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Abstract 

Takotsubo Cardiomyopathy (TC) eller Brustet hjärta är en diagnos som också måste 

övervägas när en patient insjuknar akut med bröstsmärta, andnöd och andra symtom liknande 

de som vid en Myokardiell infarkt (MI). Men hos dessa patienter finns i regel inga 

signifikanta förkalkningar på angiografin av koronarkärlen. Av alla patienter som uppsöker 

sjukhus med akuta koronara syndrom, uppskattas cirka 1-2%  representera TC. Det är ett 

syndrom som troligvis är vanligare än vad som tidigare antagits. Magnetisk 

resonanstomografi (MR) har kommit att bli ett viktigt bilddiagnostiskt verktyg för 

diagnostisering av olika hjärtsjukdomar, däribland TC. Med hjälp av MR och dess olika 

sekvenser ges möjlighet till bl.a. vävnadkaraktärisering, detaljerad anatomisk information, 

morfologi, viabilitets- och funktionsbedömning av hjärtat.  

Syfte: Att undersöka vilka de karaktäristiska fynden/mönster är på tre olika CMR- sekvenser, 

som kan ge indikation för diagnosen TC. Vidare om komplikationer till TC kan verifieras 

bilddiagnostiskt med Kardiologisk Magnetisk resonanstomografi CMR. Metod: En 

litteraturstudie bestående av åtta vetenskapliga artiklar framtagna ur databasen Pub Med. 

Sökord som har används är cardiac magnetic resonance imaging, findings in Takotsubo 

Cardiomyopathy Resultat: Fynd som kan ge indikation för diagnosen Takotsubo 

Cardiomyopathy är: regional transient kammarväggsdysfunktion, myokardiellt ödem som är 

högsignalerande på T2 viktad sekvens, lokaliserat transmuralt till området för 

kammardysfunktionen. Frånvaro av signifikant hög signal på LGE sekvenser vid gränsvärde 

på SI med en Standard Deviation (SD) ≥ 5.  Konklusion: CMR med dess bilddiagnostiska 

fynd kan vara till hjälp vid diagnostik av TC. CMR kan visualisera olika vävnadskontraster 

som beror på olika underliggande mekanismer. Dessutom kan CMR visualisera de olika 

komplikationer som kan uppstå vid TC. Nyckelord: Cardiac magnetic resonance tomography 

imaging, Takotsubo Cardiomyopathy  

 

 

                   

               



 

  

Förkortningar som förekommer i texten: 

ACE= Angiotensin Converting Enzyme 

CMR = Cardiac Magnetic Resonance (Sv. Kardiologisk magnetisk resonanstomografi) 

ECMO= Extracorpeal Venoarteriell Membranooxygen 

ECG= Electrocardiographic 

FSE=Fast Spin Echo 

GD=Gadolinium 

GRE=Gradient Echo 

KOL= Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom’ 

LGE= Late Gadolinium Enhancement 

LV= Left Ventricle (Sv. Vänster kammare) 

MI=Myocardial Infarction 

MINCA= Myocardial Infarction with Normal Coronary Arteries 

MR=Magnetic Resonance  

PD=Proton Density  

RF = Radiofrequency Pulse 

RV= Right Ventricle 

SD= Standard Deviations 

SI = Signal intensity 

SSFP=Steady state free precession  

TC= Takotsubo Cardiomyopathy (Sv. Takotsubo Kardiomyopati) 

TE=Time to Echo 

TI= Time to Invert  

TR=Time to Repeat 

TSE=Turbo Spin Echo 
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1. Inledning  

Hjärtat är ett stort knippe av muskler, som skall pumpa runt flera miljoner liter blod under vår 

levnad, det slår ca 4200 slag per timme. Men ibland händer det som gör att hjärtat inte klarar 

av detta fullt ut. Ett av dessa olika tillstånd som vårt hjärta kan drabbas av är Takotsubo 

Kardiomyopati (TC) (1). 

 

Takotsubo Kardiomyopati är en relativ ny diagnos, orsaken till tillståndet är idag inte helt 

klarlagd. Olika teorier finns, och det forskas alltjämt på detta koronara syndrom. 

Målsättningen är att kunna ställa en korrekt diagnos så fort som möjligt, för att kunna ge 

patienterna bästa möjliga behandling och därmed kunna uppnå den bästa prognosen (2,3). 

Kardiologisk Magnetisk resonanstomografi (CMR) är en modalitet som används frekvent 

inom hjärtdiagnostiken och utvecklingen inom CMR har gått snabbt. Nya avancerade tekniker 

och sekvenser har fört diagnostiken framåt. Viabilitet, funktion, morfologi och anatomi, kan 

framställas med hjälp av olika MR-sekvenser som alla ger sin specifika ledtråd till 

diagnostiken (2).  

2. Bakgrund – vad är Takotsubo? 

Brustet hjärta, Takotsubo Kardiomyopati eller Transient Apical Ballooning, är olika namn på 

samma hjärthändelse. TC är relativt nytt som sjukdomsbegrepp. Den första beskrivningen av 

detta syndrom gjordes på 1990-talet i Hiroshima, Japan (2, 4-6, 8).  År 2005-2006 

rapporterades ett flertal fall i USA och Europa. Det noterades då att majoriteten av de som 

drabbades var kvinnor i menopaus, som varit utsatta för en svår psykologisk eller fysiologisk 

stress (2-3, 5-6). Det finns även ett fåtal patienter där närvaro av en sådan stressor inte går att 

finna, men trots det går det inte att utesluta diagnosen TC (2,6). Troligt är att det ökade 

sympatiska påslaget har en stor del i patologin. Vänsterkammaren (VK) uppvisar 

dyskinesi/akinesi i något av dess olika segment, apikalt, midventrikulärt, eller basalt med 

hyperkinesi i dess motstående segment. Detta gör att LV antar en ballongliknande form i 

systole, liknande en Takotsubo, en japansk bläckfiskfälla (2- 3, 5- 6). Detta medför en 

försämrad pumpförmåga, som minskar utflödet från hjärtat, ejektionfraktion (EF) (1, 2). 
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Den apikala formen är den vanligaste förekommande, den kan ses hos ca 70 -80 procent av 

patienterna. De andra två formerna står för 20 - 30 procent respektive 1-2 procent (2, 3). Den 

basala formen kallas också inverterad TC. Även en biventrikulär form förekommer, där även 

höger kammare är involverad (2, 5). Varför LV är den mest drabbade av de två kamrarna är 

oklart. En teori är att de receptorer som stresshormonerna söker sig till, framförallt skulle vara 

belägna just där (2). Hos patienter där höger kammare uppvisat denna väggrörelsestörning, 

har noterats en svårare hjärtsvikt, högre ålder och pleural- och perikardeffusion. 

Komplikationer till TC som kan tillstöta är arytmier, kardiogen chock, hjärtsvikt och 

intraventrikulära tromber (2, 4- 6). Incidensen av TC uppges till cirka två procent 2 % (2-5) 

av alla akuta koronara tillstånd.  

 

2.1 Vilka är symtomen? 

Kliniskt sett uppvisar patienter med TC liknande symtom som om de drabbats av MI, med 

bröstsmärta, andnöd, EKG- förändringar i form ST- höjning, inverterad T-våg eller patologisk 

Q-våg, och förhöjda hjärtmarkörer (kreatinin, kinase och troponin) (2, 4). 

 

2.2 Hur ställs diagnosen, vilka är kriterierna? 

Inledningsvis görs en koronarangiografi på patienter som inkommer till sjukhus med liknande 

symtom som vid MI, även ekokardiografi görs och blodprovstagning med fokus på 

hjärtmarkörer (2) (se bilaga 1). I den subakuta fasen görs sedan MR. MR kan avbilda hjärtats 

anatomi, funktion och morfologi och ge en detaljerad vävnadskaraktärisering. Karaktäristiska 

fynd/mönster som visualiseras med olika sekvenser, kan vara till hjälp och vägleda vid 

diagnostisering av olika hjärtsjukdomar. Utveckling av scanners och sekvenser har gjort att 

hjärtundersökningar med MR har kunnat förbättras, vilket har medfört en säkrare diagnostik. 

Detta gäller också utvärdering och karaktärisering av TC (2, 6). 

  

Mayo Clinics Criteria för Takotsubo Cardiomyopathy är kriterier som är föreslagna att 

användas som en slags referens/diagnostiskt verktyg.  Dessa kriterier omfattar då de mest 

utmärkande egenskaperna/fynd på en bredare front (2, 4). Diagnostiska kriterier för TC vilka 

är baserade på experters konsensus (2, 4, 8). 
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 Tillfällig reversibel vänster kammardysfunktion 

 Myokardiellt ödem i samma region som väggrörelsestörningen  

 Frånvaro av annan uppenbar orsak som feokromocytom och myocarditis  

 Frånvaro av kranskärlsobstruktion eller hållpunkter för plackruptur 

 Nytillkomna EKG-förändringar, och viss förhöjning av hjärtmarkörer  

 

För diagnos bör samtliga kriterier vara uppfyllda enligt förslag av Mayo Clinics (2, 3, 4). 

Tilläggas bör att det givetvis finns undantag om än sällsynta. Det är i praktiken möjligt att en 

patient som uppvisar kranskärlsobstruktion, också kan uppvisa detta balloneringsmönster av 

vänsterkammaren. 

   

2.3 Vilka är de bakomliggande orsakerna till TC?  

Flertalet som drabbas av TC är kvinnor och majoriteten av dem är i åldern 60-80 år (2, 4, 5). 

Även yngre kvinnor och män kan drabbas (2). Bristen på östrogen gör äldre kvinnor mer 

känsliga för att drabbas av TC då hormonets dämpande effekt på stresshormoner går förlorad, 

vid menopaus (2, 5, 7). Den exakta förklaringen till TC finns ännu inte, däremot finns flera 

olika teorier (2, 5). Det anses att syndromet är relaterat till ett kraftigt katekolaminpåslag i 

samband med ett flertal emotionella och fysiologiska stressorer i nära anslutning till 

patientens insjuknande. I vissa fall behöver det inte finnas någon identifierbar sådan utlösande 

stressor (2, 6). En viss genetisk benägenhet, kronisk ångest, ett akut skov av KOL, missbruk, 

malignitet, hyperthyroidism, cerebrovaskulär skada, och sepsis är några tillstånd som har 

kunnat associeras som utlösande faktorer till TC (2,4).  Två teorier till orsaken bakom TC är 

vasospasm i kranskärlen och mikrovaskulär dysfunktion (2, 3, 5-6). En ökad kunskap om de 

patologiska mekanismer, riskfaktorer och incidens är av stort värde för behandling och 

förebyggande åtgärder (2, 4).  

 

2.4 Behandling 

Eftersom mekanismerna bakom TC inte är helt klarlagda, är det viktigt att vara försiktig vid 

insättande av behandling. Vissa läkemedel kan till och med vara kontraindicerade. Som regel 

behandlas TC patienter med medicin mot hjärtsvikt, aldosteronantagonister (ACE- hämmare), 

diuretika, β-blockerare och blodförtunnande. Betablockerare kan minska risken för arytmier 

och kammarruptur som är komplikationer till TC (2, 4). Betablockerare har också en negativ 
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inotrop effekt, som skulle kunna försämra tillståndet för dessa patienter (2, 4). Behandling vid 

kardiogen chock utan utflödesobstruktion har haft god hjälp av Extracorporeal Membran 

Oxygenering (ECMO) och mekaniskt vänsterkammarstöd (2, 4, 6). Vid utflödesobstruktion 

används beta-blockerare försiktigt (2, 4). Patienter som drabbas av intraventrikulära 

tromboser bör behandlas med antikoagulantia (4, 6).  I den akuta fasen styrs behandlingen av 

de komplikationer som uppstår (3, 4, 8). Inga klara riktlinjer finns ännu för om 

hjärtsviktsmedicinering skall fortsätta efter patientens tillfrisknande (2, 4). En teori är att 

betablockerare skulle kunna minska risken för återfall (4). Viktigt för behandlingen är 

naturligvis att ställa rätt diagnos. Differentiella diagnoser till TC är myokardit och 

Myokardiell infarkt (MI) (2, 3).  

 

2.5 Prognos  

Prognosen för TC är i allmänhet gynnsam, med en fullständig återhämtning (2, 4). Däremot 

kan livshotande komplikationer tillstöta i den akuta fasen som t.ex. kardiogen chock (2, 4, 6). 

Andra komplikationer som kan tillstöta är trombos eller utflödesobstruktion i vänster 

kammare, pleuraleffusion, perikardeffusion, och arytmier (2, 4, 6). Även hjärtruptur är 

ytterligare en komplikation som kan drabba TC patienter, om än mycket sällsynt, men som 

har en hög dödlighet (4). Risken för återfall i TC är låg, ca 10 % inom en 4-års period (2, 4, 

6).  Naturligtvis är det svårt att förebygga stressfulla händelser i livet, men att lära sig att 

hantera stress och även att vara vaksam på riskfaktorer för hjärtsjukdomar som t.ex. högt 

blodtryck, blodfetter, rökning, inaktivitet, och diabetes för att nämna några, kan verka 

förebyggande och minska risken att drabbas (7). 

 

2.6  MR-teknik i korthet 

MR-kameran kan i korthet sägas vare en kombination av ett starkt yttre magnetfält, en sändare 

och en mottagare av radiovågor. Atomkärnor med ett udda antal protoner som t.ex. väte, har 

ett magnetiskt moment. Den roterar runt sin egen axel, har ett s.k. spin. Normalt rör sig dessa 

protoner slumpmässigt i alla riktningar. Läggs ett yttre magnetfält på så kommer dessa att 

ställa in sig efter detta externa fälts riktning, i nordlig eller sydlig riktning, där de 

roterar/spinner runt sin egen axel men också runt magnetfältets axel, detta kallas precession 
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(1-4, 8 -9). De protoner som ställer in sig fältets riktning har lite lägre energi, då dessa är lite 

fler i antal så kommer de att utgöra magnetiseringsvektorn i z-led. Det är dessa protoner som 

sedan kommer att exciteras och vikas ned i det transversella planet, och ge en mätbar signal 

(8-9). Precessionen görs med en viss frekvens (Larmorfrekvensen), som är direkt 

proportionell mot styrkan på magnetfältet: Fo=v x Bo = resonansfrekvensen = konstant x 

pålagda magnetfältsstyrkan. Om en radiofrekvent puls (RF-puls) sänds ut med samma 

frekvens, erhålls resonans (9, 10).  

Signalen från en enda proton är alldeles för liten för att kunna mätas, utan det är alla protoner 

i ett bestämt snitt eller volymelement som samlas ihop till en magnetiseringsvektor (M), som 

sätts in i ett koordinatsystem där z-axeln pekar i magnetfältets riktning, och x-och y- bildar 

transversalplanet.  För att kunna få signal tippas M vektorn ned i transversalplanet, så att hela 

eller delar av M kommer att ligga i x-y-planet. Återgången till ekvilibrium, 

jämviktstillståndet, kallas för relaxation. Denna återuppbyggnad av M-vektorn kallas för 

longitudinell relaxation eller T1 och den är olika för olika vävnader. Urfasningen i 

transversalplanet kallas transversell relaxation eller T2, också den är olika för olika ämnen. 

Dessa två händelser inträffar samtidigt. Urfasningen i x-y-planet går fortare än uppbyggnaden 

i z-planet d.v.s. T1 är större än T2. P.g.a. att olika vävnader i kroppen har olika 

relaxationstider (tid för återhämtning efter RF-pulsen), ges det möjlighet att skilja dessa åt. 

Både T1 och T2 är viktiga för kontrasten/viktningen i MR- bilden (9, 10). 

                                                     

2.7 Hur lokalisera varifrån i kroppen signalen kommer? 

För att lokalisera signalen används gradienter med skivselektion, frekvenskodning och 

faskodning, längs de olika axlarna X-Y-Z.  En gradient i huvudfältets riktning varierar med ca 

30 milli Tesla per meter (30mT/m) på en MR 1,5 Tesla. På så sätt kommer endast de protoner 

som finns i detta snitt att uppfylla resonansvillkoret och ta upp energi från radiovågorna och 

exiteras. Samtidigt som signalen samlas in så är en viss frekvenskodningsgradient påslagen 

och på samma sätt faskodning efter RF-pulsen. Alla signaler kommer att samlas i ett k-space, 

ett imaginärt utrymme, där dessa med dators hjälp och Fouriertransformation (ett matematiskt 

verktyg) bearbetas, så att bilder kan rekonstrueras av rådata, (9-10). 
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2.8  Exempel på MR-sekvenser 

En pulssekvens är i princip tre olika gradienter (x, y, z) som slås på och av, RF-pulsar som 

skickas ut, och signal som samlas in, vilket upprepas ett antal gånger.  

Pulssekvenser kan i stora drag indelas Spinneko SE, Fast/Turbospinneko, Gradientekon 

(GRE), som finns i flera varianter, Inversions recovery (IR) sekvenser, t.ex. fettutsläckande 

STIR och vätskeutsläckande Flair, och ultrasnabba sekvenser som t.ex. Ecco planar imaging 

(EPI) (9,10) 

 

2.9 Magnetisk Resonanstomografi av hjärtat (CMR) 

Flera tekniska utmaningar ställs på MR vid undersökning av hjärtan. Några av dessa är hjärt- 

och andningsrörelser och pulsatilitet från kärl. Med nya EKG- och respirationsgating och 

breath-hold tekniker, samt snabba och avancerade pulssekvenser, har dessa problem minskat 

betydligt. Sekvenser som används i hjärtundersökningar kan grovt indelas i dark-blood och 

bright-blood teknik (10). En presentation av de vanligaste sekvenserna som ingår i ett CMR 

protokoll för diagnostik av TC.  

 

Cine-Steady–state-free precession (SSFP) är ett gradienteko, som är en mycket snabb sekvens 

med ett högre SNR än standard GRE- sekvenser. Används för dynamisk bildtagning t.ex. för 

bedömning av hjärtats funktion. Den ger bra kontrast mellan myokardiet och blodet.  

Inversion recovery (IR) består av en 180° puls innan spin-eko/gradienteko, för att invertera 

magnetiseringen, time to invert (TI), för t.ex. blod eller fett. Dubbel eller trippel IR kan 

användas, tillsammans med en T2-viktad fast-spin-eko (FSE) för avbildning av ödem. För 

delayed enhancement (LGE) bildtagning används kontrast och en T1-viktad turbo-spin-eko, 

alternativt gradienteko (9,10). 

Till sekvenserna läggs olika s.k. modifierare, fatsuppression, saturationspulsar, 

flödeskänslighetkodning och parallell imaging. Parallell imaging gör att mätningstiden 

minskas utan att upplösningen i bilden försämras. Den kan till och med förbättras både 

spatialt och temporalt, då mängden data som behövs kan reduceras. Real-time teknik gör det 

möjligt att kontinuerligt monitorera (filma) hjärtats rörelse utan vare sig EKG eller breath-

hold, vilket gör att patienter med arytmi eller de som inte orkar hålla andan kan undersökas 

med MR. (2, 12).  
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Bildtagningen sker i olika plan av hjärtat. Då hjärtats axlar inte är parallella till övriga 

kroppens, så används:    

Tvärsnitt(SA), kortaxel 

Längdsnitt, två- kammarbild 

Längdsnitt fyra- kammarbild 

Längdsnitt tre- kammarbild (11)  

 

Olika sekvenser kan ge information om hjärtat vad gäller funktion, anatomi, flöde och 

morfologi. Denna teknik ger möjlighet till bl.a. vävnadkaraktärisering, detaljerad anatomisk 

information, och funktionsbedömning av hjärtats kontraktion och fyllnad. MR används idag 

för diagnostik av många hjärtsjukdomar, däribland TC (10, 11). 

En presentation av några av de vanligaste sekvenserna som ingår i ett CMR protokoll för 

diagnostik av TC: 

Funktion: Cine Steady-State-Free-Precession används för funktionella bilder av hjärtat. 

Kamrarnas funktion och eventuell kammarväggsdysfunktion kan visualiseras med denna 

sekvens (2, 6). Här erhålls en god kontrastskillnad mellan blod och myokardium. Cinebilderna 

visar hjärtats rörelse genom hela hjärtcykeln. Ju fler tagna bilder under en och samma cykel, 

desto bättre temporal upplösning. Detta kan göras med hjälp av EKG, där R-vågen vanligvis 

används för att trigga undersökningen (R-R). Bildtagningen sker oftast i två kammar/kortaxel-

vy (2, 10-11). 

Morfologi: För att kunna påvisa ödem används vanligtvis en Trippel inversions recovery fast 

turbo spin-echo eko (dark–blood turbo STIR.). Denna sekvens består av två stycken 180 

graders RF- pulsar för att erhålla dark-blood, därtill en tredje snittselektiv puls för att 

åstadkomma STIR kontrast (fettutsläckande), då signalen från fettvävnad utsläcks. Sekvensen 

innehåller alltså två TI tider en för blod och en för fett. Detta gör att signalen från båda dessa 

nollas. TI tiden för blod beror av pulshastighet. Ödemet i myokardiet får på så sätt en ökad 

signal i förhållandet till sin omgivning (2, 9, 11-12).   
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Viabilitet: Med viabilitet menas i detta fall funktionsduglighet. 

För bedömning av myokardiets viabilitet ges gadoliniumbaserat kontrastmedel, som injiceras 

intravenöst. Efter cirka 10-15 minuter körs vanligtvis en Inversion recovery T1-Gradient-echo 

delayed enhancement sekvens (11, 12). Inversionspulsen är till för att trycka ned signalen från 

normalt myokardium dessutom används fettsaturation, på så sätt erhålls en maximal 

kontrastskillnad mellan viabelt och fibrotisk vävnad (12). 

Den eventuella kontrastförstärkningen lyser då mot den mörka bakgrunden. En infarcerad yta 

i myokardiet får alltså ljus signal (12). Uppladdningsmönstret kan variera beroende av 

patologin. Frisk vävnad ger snabb wash-out (utsöndring) av kontrastmedlet. Om det finns en 

skada går kontrasten genom cellmembranet, vilket leder till att det tar längre tid för wash-out 

av kontrastmedlet (12). 

 

2.10 MR-Kontrastmedel  

Två huvudtyper finns: positiva och negativa. De positiva är de som är aktuella i samband med 

hjärtundersökningar. De är av ett paramagnetiskt material, Gadolinium (GD), som förkortar 

T1 och/ eller T2-relaxationstiderna och på så sätt förstärker signalen från vävnaden som tagit 

upp kontrastmedlet. Det är sålunda inte kontrasten som ses, utan det är effekten av densamma 

som syns på bilderna (9-10).  

3. Syfte   

Att undersöka vilka de karaktäristiska fynden/mönstren är på de tre olika CMR-sekvenserna, 

som kan ge indikation för att ställa diagnosen Takotsubo Cardiomyopathy. Vidare hur 

komplikationer till TC kan verifieras bilddiagnostiskt med CMR. 

 

4. Metod 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod för att få en översikt av aktuell forskning 

inom det aktuella området. Vetenskapliga artiklar söktes i databasen pubmed. Sökord som 

användes var cardiac magnetic resonance tomography imaging,findings in Takotsubo 

Cardiomyopathy. Valda inklusionskriterier; att artiklarna skulle vara vetenskapliga, de skulle 
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ha ett abstract, vara publicerade under 2009-2014, och skrivna på engelska. Detta gav ett 

resultat på 95 stycken artiklar. 

Exklusionskriterier; reviewer, studier av andra aspekter av TC som låg utanför denna studies 

syfte som t.ex. patologi, medicinsk behandling och andra diagnostiska metoder. Av totalt 95 

togs 21 stycken bort då dessa var reviewer. Kvar var då 75 artiklar. Från dessa valdes 59 bort 

då dessa fokuserade på patologi, behandling och andra diagnostiska metoder. Av de 

kvarvarande 16 artiklar, valdes åtta artiklar ut som svarade bra mot studiens syfte. Dessa åtta 

artiklar presenteras i litteraturmatrisen (se bilaga 2).  

 

Dataanalys 

Forsberg och Wennström förklarar att kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar är att 

kritiskt värdera forskningsresultat för att kunna identifiera och värdera studier som relevanta 

(22). Där syfte, design, undersöksgrupp, urval, mätmetoder och resultat skall bedömas. För 

detta finns olika bedömningsmallar som hjälpmedel (22). Dessa åtta artiklar granskades med 

hjälp av en mall för kvantitativa studier och kvaliteten på artiklarna bedömdes efter 

poängsättning av de olika frågorna (23). Gradering av artiklarna i hög, medel och låg kvalitet, 

gjordes genom att besvara frågorna i granskningsmallen (se bilaga 2). Beroende på hur bra de 

olika artiklarna beskrivit innehåll som enligt denna granskningsmall bör återspeglas i 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna värderades med en poäng för varje ja-svar. För att bedömas 

ha hög kvalitet skulle artiklarna ha mellan 13-10 poäng. Nio-sju poäng bedömdes som 

medelgod kvalitet. Artiklar med sex-ett poäng bedömdes vara av låg kvalitet.   

  

  

5. Resultat av studier 

Funktionella bilder av TC 

Funktionella bilder visualiserar de olika typerna av LV dysfunktionella rörelsemönster och 

eventuella engagemang av RV i den biventrikulära formen. Det är förändringen i kammarens 

kontraktilitet som ger denna dysfunktion, vilket kan leda till en minskning av EF, som i sin tur 

kan resultera i hjärtsvikt, hemodynamisk instabilitet, och även kardiogen chock, det 

sistnämnda drabbar endast ett fåtal av patienter med TC (15, 18-19).  
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Tre olika tydliga mönster har kunnat visualiseras med CMR. Apikal, midventrikulär och basal 

balloonering d.v.s. kontraktionsnedsättning eller akinesi i översta, mellersta eller basala delen 

av vänster kammare. Det som skiljer dessa åt, är i vilken del av kammaren som det råder 

akinesi d.v.s. orörlighet, och hyperkinesi dess motstående segment. I den apikala formen råder 

akinesi i den apikala delen och hyperkinesi i den basala delen, vilket ger ett ballongliknande 

utseende i systole (14-15, 18-19). Generellt i de här redovisade studierna så var den apikala 

typen vanligast förekommande, och den inverterade TC den form som sågs minst av i dessa 

studier (15-16). I studien av Eitel et al fanns fyra olika distinkta balloneringsmönster 

representerade, den apikala formen var uppvisades av 82 procent, majoriteten av patienterna, 

medan 17 procent representerade den midventrikulära typen och endast en procent uppvisade 

den inverterade/ basala formen (15). 

Med hjälp av MR kan höger kammarens funktion och morfologi bedömas mer adekvat, där 

har ekokardiografin vissa begränsningar. RV är svårare att komma åt p.g.a. att dess läge är lite 

undanskymt av LV (15). Patienter med den biventrikulära formen av TC, uppvisade en sämre 

EF. Deras tillstånd hade i större utsträckning föranletts av en stressfull händelse (16). Dessa 

patienter var oftast lite äldre och hade ett svårare sjukdomsförlopp med en längre 

sjukhusvistelse, (13, 16). Även högre incidens av signifikant pleuraleffussion har kunnat 

associeras till den biventrikulära typ av dysfunktion (15).  

Studien av Eitel et al visar att det är mer vanligt att RV är involverad än vad som tidigare har 

framkommit, 34 % angavs i studien (15). Även dysfunktion av enbart RV finns dokumenterat 

men är väldigt ovanligt (15). I Iucci el al studie uppvisade ingen av patienterna vare sig den 

basala eller den biventrikulära typen av rörelsedysfunktion (18). Denna studie utgjordes av 

endast åtta patienter att jämföras med 256 patienter i studien av Eitel et al (15). Alter et al 

hade åtta kvinnor i sin studie, som alla uppvisade den apikala typen av TC. Samtliga hade en 

ökad kammarväggsstress och en nedsatt EF i den akuta fasen, som vid uppföljande 

undersökningar efter 4-20 dagar uppvisade normalisering av bägge dessa förändringar (18).  

 

Morfologiska bilder  

Ödem är tecken på en inflammation, och som sådant är det närvarande hos patienter med TC 

(13, 16-17). Detta kan visualiseras med T2 viktad sekvens, Trippel inversion TSE (dark- 
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blood turbo-spin echo STIR). Det är en snabb sekvens, okänslig för rörelse från hjärtat och 

lungorna och ger en hög kontrast mellan blod, fett och myokardium. Signalen från både fett 

och vatten utsläcks, vilket gör att visualiseringen av hjärtats strukturer och ev. myokardiellt 

ödem förbättras (17). Detta är den mest använda sekvensen, när gäller att utvärdera om det 

finns ödem i myokardiet hos patienter med TC (15-17).  Även en T2-SSFP och mapping 

teknik används för att kartlägga ödemets utbredning (16-18). 

 

Ödem ses som ett område med hög signalintensitet. Vid TC uppvisas en diffus transmural 

utbredning i den del av kammarväggen där det dysfunktionella rörelsemönstret råder (13, 15- 

18). Jämfört med MI som också uppvisar ödem med en transmuralutbredning, så finns där en 

viktig skillnad, ödem som beror av TC följer inte kärlanatomin, d.v.s. de koronara artärerna, 

vilket ödem som ses vid MI gör. Även Myokarditis har hög signal i kammarväggen på T2 

STIR men där är utbredningen mer extensiv och lokaliserad subepikardiellt, lateralt (15-16).  

Majoriteten av alla TC patienter uppvisar ödem i det akuta skedet, och som sådant uppvisar 

det en signifikant hög signal på T2-viktad sekvens (13, 15-17, 19). Ödemet är relaterat till 

vänsterkammardysfunktionens svårighetgrad (15-17).  

 

I studien gjord av Eitel al uppvisade större delen av patienterna ca 80 procent ett distinkt 

transmuralt ödem som var lokaliserat till motsvarande område för 

kammarväggsdysfunktionen (15). I Iucci et al studie uppvisade alla 17 patienterna ödem i den 

akuta fasen med en transmural utbredning i den del av kammaren där dysfunktion var 

närvarande (17). 

 

Rolf et al kunde konstatera att de 15 patienterna i deras studie samtliga uppvisade ödem (13). 

I den akuta fasen är signalen signifikant, för att efter bara några veckor ha minskat så pass att 

det kan det vara svårt att differentiera från normalt myokardium (14, 15-16). Vid MI och även 

myokarditis kvarstår signalen betydligt längre, upp till flera månader (15). Signalintensiteten 

för ödem som avtar inom en relativt kort tid, ett par veckor, talar alltså för TC (15-16). 

 

Iacucci et al har i sin studie med 17 patienter med misstänkt TC, där diagnosen så långt 

baserats på koronarangiografi, laboratorietest, EKG, ventrikulografi. Dessa test har inte i den 

akuta fasen adekvat kunnat fastställa diagnosen TC, inte eller utesluta densamma från 
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exempelvis myokardit, och MI med normala kranskärl. Samtliga av deras sjutton patienter 

gjordes det CMR på under den akuta fasen (inom 2-3dagar) och uppföljande undersökning 

efter 3-4 månader.  Alla uppvisade högsignal på T2 STIR med en transmural utbredning i den 

del av kammaren som matchade den dysfunktionella kammarrörelsen. I dessa fall var 

dysfunktionen midventrikulär och apikal. De fann att de som uppvisade ett mer utbrett och 

svårare ödem också visade sig ha en svårare dysfunktion av kammarväggen. Dessutom hade 

de en lägre EF. Dessa fynd anser Iucci et al understryker betydelsen av att kvantifiera ödem 

hos TC patienter då dessa data kan ses som ett mått på myokardskadan som finns i den akuta 

fasen. Ett viktigt kännetecken för TC, som kan vara till hjälp för att utesluta andra diagnoser 

är att ödemet inte har någon vaskulär distribution. Vid uppföljande undersökning uppvisade 

patienterna komplett upplösning av ödemet, och full funktionell återhämtning av LV (16).   

 

Abdel-Aty et al undersökte sju patienter och samtliga uppvisade i den akuta fasen en hög 

signal på T2-viktad sekvens transmuralt, som matchade området för akinesi, även i dessa fall 

apikalt och midventrikulärt. Även de tror att ödemet beror på en ökad mängd vätska i 

myokardiet som skulle kunna bero på inflammation/ transient ischemi (17). 

Viabilitetsbilder  

Viabilitet visualiseras med en late enhancement sekvens (LGE), en T1 viktad TSE sekvens 

med en pre-inversionspuls och fett suppression, bilder tas efter 10-15 minuter efter 

kontrastinjektion (14, 15, 18-20).  Då gadolinium (GD) inte är ett kontrastmedel som är 

specifikt för TC, så kan ändå kontrastförstärkningen ge informationen om lokalisation och ett 

visst laddningsmönster som kan ge ledtrådar till diagnosen TC (15-16, 18). Om en skada 

skulle finnas i myokardiet så kan kontrasten gå genom cellmembranet, detta gör att kontrasten 

blir synlig i bilden under en längre tid. LGE kan uppvisa lite olika mönster; transmuralt 

subendokardiellt, och subepikardiellt, beroende på vilken hjärtsjukdom det rör sig om (14, 

15). 

 

Frånvaro av LGE har i flera studier beskrivits som ett kriterium för att kunna ställa diagnosen 

TC (16, 18-19). Men senare studier har visat på att det inte alltid förhåller sig på det viset, 

utan att TC kan uppvisa ett mindre transmuralt, fokalt och fläckigt LGE hos en del patienter i 

den akuta/subakuta fasen (13, 15-16, 20). Det går alltså inte att utesluta TC vid fynd av LGE. 
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Detta uppladdningsmönster återfinns i det område där rörelsedysfunktionen äger rum. Men 

signalintensiteten för denna kontrastuppladdning är lägre än för både MI och Myokarditis, och 

utbredningen mindre (13, 15-16, 19-20). Rolf et al menar att dessa delar av vävnaden har en 

tillfälligt ökad fibrininlagring i det extracellulära utrymmet (matrisen) (ECM), som är spritt 

över delar av det dysfunktionella området. Detta ger detta diffusa fläckiga mönster (13). 

Genom att bestämma ett gränsvärde för normalt myokardium och sedan använda olika cut-off 

värden för SI, kan detta definiera ett gränsvärde för fibros/nekros och på så sätt kan en 

differentiering av viabelt och skadat myokardium göras (13-15, 19). 

 

Enligt Eitel et al uppvisade ingen patient LGE vid cut-off satt till 5 Standard deviations (SD) i 

deras studie. Vid ett lägre satt gränsvärde på 3SD, erhöll 22 patienter utav 239 ett mindre 

fokalt fläckigt upptag (15). Nakamori et al fann för samma gränsvärde 3SD, att ett större 

antal, 22 % av deras patienter uppvisade LGE (14). I den akuta fasen upptäcktes inga större 

skillnader vad gällde ålder, triggningsfaktor, EKG, EF, bröstsmärta o.s.v. hos de LGE positiva 

jämfört med de LGE negativa (13, 15, 19). Vad som däremot kunde konstateras var att hos de 

LGE positiva fanns en större förekomst av kardiogen chock (16-17, 20). Det tog också längre 

tid hos dessa patienter för normalisering av EKG och kammarväggsdysfunktionen, de hade 

även ett mera långdraget sjukdomsförlopp (14-16, 20).  

 

I studien gjord av Nauruse et al användes ett gränsvärde på 2 SD för LGE, åtta av totalt 20 

uppvisade upptag, även här framträdde LGE som fläckigt beläget transmuralt. Med 5 SD som 

gränsvärde uppvisade inte heller här någon av dessa patienter LGE (19).  Under uppföljande 

undersökningar så minskade LGE gradvis även hos dessa patienter. Hos fem av dem försvann 

LGE helt efter 45-180 dagar. Hos de resterande tre patienterna kvarstod LGE något längre 

(20). Dessa hade från början ett högre kreatinkinas värde (20). Den gradvisa minskningen av 

LGE vid uppföljande undersökningar uppvisade skillnad gentemot de fynd som gjordes vid 

MI och Myokarditis, där LGE kvarstod betydligt längre (20).  Även Avegliano et al fann hos 

TC patienterna, i den akuta fasen (inom 72 timmar, från sjukdomsdebut), ett karaktäristiskt 

morfologiskt mönster av en diffus kontrastförstärkning transmuralt (21). Även här så försvann 

LGE gradvis för att till slut helt försvinna på de uppföljande undersökningarna (21). För vissa 

kan det försvinna inom dagar/veckor för att för andra ta flera månader, undantagsfall kan det 
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ta upp till ett år för fullständig regress av LGE (14-16). Fynden talar för en långsammare 

wash-out av kontrast, detta beroende på inflammation och interstitiellt ödem (13, 15-16, 20). 

Sannolikheten att LGE vid TC skulle vara associerat till fibros alt. nekros är inte trolig då det 

endast är närvarande en kort tid. De tror däremot att en tillfällig kammarväggsstress hos dessa 

patienter kan öka det kapillära läckaget och distributionen av kontrast till det interstitiella 

utrymmet som då får en förlängd wash-out (18). Iucci et al anser att fler studier krävs som 

undersöker förhållandet mellan histopatologin och differentiella diagnoser till TC (som inte 

heller uppvisar obstruktiva kärl) vid närvaro av LGE (16). 

 

Rolf et al har i sin studie gjort biopsier på patienterna i områden med LGE och i områden utan 

LGE för jämförelse. De fann då en ökad koncentration av extracellulärt kollagen-1 hos de 

med LGE.  Vid upprepad biopsitagning efter det att VK rörelsemönster normaliserats 

kvarstod inget av detta. De anser att det möjligen kan ses som ett fynd av transient fibros (13). 

Undantagsfall kan det ta upp till ett år för fullständig regress av LGE (13, 14). Viktigt att göra 

undersökningen i den akuta fasen då det kan ge mer information, då detta karaktäristiska 

mönster på LGE sekvensen, är mera framträdande hos TC patienter (14-16, 18-20).  

 

När det gäller MI så uppvisas LGE alltid till en viss grad, och myokarditis uppvisar i de flesta 

fall också en fläckig typ av LGE men som har en större utbredning än TC och är oftast 

epikardiellt lokaliserat, och med den viktiga skillnaden att bägge dessa uppvisar hög SI, även 

vid ≥ 5SD gentemot normalt myokardium, vilket inte uppvisas av TC patienter i någon fas 

(15-16, 19-20). Fynd av LGE hos ett mindre antal av TC patienterna kan associeras till 

svårare sjukdomstillstånd med ett mera utdraget tillfrisknande (14, 15, 19).  

    

 Sammanfattningsvis tre viktiga fynd för TC som kan visualiseras med CMR är: 

 Svår dysfunktion av LV/RV som inte är relaterad till kärlanatomin, visualiseras som en 

ballonering av LV, vilket beror på vid t.ex. den apikala typen, av akinesi den apikala 

delen av kammaren och att i den motstående basala delen råder hyperkinesi. 

 Högsignalerande myokardiellt ödem transmuralt på T2 viktad sekvens, vilket är 

lokaliserat till området för dysfunktionen och som är reversibelt inom dagar/veckor 

 Frånvaro av signifikant hög signal på LGE sekvenser (SD ≥5) (15-16, 18-19). 
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Komplikationer till TC:  

Trombos i LV, och RV engagemang i den biventrikulära typen av TC, är fynd som kan göras 

med CMR (15-16, 18). Tromber i kammaren är en mycket sällsynt men allvarlig komplikation 

till TC (10). Eitel et al studie där 239 patienter deltog, kunde hos 2 % tromber i kammaren 

påvisas (15).  Detta kan identifieras på både Cine och LGE sekvenser (6, 13, 19). Bedömning 

av RV har förbättrats med CMR, då ekokardiografi har sina begränsningar vad gäller just 

detta (16). Utflödesobstruktion i vänster kammare, pleuraleffusion, pleuralt ödem och 

perikardeffusion, är andra komplikationer som kan visualiseras med CMR (13, 15). 

Pleuraleffussion var i studien av Eitel et al vanligast förekommande hos patienter med 

biventrikulär TC (15).  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod för att svara på syftet vilka de karaktäristiska fynden är på 

CMR som kan vara till hjälp vid diagnostisering av TC. Detta arbete påbörjades 2014, därför 

endast utvalda artiklar fram till och med detta år och 5 år bakåt i tiden. Sökning i andra 

databaser, andra sökord i flera olika kombinationer hade kanske gett flera artiklar som varit 

relevanta för syftet. Insamlingen av data, granskning och analys av artiklarna har sannolikt 

påverkats av att det är mitt första arbete av detta slag. Även om frågeställning och kriterier 

som ingår i denna översikt, är genomtänkta så är flera av studierna något begränsade då några 

av dem gjorts på mindre patientpopulationer. Däremot har de utvalda artiklarna svarat bra mot 

syftet för denna litteraturstudie, och samtliga studier har hållit en hög-medelhög kvalitet. 

  

Resultatdiskussion 

Varför rörelsedysfunktion av vänsterkammaren uppvisar olika mönster i den akuta fasen av 

TC är fortfarande oklart, inga studier har kunna identifiera några kliniska skillnader. En teori 

är att det skulle bero på att de adrenerga receptorerna i kammarväggen är olika lokaliserade 
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(15). Även graden av sympatiskt påslag och även en individuell känslighet för detta påslag 

kan skilja mellan patienter (15). Inga signifikanta kliniska skillnader hos patienterna med 

olika balloneringsmönster har kunnat ses. Patienter som återinsjuknar kan komma att uppvisa 

ett annorlunda dysfunktionellt mönster av LV, jämfört med föregående episod (15).  Ödem i 

ett tidigt stadie som beror av TC, kan inte alltid särskiljas från ödem av andra orsaker, 

däremot kan dessa skillnader i distribution, lokalisation och utbredning, ge ledtrådar som 

hjälper till att skilja dessa diagnoser åt (15-16).  Amano et al redogör för i sin artikel hur dessa 

skillnader kan särskilja olika hjärtdiagnoser med CMR och T2-viktad sekvens (21). Vad som 

föregår utvecklingen av ödem hos TC patienter är fortfarande oklart men en teori är att 

inflammation, en ökad kammarväggs stress och/eller tillfällig ischemi skulle kunna vara en 

förklaring (2, 15, 17-18). Det kan också vara ett direkt resultat av hjärttoxitet p.g.a. kraftigt 

påslag av katekolaminer (15). 

 

I tidigare studier/artiklar, har frånvaro av LGE definierats som karaktäristiskt fynd för TC 

(15-16, 18-19). I de studier som här redovisats, har LGE kunnat ses hos ett mindre antal av 

patienterna i respektive studie så när som i studien gjord av Amano et al, där ingen av de 17 

patienterna uppvisade LGE. Således kan alltså inte TC uteslutas vid fynd av LGE. Det är 

viktigt att kunna definiera ett gränsvärde för normalt och onormalt myokardium, framgår det i 

dessa studier. Det har används olika gränsvärden för SI på LGE i de olika studierna. Eitel et al 

använde sig av 3 SD, emedan t.ex. Naruse et al använde 2 SD som sitt gränsvärde för LGE 

(15, 19).  Att de sistnämnda erhöll fler patienter som uppvisade LGE kan givetvis bero på att 

deras gränsvärde var lägre. Men för samtliga studier visade det sig dock att vid ett gränsvärde 

på ≥ 5SD så uppvisade ingen patient i någon av dessa studier LGE (15, 19). Detta skall då 

jämföras med fynd vid MI, där fynd av LGE finns även vid det högre gränsvärdet ≥5SD. 

Det är emellertid fortfarande kontroversiellt huruvida små mängder av LGE kan förekomma 

hos ett mindre antal av TC patienter (2, 12, 14, 15, 17-20). Och frågan är vad detta står för. 

Troligen en långsammare wash-out av GD, som i sin tur beror på ödem och inflammation 

(16). Skulle eventuellt också kunna vara mycket små områden av nekros (18, 20). Men efter 

en viss tid resorberas ödemet och kammardysfunktionen upphör och även LGE försvinner 

(15, 17-20).  
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Majoriteten av patienter som drabbas är postmenopausala kvinnor, d.v.s. det är lite äldre 

personer där ateroskleros inte är helt ovanligt. Patienterna i dessa redovisade studier som fått 

diagnosen TC, har däremot inte haft några signifikanta förträngningar i kranskärlen, som 

skulle kunnat förklara vänsterkammardysfunktionen. Därtill har den i regel snabba 

tillfrisknandet också gett en ledtråd till att det rör sig om TC (14-15, 17, 19). Studier finns 

däremot där både TC och kranskärlsstenos har visat sig existera samtidigt. Till detta kan även 

tilläggas att MI med normala kranskärl (Minca) är en form av hjärtinfarkt som huvudsakligen 

drabbar kvinnor, där koronarangiografi uppvisar normala kranskärl (7). Det är inte helt lätt att 

särskilja TC från andra kardiella tillstånd, med liknande/överlappande kliniska symtom och 

diagnostiska fynd (4). Viktigt med överensstämmande definitioner och kriterier för olika fynd 

gjorda med olika modaliter. Vad är gränsvärdet för SI för LGE för TC? Det behövs 

standardiserade protokoll och likvärdiga system för bättre överensstämmelse, mellan olika 

studier (2, 15). 

En svensk forskningsgrupp har nyligen reviderat Mayo Clinics kriterierna. De kallar de nya 

för Göteborgskriterierna. De anser att det kan finnas bakomliggande koronar sjukdom och 

därmed skall det inte exkluderas från kriterierna för TC. Vidare anser de att feokromocytom 

som är en katekolaminproducerande tumör, skulle kunna vara en triggningsfaktor för TC och 

skall av den anledningen inte heller uteslutas från dessa kriterier. De menar också att dessa 

inte skall vara begränsade till LV, utan också involvera RV som ett primärt eller sekundärt 

fenomen (2). Det är alltså möjligt att patienten som drabbas av MI också kan utveckla TC. 

Överlappande differentiella diagnoser är en stor utmaning i diagnostiken av TC (2, 4). 

Prognosen för TC är relativt god, trots att patienterna i det akuta skedet kan drabbas svårt av 

ändringen i kammarens kontraktion, vilket kan leda till en minskning i EF, som i sin tur kan 

leda till hjärtsvikt, hemodynamisk instabilitet och kardiogen chock och till och med 

hjärtruptur. 

Komplikationer i form av tromber i kammarväggen, pleuraleffussion, perikardeffusion och en 

hög ålder, (då detta är ett syndrom som oftast drabbar äldre kvinnor) gör att TC kan sägas 

vara ett mycket allvarligt tillstånd. Enstaka dödsfall har rapporterats. Men majoriteten av 

patienterna återhämtar sig helt (15). Återfallsfrekvensen är fem-tio % inom en-femårs period 

(15-16). Data för långsiktig överlevnad är begränsad (16, 17).  Med hjälp av CMR har det 

getts en större möjlighet att kunna utesluta andra hjärtsjukdomar från TC. Detta genom att 
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kunna påvisa närvaro av LGE vid ett lägre gränsvärde på SI, lokalisera ödem, dess 

lokalisation och utbredning.  Vidare att kunna differentiera de olika typerna av TC, identifiera 

engagemang av RV i den biventrikulära typen, visualisera eventuella tromber i 

kammarväggen och övriga komplikationer, har gett en större möjlighet att förutse vissa risker 

(13, 15-16).  På så sätt kan patienter undslippa onödiga behandlingar och ge patienten 

möjlighet till den bästa omvårdnaden med bästa prognos.  

 

Konklusion 

CMR är ett värdefullt hjälpmedel för bedömning av LV och dess olika dysfunktionella 

rörelsemönster med eventuella engagemang av RV. Ödemets utbredning, lokalisation och 

varaktighet skiljer sig från andra akuta syndrom, och om närvaro av LGE så visualiseras den 

med ett lägre SI värde( ≤ 5SD), än vad som är fallet vid t.ex. MI. Vid uppföljande 

undersökningar kan vänsterkammarfunktionens återhämtning, ödemets och LGE gradvisa 

försvinnande bekräftas bilddiagnostiskt. Alla dessa bildfynd kan vara till hjälp i diagnostiken 

av TC. Även olika komplikationer som kan uppstå i samband med TC kan upptäckas med 

CMR. Denna metod kommer med stor sannolikhet att få en allt större betydelse för denna 

diagnostik i framtiden.  
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Hur har urvalet gjorts, 

inklusions - respektive 
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Hur har data analyserats?  
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Hänger metod och 

teoretiska utgångspunkter 

ihop? I så fall hur? 
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Vad visar resultatet? 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vilka argument förs fram? 1 1 1 1 1 1  1 

Förs det några etiska 

resonemang? 
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Finns det en 

metoddiskussion? Hur 
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Titel Årtal Författare Syfte Typ av 

studie 

Antal 

Patient

er 

Resultat Kvalitet 

Myocardial edema is 

a feature of 

Takotsubo 

Cardiomyopathy and 

it is related to the 

severity of the 

systolic dysfunction: 

insights from T2-

weighted 

cardiovascular 

magnetic resonance. 

2009 Abdel -Aty 

H, Cocker 

M, 

Friedrich 

MG. 

Om myokardiellt ödem 

är ett vanligt fynd på 

T2viktad MR  

Prospektiv 

studie 

7 Att närvaro av ödem i myokardit kan 

bedömas av T2 viktad MR och att detta 

är ett karaktäristiskt fynd vid TC 

medel 

Prevalence and 

Signal Characteristics 

of  LGE on Contrast 

– Enhanced Magnetic 

Resonance Imaging 

in Patients with TC 

2011 Nakamori et 

al 

Att bestämma 

utbredningen och SI 

för LGE för TC och 

jämföra med MI 

Prospektiv 

studie 

28 SI var mycket lägre för TC patienter i d 

fall man fann LGE än för de med MI 

Utbredning var mindre än området för 

ödem och väggrörelsedysfunktion 

hög 

Immunohistologica

l basis of late 

gadolinium 

enhancement in 

Takotsubo 

Cardiomyopathy. 

2009 Rolf. A et al Varför LGE vid TC Prospektiv 

studie 

15  LGE vid TC kan bero på transient 

fibros 

hög 

Increased ventricular 

wall stress and late 

gadolinium 

enhancement in TC 

201

4 

Alter et al Att visa på att ökad 

kammarväggsstress 

kan ge uppladdning på 

LGE 

Prospektiv 

studie 

8 Att LGE vid TC inte är associerat till 

fibros p.g.a. dess korta reversibilitet, 

Vilket bekräftas på uppföljande Us.  

medel 
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Myocardial oedema 

as the sole marker of 

acute injury in 

Takotsubo 

Cardiomyopathy: a 

cardiovascular 

magnetic resonance 

(CMR) 

2013 Iaucci I et al Om ödem 

kan vara 

en viktig 

markör 

vid 

diagnostic 

av TC  

17 Prospek

tiv 

 Att det är en markör för inflammation 

och myokardiell skada, specifik markör 

för TC svårighetgrad 

hög 

The clinical impact of 

LGE in TC Serial 

analysis of 

cardiovascular 

magnetic resonance 

images 

2011 Naruse et al Att 

undersöka 

vilken 

relation till 

kliniska 

fynd, LGE 

har. 

 

20 Prospek

tiv 

Att i några fall uppvisas LGE i den 

subakuta fasen men att SI är betydligt 

lägre än för MI och Myokarditis. Att 

dessa patienter uppvisar med en svårare 

sjukdomstillstånd och en långsammare 

återhämtning  

hög 

 

Clinical characteristics and 

cardiovascular magnetic 

resonance findings in stress 

(takotsubo) 

cardiomyopathy. 

2011 Eitel et al Att 

specificera 

de kliniska 

karaktärist

ika och 

utveckling

en av TC i 

en större 

patientgru

pp. Att 

etablera ett 

CMR 

protokoll 

för 

diagnostik 

i det akuta 

skedet av 

en patient 

med 

misstänkt 

TC 

256 Prospe

ktiv 

studie 

Att den kliniska profilen är bredare än 

vad som framkommit tidigare, där kan 

även män och yngre patienter inkluderas, 

även patienter utan stressutlöst orsak kan 

drabbas. CMR kan vara till hjälp och 

visualisera funktionella och morfologiska 

förändringar CMR kan hjälpa till att 

bekräfta eller utesluta TC  

hög 
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Morphologic Pattern of 

LGE in TC Detected by 

Early Cardiovascular 

Magnetic Resonance 

2011 Avegliano et al Att visa på 

att tidig MR 

uppvar på en 

del patienter 

med TC ett 

morfologiskt 

mönster som 

kan 

differentiera 

från MI 

8 Prospektiv 

studie 

Att ett speciellt morfologiskt 

mönster visualiseras på MR om Us. 

görs i den akuta fasen, detta är 

relaterat och lokaliserat till området 

för ödem/inflammation 

medel 


