetter á 10 µl för att få ut ett 

medelvärde på försökspersonens Hb-värde och därigenom få ett säkrare värde. 

Ett pulsband (Polar Electro, Kempele, Finland) placerades på sin plats vid mellangärdet precis 

under sternum. Ergometercykeln (Jeager Ergomterics 800, Jeager Toennies, Tyskland) 

ställdes in och försökspersonen fick provcykla för att känna att sadelhöjden var korrekt. En 

andningsmask provades ut och sattes på, test för att upptäcka eventuella läckage från 

andningsmasken utfördes. Om läckage förekom provades en ny mask ut på samma sätt. 

Försökspersonen fick sedan sätta sig på ergometercykeln och gasanalysutrustningen (Jeager 

Oxycon Pro, Toennies, Tyskland) kopplades till andningsmasken. Gasutbytet i lungorna 

registrerades med en ”breath-by-breath” metod med en automatiserad gasanalysator. Det som 

mättes var syrgasupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och ventilationen (VE). Ett 

medelvärde på puls, VO2, VCO2 och VE beräknades var 15:e sekund under testet. 
Uppvärmningen startades som varade cirka fyra till fem minuter beroende på vilket protokoll 

som valts. Belastningsprotokollet ställdes in efter hur mycket försökspersonen tränade och 

hennes BSA. De två protokoll som användes för grupp ELIT ökade sin belastning var 30 

sekund med 15 eller 20 W med en startbelastning av 50 W och de två protokoll som användes 

för grupp KONTROLL ökade sin belastning var 30 sekund med 10 W med en startbelastning 

av 30 eller 50 W. Försökspersonen fick cykla tills syrgaskonsumtionen (VO2) inte ökade trots 

ökad arbetsbelastning eller tills hon inte orkade cykla mer. Efter avslutat test bestämdes 

konditionsnivå utifrån försökspersonens maximala syreupptagningsförmåga genom att ett 

medelvärde på VO2 under sista minuten av arbetet beräknades. För att kunna göra denna 

medelvärdesbildande beräkning krävdes det att en tydlig utplaning visade sig på 
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syreupptagningskurvan, om detta inte uppnåddes användes det högsta värdet under den sista 

minuten för vidare gradering. Konditionsnivån värderades utifrån Åstrands tabell för 

värdering av syreupptagningsförmåga (Bilaga 1). Innan samtliga tester genomfördes gjordes 

en kalibrering av analyssystemet genom en gaskalibrering mot en känd gaskoncentration av 

syrgas (O2) och koldioxid (CO2). En autovolymkalibering utfördes också av pnemotakografen 

innan genomförandet av testet.  

Statistisk bearbetningsmetod 

Vid statistisk analys och jämförelse av grupperna används ett icke-parametriskt test, då det 

inte förekom någon normalfördelning hos populationen vilket konstaterades med ett 

histogram. Det test som valdes var Mann-Whitneys U-test. Ett p-värde av < 0,05 ansågs 

indikera en statistisk signifikant skillnad. Spearmans korrelationstest kördes för att se om 

samband fanns mellan de olika variablerna. De statistiska beräkningarna utfördes i IBM SPSS 

Statistics 20 och Microsoft Excel 2010. Samtliga värden är ett medelvärde av tre mätningar.   
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RESULTAT 

Resultatet från undersökningarna presenteras i Tabell 1. Majoriteten av alla variabler visas 

som medelvärde för hela gruppen samt standardavvikelse. Även skillnaden mellan grupperna 

är beräknad med Mann-Whitneys U-test. I grupp ELIT ses en lägre body surface area (BSA) 

(1,67 ± 0,10 m2) än i grupp KONTROLL (1,73 ± 0,16 m2). Den maximala 

syreupptagningsförmågan (VO2-max) var högre i grupp ELIT än i grupp KONTROLL (43 ± 4 

ml/min/kg jämfört med 33 ± 5 ml/min/kg). Även vänsterkammarmassan (LVM) var högre i 

grupp ELIT än i grupp KONTROLL (168 ± 20 g jämfört med 154 ± 32 g).  

Populationens resultat 

 

     ELIT   KONTROLL  

 

     N = 11   n = 10  

  
 

 
   

 
 p-värde 

 
Ålder 16 - 31  22 - 25 0,337 

 
BSA (m2) 1,67 ± 0,10  1,73 ± 0,16 0,323 

 
VO2-max (ml/min/kg) 43 ± 4  33 ± 5 0,001* 

 
LVM (g) 168 ± 20  154 ± 32 0,398 

 LVM/BSA (g/m2) 102 ± 14  89 ± 15 0,091 

 
EF Teich (%) 62 ± 6  69 ± 6 0,323 

 
EF BiS (%) 60 ± 7  53 ± 6 0,005* 

 
SV (ml) 74 ± 15  71 ± 8 0,324 

 
Hb (g/l) 127 ± 12  139 ± 9 0,029* 

 
IVSd (cm) 0,94 ± 0,1  0,98 ± 0,1 0,725 

 
IVSs (cm) 1,41 ± 0,13  1,35 ± 0,18 0,459 

 
LVIDd (cm) 4,52 ± 0,43  4,52 ± 0,44 1,000 

 
LVIDs (cm) 2,97 ± 0,25  2,79 ± 0,45 0,205 

 
LVOT diam (cm) 1,91 ± 0,09  1,94 ± 0,13 0,888 

 
LVOT VTI (cm) 26,03 ± 5,22  22,78 ± 3,10 0,139 

 
Aorta diam (cm) 2,61 ± 0,16  2,59 ± 0,28 0,673 

*Här föreligger statistisk signifikant skillnad mellan grupperna (signifikansnivå < 0,05). 

I Tabell 1 visas skillnader mellan de olika variablerna från de olika grupperna. De variabler 

där det förekommer en statistisk signifikant skillnad är VO2-max (p = 0,001), 

ejektionsfraktion beräknat med Simpson Biplanmetoden (EF BiS) (p = 0,005) och 

hemoglobinvärde (Hb) (p = 0,029). 

Vid jämförelse mellan grupperna ELIT och KONTROLL med avseende på 

vänsterkammarmassa (LVM) och maximal syreupptagningsförmåga (VO2-max), vilket 
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åskådliggörs i Figur 2, går det att se spridningen inom grupperna. Det förekom inte en 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på LVM, men med avseende på 

VO2-max förekom det en statistisk signifikant skillnad med ett p-värde av 0,001. 

Samband mellan vänsterkammarmassa och maximal syreupptagningsförmåga. 

 

Figur 2. Diagrammet visar sambandet mellan vänsterkammarmassan (LVM) och VO2-max för deltagarna 

i grupp ELIT (blå färg) och grupp KONTROLL (röd färg). På y-axeln ses LVM och på x-axeln 

ses maximala syreupptagningsförmågan (VO2-max). 

Vid jämförelse mellan grupperna ELIT och KONTROLL med avseende på 

vänsterkammarindex (LVM/BSA) och maximal syreupptagningsförmåga (VO2-max), vilket 

åskådliggörs i Figur 3, ses en spridning inom de olika grupperna. Det förekom inte en 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på LVM/BSA. 

I hela populationen kunde det påvisas en korrelation mellan VO2-max och LVM/BSA, 

korrelationskoefficienten ρ = 0,459, sannolikheten för att denna korrelation skulle vara 

slumpmässig är liten (p = 0,036).  

Samband mellan vänsterkammarmassan beroende av body surface area och maximal 

syreupptagningsförmåga. 
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Figur 3. Diagrammet visar sambandet mellan vänsterkammarindex (LVM/BSA) och maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2-max) för deltagarna i grupp ELIT (blå färg) och grupp 

KONTROLL (röd färg). På y-axeln ses LVM/BSA och på x-axeln ses VO2-max. 

I studien inkluderades totalt 21 kvinnor i åldrarna 15-32 år. Inga patologiska fynd påträffades 

under studiens gång och därmed behövde ingen av försökspersonerna exkluderas ur studien 

eller söka vidare vård. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studien gav resultatet att det föreligger skillnad i maximal syreupptagningsförmåga (VO2-

max) mellan grupperna (p = 0,001), vilket var förväntat med tanke på den stora skillnaden i 

träningsgrad som förelåg mellan grupperna. Grupp ELIT hade således en högre 

konditionsnivå än vad grupp KONTROLL hade. Det förelåg dock ingen skillnad mellan 

grupperna med avseende på vänsterkammarmassa (LVM) och vänsterkammarmassaindex 

(LVM/BSA). Detta går troligen inte att se på grund av den grova spridningen inom de olika 

grupperna med avseende på dessa variabler, vilket går att se i Figur 2 och 3. Det förekom 

försökspersoner ur båda grupperna som hade, för gruppen avvikande värden i förhållande till 

det förväntade, vilket ledde till att en överlappning skedde. Med andra ord att individer i 

grupp ELIT hade avvikande låga värden på LVM, LVM/BSA eller VO2-max, jämfört med det 

förväntade i sin grupp.  Att denna överlappning förkom ledde troligtvis till att ingen statistisk 

skillnad gick att se mellan grupperna då grupperna i sig, var för ojämna. Om grupperna hade 

varit mer jämna, med avseende på träningsgrad, framförallt grupp KONTROLL där 

träningsgraden per vecka kunde variera stort mellan de olika individerna, hade troligtvis ett 

annat resultat uppnåtts där man hade kunnat se en skillnad mellan grupperna även med 

avseende på LVM och LVM/BSA.  Om den totala populationen hade utökats hade detta 

troligtvis också bidragit till att studien kommit fram till ett starkare och mer förväntat resultat, 

att det föreligger skillnad mellan grupperna även i LVM och LVM/BSA.  Det ultimata för 

denna sorts studie där man söker en korrelation mellan LVM, LVM/BSA och VO2-max är det 

viktigt att jämföra två homogena grupper. Men det är viktigt att de skiljer sig från varandra 

ordentligt när det gäller träningsgrad. Att den ”vältränade” gruppens individer är jämlika i sin 

konditionsnivå, tränar på samma sätt och har tränat under en lika lång tid samt att 

kontrollgruppen i denna sorts studie lever upp till samma krav, dock på en mycket lägre nivå. 

Det ultimata för en kontrollgrupp torde vara att individerna i denna var fysiskt inaktiva, då 

skulle den största skillnaden mellan grupperna uppstå.  

Studien fick i ett sent skede inkludera grupp KONTROLL och rekryteringen av 

försökspersoner där kunde ha gjorts med andra striktare ramar. Exempelvis kunde individer 

som tränade för mycket ha nekats deltagande för att få en större skillnad gentemot grupp 

ELIT.  
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Ett statistiskt samband mellan VO2-max och LVM/BSA gick att fastställa i populationen (ρ = 

0,459, p = 0,036). Detta var en förväntad korrelation som är känd sedan tidigare studier (14, 

23-25, 27) som även nu kunde fastslås och bekräftas med den här studien. 

Det finns skillnader mellan grupperna som kan ha haft en inverkan på det resultat som 

framställdes. Grupp ELIT har ett bredare åldersintervall, med individer från 16-31 år medan 

grupp KONTROLL har ett åldersintervall mellan 22-25 år. I grupp ELIT skiljer individerna 

sig väldigt mycket med avseende på ålder. Detta påverkar i sin tur att försökspersonen som är 

31 år har tränat under en mycket längre tid än vad försökspersonen som är 16 år har. Den 

äldre försökspersonens hjärta har således ”jobbat” under en längre tid än vad den yngre 

försökspersonen har. Därmed kan man anta att den äldre försökspersonen borde ha en större 

LVM än den yngre. Inget sådant samband kunde rent statistiskt konfirmeras i studien. 

Metoddiskussion 

Vid val av belastning vid VO2-max testet belastades samtliga deltagare på ergometercykel. 

Grupp ELIT vilken bestod av kvinnor som tränade fotboll på elitnivå så kan det tyckas mer 

korrekt att använda sig av löpbandsbelastning, då löpbandsbelastning är mer likt det vanliga 

användandet av muskelgrupper hos den gruppen (17-18). Vid löpbandsbelastning finns det 

dock vissa risker vid utförandet som inte finns vid användning av ergometercykel. En risk är 

att den som utför testet faller och skadas, det krävs en stor vana av att springa på löpband för 

att denna risk ska minimeras. Vid tester på löpband ska försökspersonen ha en säkerhetssele 

på sig för att undvika fallrisken, men i denna studie ansågs nackdelarna med fallrisken för stor 

i och med att testledaren oftast var helt ensam med försökspersonen under testtillfället. 

Ergometercykelbelastningen är en beprövad belastning som inte heller innefattar samma 

risker som vid en löpbandsbelastning, därav föredrogs denna vid studien. Grupp KONTROLL 

bestod av otränade individer, träningsfrekvensen per vecka kunde ligga runt 0-1 pass i veckan 

och var väldigt oregelbunden. I denna grupp är det att föredra att utföra testerna på 

ergometercykel då de inte har vanan att anstränga sig så mycket som krävs för testet samt att 

det inte har någon vana att springa på löpband. Riskerna att testet skulle få avbrytas av fall är 

också här för stor.  

Vid bestämning av försökspersonernas EF användes två olika metoder Teichholz (EF Teich) 

och Simpson Biplan (EF BiS). Tabell 1 visar att det föreligger skillnader i EF mellan de olika 

metoderna i båda grupperna. En statistisk signifikant skillnad när det gäller EF BiS går att se 

mellan de olika grupperna (p = 0,005), denna skillnad visar att EF för grupp ELIT är högre än 
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för grupp KONTROLL. I grupp ELIT har medelvärdet av EF Teich beräknats till 62 % och 

för EF BiS har det beräknats till 60 %. Båda metoderna har resulterat i normala värden och 

skillnaden mellan metoderna för denna population är oväsentlig, kliniskt är man aldrig så 

exakt vid mätningarna utan är mest intresserad av om EF är Normal, Lätt sänkt, Måttligt sänkt 

eller Kraftigt sänkt, vilket går att se i Bilaga 2 i Referensvärden. I grupp KONTROLL ses en 

större skillnad mellan metoderna då EF Teich har ett medelvärde av 69 % och EF BiS 53 %. 

Anledningen till skillnaden i denna grupp beror troligen på att blidkvalitén hos vissa deltagare 

i KONTROLL inte var optimal för att göra helt korrekta mätningar. Samtliga deltagare i 

grupp KONTROLL ansågs ha en normal EF med hjälp av visuell bedömning men på grund av 

olika faktorer uppnåddes inte optimal bildkvalité hos samtliga deltagare för att kunna utföra 

EF BiS. EF BiS kräver en näst intill perfekt bild av vänsterkammaren för att kunna utföras 

korrekt (10-12), och när den utförs korrekt är den metoden bättre vid bedömning av 

vänsterkammarens funktion och EF (10,12). På grund av bortfallet i denna grupp vid 

bestämning av EF med BiS blir medelvärdet för gruppen falskt lågt.  

En medveten risk i denna studie är att operatören har en kort erfarenhet av att utföra TTE-

undersökningar vilket leder till att bildkvalitén inte alltid var optimal. Under studiens gång 

sågs en förbättring av bildkvalitén hos operatören vilket ledde till mer exakta värden och 

korrekta mätningar. Detta är en stor felkälla i användandet av all ultraljudsdiagnostik, då 

metoden är användarberoende. En operatör med längre erfarenhet kommer att producera 

bättre bilder och mer exakta mätningar än vad en oerfaren operatör kommer att göra. I och 

med att detta har varit en känd risk har handledaren, som har en lång erfarenhet av TTE, varit 

med och godkänt samtliga mätningar och mätvärden vilket ger en kvalitétssäkring av 

undersökningarna.  

Några andra faktorer som också kan ha påverkat resultatet av studien är försökspersonernas 

dagsform, val av belastning och testutrustningen vid VO2-testet. Vissa individer hade 

träningsvärk när de kom för att göra testet, vilket kan ha haft en inverkan på testresultatet då 

det fysiska arbetet snabbare än vanligt upplevdes som tungt och därmed avslutade kanske 

testpersonerna testet för tidigt i förhållande till sin kapacitet. Samtliga försökspersoner 

uppmanades att cykla tills de inte orkade mer eller tills testledaren avbröt testet på därför att 

en tillräcklig utplaning av syrgasupptagningskruvan kunde ses. Majoriteten av alla deltagare 

bröt testet innan en fullgod utplaning kunde ses, detta främst inom grupp KONTROLL. Detta 

är en betydande felkälla då det gäller resultatet av konditionstestet, men genom att för de 

individer där en tillräcklig utplaning gick att se, anta det högsta värdet för den sista minuten 
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som ett mått på den maximala syreupptagningsförmågan kommer man runt denna felkälla. 

Detta resulterar inte i en fullgod tolkning av individens maximala syreupptagningsförmåga, 

men ger en bättre fingervisning än om ett medelvärde av den sista minuten skulle beräknas för 

dessa individer. Anledningen till att majoriteten av försökspersonerna avbröt testet i förtid, 

innan utplaning kunde ses, berodde alltid på att individen i fråga inte orkade cykla längre, 

inget test behövde avbrytas på grund av komplikationer. Anledningen till detta kan vara att 

försökspersonerna belastades felaktigt och därmed blev trötta för fort. Belastningen som 

kördes ställdes in subjektivt i förhållande till försökspersonens uppskattade konditionsnivå, 

vilket kan leda till felinställningar. Dock ansågs belastningarna vara tillräckligt ansträngande 

och krävande för försökspersonerna. En annan anledning till att försökspersonerna avbröt 

testet för tidigt kan bero på att de upplever känslan av att de ”gått in i väggen” och då ger upp. 

Många individer fortsatte att cykla en stund till om man hejade ordentligt, vilket då 

konfirmerar den misstanke som finns att motivationen och att känna sin egen kropp spelar en 

stor roll när man ska utföra ett maximalt arbete. Detta är något inte alla individer var vana vid 

och det kan då upplevas som obehagligt att genomföra ett maximalt arbete. Men med hjälp av 

stöttning från testledarens sida så ansträngde sig många av individerna så gott de kunde. Inför 

framtida tester och studier finns en djup förståelse för vikten av grundlig information inför 

testet samt hur mycket några uppmuntrande ord kan göra för testresultatet.  

Vissa komplikationer med testutrustningen har uppkommit och bearbetats under studiens 

gång. Gasanalysutrustningen (Jeager Oxycon Pro, Toennies, Tyskland) hade återkommande 

problem med de olika kalibreringarna, vad dessa problem berodde på är inte helt klart, men de 

kunde arbetas bort och inför varje undersökning fanns alltid en godkänd kalibrering. I och 

med att det var känt att kaliberingen hade problem så minskar därmed trovärdheten på själva 

maskinen och de resultat den producerar. Men resultaten anses vara godkända och samtidigt 

visar detta vikten av att kalibrera utrustningen kontinuerligt samt av att föra dokumentation 

över hur kaliberingen och utrustningen fungerar. 

Vänsterkammarmassan valdes att presenteras i två olika mått, LVM och LVM/BSA. Genom 

att ta hänsyn till individens BSA så är det lättare och mer korrekt att jämföra med andra 

individer med en annan BSA. Genom att ta hänsyn till BSA kan man även jämföra grupper 

med individer av olika kön och ålder (11), även om detta inte var aktuellt för denna studie. 

Genom att ha ett mer standardiserat sätt att värdera LVM fick studien ett mer korrekt resultat. 

I Figur 2 åskådliggörs sambandet mellan LVM och VO2-max för båda grupperna och i Figur 3 

åskådliggörs sambandet mellan LVM/BSA och VO2-max. Vid jämförelse av dessa figurer går 



18 
 

det tydligt att se att populationen är mer samlad i Figur 3 än i Figur 2 där ingen hänsyn till 

BSA har tagits. LVM/BSA är ett bättre mått att använda vid jämförelse mellan olika individer 

än vad enbart LVM är.  

En försöksperson (FP), hade ett mycket högt BSA som inte berodde på individens längd utan 

individens vikt. FP hade en låg syreupptagningsförmåga (24 ml/min/kg) vilket leder till 

konklusionen att individer med högt BSA nödvändigtvis inte behöver ha en hög 

syreupptagningsförmåga. Detta antagande baseras på att individer med högt BSA ska ha 

större lungor än en individ med lågt BSA, detta stämmer om individen i fråga inte är 

överviktig. Har individen en övervikt kommer detta inte kunna spegla att individen i fråga har 

större lungor är en annan individ. Här är det viktigt att titta på faktorer som längd vid 

jämförselse. Detta avvikande värde har också haft en viss inverkan på gruppens resultat och 

hela populationens resultat. Men vid bestämning av huruvida det föreligger en förstoring av 

vänsterkammarmassan hos denna individ är det viktigt att använda sig av måttet LVM/BSA 

istället för att bara använda sig av LVM. En överviktig individ kommer ha en större 

hjärtmuskel än en normalviktig individ av logiska skäl, så som att den överviktiga individens 

hjärta kommer att få jobba med en större kroppsvikt och därmed förstoras till en större grad. 

Dessa avvikande värden påverkar i sin tur resultatet, som går att se i Figur 2 ligger FP:s 

värden långt ifrån de andra. Ser man sedan i Figur 3 där hänsyn till försökspersonernas BSA 

har tagits, så blir FP13:s värden inte lika avvikande och där med har det inte samma inverkan 

på resultatet. 

Som tidigare nämnt är operatören en felkälla i denna studie då alla ultraljudsundersökningar 

är mer eller mindre användarberoende. Det är därför viktigt att poängtera hur viktig 

vidareutbildning av operatörer är samt hur viktigt det är att olika kliniker inför 

kvalitétskontroller av sina operatörer. Exempelvis med ”körkortstest” där operatören får 

bevisa att hon eller han är tillräckligt duktig på att utföra undersökningen korrekt, därmed 

ökar trovärdheten i de resultat operatören producerar. Det är också viktigt att poängtera hur 

stor betydelse en korrekt utförd ultraljudsundersökning av hjärtat har. Med sin förmåga att 

avbilda hjärtat och dess rum samt att utföra flera avancerade mätningar är den klart en 

undersökningsmetod som ska ingå i framtida screening av elitidrottare för att undvika plötslig 

hjärtdöd hos unga (4). 



19 
 

SLUTSATS 

Studien kan inte konfirmera att det föreligger en skillnad i LVM och LVM/BSA mellan 

kvinnor som tränar på elitnivå och kvinnor som inte tränar på elitnivå. Det föreligger ett 

samband mellan VO2-max och LVM/BSA i populationen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Referensvärden maximal syreupptagningsförmåga 

 

 
Mod. Åstrand I (28). 
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Bilaga 2 

Referensvärden ekokardiografi 

Ejektionsfraktion 

Ejektionsfraktion (%) 

 Normal ≥ 55 

Lätt sänkt 45 - 54 

Måttligt sänkt 30 - 44 

Kraftigt sänkt < 30 

Mod. Olsson A. s. 93 (10). 

Vänsterkammarmått och Slagvolym 

Referensvärden LAX och slagvolym (SV) Normal Lätt ökad Måttligt ökad Uttalat ökad 

VK diam. diastole (cm) 3,9 - 5,3 5,4 - 5,7 5,8 - 6,1 ≥ 6,2 

VK diam. Diastole/BSA (cm/m2) 2,4 - 3,2 3,3 - 3,4 3,5 - 3,7 ≥ 3,8 

Septum & Bakväggen diast. (cm) 0,6 - 0,9 1,0 - 1,2 1,3 - 1,5 ≥ 1,6 

Septum diastole (cm) ≤ 1,2 

   Bakväggen diastole (cm) ≤ 1,1 

   SV (ml) 50 - 75       

Mod. Olsson A. (10) 

  

Kvinnor 

  
       Referensintervall Lätt ökad Måttligt ökad Uttalat ökad 

LVM (g) 67 - 162 163 - 186 187 - 210 ≥ 211 

LVM/BSA(g/m2) 43 - 95 96 - 108 109 - 121 ≥ 122 

Mod. Lang RM et al (11). 
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Bilaga 3 

Försökspersoner 
Tabell 2. Deltagande försökspersoner i grupp ELIT och grupp KONTROLL med ålder och body surface 

area (BSA), samt resultat av maximalt syreupptagninstest (VO2-max) del av resultat från 

ultraljudsundersökningen, vänsterkammarmassa (LVM), ejektionsfraktionen beräknad med 

Teichholz (EF Teich) och Simpson Biplan (EF BiS) metod samt ett beräknat mått av 

slagvolymen för varje individ (SV). 

 
GRUPP ELIT               
Försöksperson Ålder BSA VO2-max LVM (g) EF Teich (%) EF BiS (%) SV (ml) 

Fp1 24 1,72 45 157,18 63 45 94 
Fp2 20 1,71 45 142,18 60 59 64 
Fp3 20 1,44 48 145,52 60 58 58 
Fp4 16* 1,82 37 152 73 59 97 
Fp5 23 1,68 46 183,44 65 69 58 
Fp6 19 1,72 38 175,34 57 68 70 
Fp7 18 1,64 40 171,64 57 57 76 
Fp8 18 1,59 42 193,38 50 55 67 
Fp9 31 1,57 49 203,55 68 67 88 

Fp10 30 1,76 45 183,17 66 55 55 
Fp11 24 1,67 37 145,36 66 70 91 

 
GRUPP KONTROLL 

      Försöksperson Ålder BSA VO2-max LVM (g) EF Teich (%) EF BiS (%) SV (ml) 
Fp12 22 1,55 30 160,11 78 62 60 
Fp13 22 2,14 24 204,11 64 40** 67 
Fp14 22 1,82 35 190,29 55 42 77 
Fp15 23 1,73 41 183,03 67 55 79 
Fp16 23 1,53 39 121,57 72 49** 45** 
Fp17 24 1,72 34 110,85 74 *** *** 
Fp20 23 1,66 28 117,85 70 52 64 
Fp21 22 1,73 39 130,85 66 54 62 
Fp22 24 1,69 31 139,96 75 57 80 
Fp23 25 1,76 32 182,62 67 49 75 

        *Barn. **Låga värden, orsakade av dålig bildkvalité, ingen patologi. ***Utebliven mätning på grund av dålig 

bildkvalité. 
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