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Bröstsmärtor hos barn och ungdomar 

 

• över 90% av alla barn har en oskyldig orsak till 
sina bröstsmärtor som inte har med hjärtat att 
göra 
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Bröstsmärtor hos barn och ungdomar 

• Somatiska smärtor: 
– Oftast  från huden eller 

underliggande muskulatur, 
leder eller bröstkorg 

• Beskrivs som 
”Skarpa”, ”stickande”, 

”brännnade” 

• Lätt att peka ut var det 
gör ont: 

 ”det ömmar precis – här” 
• Går ofta att provocera 

fram vid klin. u.s 
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Bröstsmärtor hos barn och ungdomar 

• Viscerala smärtor 

– Utgår från cavitära organ omgivna av bröstkorg 
eller buk 

• Beskrivs som 

 …”svår att peka ut”,”svår att beskriva”, ”dov”, 
”trycker på snarare än hugger…” 

 

2013-04-24 
Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i 

Lund 



Utredning 

• Smärtanalys 

– Karaktär 

• Konstant? Intermittent och huggande? Stickande? 
Tryckkänsla? Åtstramande? Sprängande? 

– Lokalisation  

• av utbredningsområde och maximal smärtintensitet. 

–  Duration: 

• Sedan hur länge? Plötsligt insättande? Eskalerande? 
Varaktighet? Försvinner plötsligt eller successivt? 
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Utredning forts. 

• Utstrålning: 
• Axlar? Armar? Rygg? Hals? Käke? 

• Frekvens: 
• Om ont i intervaller-hur ofta kommer de? Hur länge 

sitter de i? Kommer de allt oftare? 

•  Utlösande situationer: 
• Finns sådana? Ansträngning? Vilken typ/grad av 

ansträngning? Kroppslägekorrelerad? 
Andningskorrelerad? Måltidsrelaterad?  
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Utredning forts. 

• Lindrande situationer: 
• Lindrande kroppsställning? 

•  Provocerbar smärta:  
•  Finns punktformad, ytlig smärta och ömhet? 

Kroppsläges- och andningskorrelerad smärta bör kunna 
provoceras (t ex djupandning vid perikardit/pleurit som 
också kan vara lägeskorrelerade). 

• Associerade symtom:  
• Parestesier, ff a utefter nervutbredningsområde 

indikerar neurogen bröstsmärta. Sura uppstötningar 
indikerar gastrointestinal genes. 
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Bröstsmärtor hos barn 

• Icke kardiella orsaker till bröstsmärtor 
– Trauma 
– Muskuloskeletala 
– Costochondrit 
– Lungrelaterade 

• Ansträngningsutlöst astma 
• Pneumoni 
• Pleurit 
• Pleurodyni (Coxackie B-infektion ”Bornholmssjukan”) 
• Spontanpneumothorax 

– Psykogen orsak 
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Bröstsmärtor hos barn 

• Gastrointestinal 

– Reflux med oesofagit 

– Främmande kropp 

– Cholecystit (ovanlig men förekommer) 
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Somatiska smärtor 

 

• Muskuloskeletala bröstsmärtor vanligast 
orsaken 

– nytillkomna i ”modern” tid 

– ”träningsvärk” vid ovan muskelansträngning? 

– ny sport? 

– ny rörelse hos redan vältränad? 
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Somatiska smärtor 

• Costochondrit i 30% 

• Olika orsaker men oklar 
mekanism 
– Trauma 

• Trauma, revbensfraktur 
postthorakotomi. 

– Inflammatoriska tillstånd 
• Infektiösa såsom 

enteroviroser t ex 
coxackie B, bältros 

• Som del i inflammatorisk 
system-sjd, JRA 
presisponerar 
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costochondrit 

• Symtom 

– uppkommer rel akut 

– varierar med andningen 

– förvärras vid ansträngning 

– ömmar över brosk/ben-leden. Om även 
svullnad=Tietze´s syndrom 
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Somatiska bröstsmärtor 

Diagnos: 

– anamnes 

– Smärtanalys 

– palp (även bröstkörteln kan ömma hos tonåringar) 

– sidorotation sittande under palp. av ledfacetterna
  

• Samtidiga symtom 
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Kardiella orsaker till bröstsmärtor 

• ”kardiell genes till bröstsmärtor?” utgör c:a 
5% av alla remisser till barnkardiolog-
mottagningen 

• Flera äldre studier påvisar kardiell genes till 
bröstsmärtor hos barn i 0-15% av fallen 

 

 Ny studie från april 2011… 
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“Etiology of Chest Pain in Children and Adolescents  
Referred to Cardiology Clinic” 

 Carleen L. hanson, MD; John s. hokanson, MD  
WMJ. 2011 Apr;110(2):58-62  

  

 135 barn 4-17, medel 11,5 år(74 pojkar) 
remitterade till barnkardiolog för akuta 
bröstsmärtor 

• 75% > 9 år 

• Enbart bröstsmärtor i 30% 

• Om övr samtidiga symtom-vanligast med 
hjärtklappning (42%) 

• yrsel och dyspné förekom i 33% resp 26% 
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“Etiology of Chest Pain in Children and Adolescents  
Referred to Cardiology Clinic” 

 Carleen L. hanson, MD; John s. hokanson, MD  
WMJ. 2011 Apr;110(2):58-62  

  

   Blåsljud hos 51 pat (38%) 

 

  8 patol. UKG 43 normalt UKG 

– 4 mitralisklaff-fel 

– PS 

– Sub-aortastenos 

– VSD 

– Bicuspid aortaklaff 
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“Etiology of Chest Pain in Children and Adolescents  
Referred to Cardiology Clinic” 

 Carleen L. hanson, MD; John s. hokanson, MD  
WMJ. 2011 Apr;110(2):58-62  

  

 

35% patol EKG 

• VK-hypertrofi vanligast 
hos både remitterande 
och mottagande vid 
kontroll 

 

65 % normala EKG 
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“Etiology of Chest Pain in Children and Adolescents  
Referred to Cardiology Clinic” 

 Carleen L. hanson, MD; John s. hokanson, MD  
WMJ. 2011 Apr;110(2):58-62  

  

• Resultat: 

 116 pat (86%) icke-kardiella orsaker till 
bröstsmärtorna efter första barnkardiol.bed. 

• 128 pat (95%) icke-kardiell orsak efter kompl. 
utredning 

• 1 pat (0.7%) kardiell orsak 

– Perikardit 

2013-04-24 
Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i 

Lund 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21560558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21560558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21560558


“Etiology of Chest Pain in Children and Adolescents  
Referred to Cardiology Clinic” 

 Carleen L. hanson, MD; John s. hokanson, MD  
WMJ. 2011 Apr;110(2):58-62  

  

 Slutsats: 

• Bröstsmärtor är vanliga i ungdomsåren.  

• Studien antyder att bröstsmärtor bara i 
undantagsfall har en kardiell orsak  

• I avsaknad av varningssignaler och med 
normala undersökningsfynd och lab-data 
behöver pat vanligtvis inte remitteras till 
barnkardiolgisk specialist 
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Kardiella orsaker till bröstsmärtor hos 
barn 

• Det finns vissa kardiella tillstånd som kan 
orsaka bröstsmärtor 

 

– HCM 

– Perimyokardit 

– Kawasakis syndrom 

– Arrytmier 
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Kardiella orsaker till bröstsmärtor 

– Klaffrelaterade 

• Mitralisklaff-prolaps i c:a 20% medfödd idiopatisk 
familjär autosomalt dominant-varierande penetrans 
Marfan 

• Tät valvulär aortastenos-otillräckligt eller t.o.m. 
retrograd-flöde i coronarkärlen-angina pectoris 

• Uttalad aortainsufficiens – samma orsaker som valv AS 
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Kardiella orsaker till bröstsmärtor 

– Coronarkärlstillstånd - extremt ovanlig orsak till 
bröstsmärtor 

 

• Coronar atheroscleros: 

– Debuterad tidigt i livet-kanske redan fetalt 

– Tidig clamydiainfektion skadar endothelceller 

– Inflammatorisk fibroproliferativt svar på 
endotelscell-skadan leder till plaque… 
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Kardiella orsaker till bröstsmärtor 

• Coronar atheroscleros hos utvalda högriskgrupper 
– Obesitas – atheroscleros från 10 års ålder 

– Familjär hypercholesterolemi 

– Diabetes efter långvarig sjd (idiopatisk?fetma-utlöst?) 

– Kawasakis sjukdom 10 – 18% obehandlade utvecklar 
cornarartär-aneurysmer 

• Vasculiter – SLE, Takayasu-arterit 

• Medfödda coronarkärlsanomalier … 
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Medfödda coronarkärlsanomalier 

• Förekommer hos 0,3 – 1,3 % av befolkningen 

• Näst vanligaste orsaken till plötslig död efter 
HCM 

• Oftast samtidigt med andra medfödda hjärtfel 
men kan förekomma isolerat 

• Oftast ”tysta”påverkar inte livslängden 
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Medfödda coronarkärlsanomalier 

•  ALCAPA 

• ARCAPA 

• ALCAPA= aberrant förlopp av vänster coronarartär 
mellan de stora kärlen tillsammans med en anomal 
slitsformad öppning. Unga män som dör under 
idrottsutövning 

• Coronarartär-hypoplasi och högt belägna avgångar för 
coronarartärerna 

• Stora coronarartär-fistlar,  

  …kan alla orsaka plötslig död, hjärtsvikt  
 och myocardischemi 
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ALCAPA 
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Normal coronaranatomi Anomal coronaranatomi – LCA 
klämd mellan Aorta och A. Pulm 



Perikardit 

• Oftast virusutlöst 

• Symtom: starka huggande smärtor – minskar i 
uppesittande och framåtlutning. Ofta samtidig 
feber, ÖLI-symtom.  

• Klinik: avlägsna hjärtljud. Gnidningsbiljud, 
halsvenstas 

• EKG: ST-T förhöjningar generellt 

• Lab: varierande grad av enzymläckage 

• UKG: ej diagnostiskt men hjälper ev (om vätska) 
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Myokardit etiologi 

• Infektioner  
– Virus:  

Adenovirus, arbovirus, cytomegalvirus, enterovirus (coxsackie B), 
Epstein-Barr-virus, hepatit C-virus, HIV/aids, influensa A- och B-virus, 
parvovirus B19 

– Bakteriellt: 
Brucella, chlamydia, korynebakterie, difteri, chlostridium, legionella, 
mykobakterium, streptococcus A (reumatisk feber), streptococcus 
pneumonia 

– Spiroketer: 
Borrelia 

• Toxiner 
• Läkemedel: 

Amoxicillin, amfetaminer, antracykliner, katekalaminer, kokain 
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Akut myokardit - diagnostik 

  Inget enskilt prov kan ställa diagnos 
  EKG: I typiska fall ses dag 1 en ST-höjning, dag 3 kvarstående ST-

höjning och begynnande T-vågsinversion samt dag 5 
”intermediärstadium” med nära normalt EKG, dvs. ST-höjningen har 
återgått och T-vågen är ofta nära normal-lätt deformerad. De 
följande dagarna utvecklas en inverterad T-våg.  

•  Hjärtenzymer: under den initiala perioden med ST-höjning  
föreligger förhöjt Troponin T och CK-MB i serum. CK-MB 
normaliseras raskt när ST-höjningen minskar/försvinner. 

  
• UKG för att bedöma hjärtstorlek, kammarvolymer, väggtjocklek, 

systolisk och f.a.diastolisk dysfunktion samt eventuell närvaro av 
intrakavitära tromber, perikardvätska 
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Diagnostik forts. 

• Vid starkt klinisk och lab-mässigt misstanke 

 

•   DE-MRT 
– om pos 

•  hjärtkat och biopsi från drabbat område 
– Virusdiagnostik med pcr-teknik 
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Biomarkörer vid myokardskada 

• Troponin T och Troponin I (kliniskt utbytbara) 
samt CK-MB specifika myokardenzymer 

• Förhöjda värden= signifikant myokardskada 

• Vid myokardskada med cellnekros frisättning 
av enzymer ca 2 timmar efter skadan. CK-MB 
tidigast, försvinner först 

• Kvarstår förhöjda så länge som orsaken 
kvarstår- Troponin kvarstår längst  
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Biomarkörer vid myokardskada 

• CK-MB pos även vid 
– Skelettmuskelskada 
– Perimyokardit 

• Troponin T och I mer myokardspecifik.  
• Men positiv även vid 

– Sepsis-förhöjt Troponin i 50-85% vid septisk/cirk chock 
– Trauma mot bröstkorgen. Kolla om efter 4-6 timmar 
– Myokardit – 50% har förhöjt Troponin. Mycket höga värden 

förknippade med hjärtsvikt 
– Perikardsjukdom (troponinläckage pga epikard-skada) 
– Hjärtsvikt (förhöjt i 15-50%) 
– Nedsatt njurfuktion 
– Lungemboli (HK-skada – tidigt korrtvarigt utsläpp Troponin) 
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Biomarkörer vid myokardskada 

• Troponin får inte användas ensamt som 
uttryck för myokardskada! 

• Tolkningen av förhöjningen skall göras utifrån 
en helhetsbild 
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Fig. 3. 

et al. Circulation 2007;115:e356-e375 

Copyright © American Heart Association 



Presentation, Patterns of Myocardial Damage, and Clinical Course of Viral Myocarditis, Marholt et al 
Circulation.2006; 114: 1581-1590 

 

Studie: 
• Kriterier för myokardit: 
• ÖLI/GE-it inom 8 veckor före insjuknandet 
• Minst 1 av följande kriterier: 

– Feber, sjukdomskänsla, bröstsmärtor, dyspné, 
tackykardi 

• Minst 1 av följande kriterier på EKG: 
– överledningsrubbningar, ST-avvikelser, SVT, enstaka 

eller ihållande VT 

• 128 uppfyllde kriterierna 
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    128   41 neg biopsi 
    87 pos biposi (83/87 DE-MRT-pos) 

      
      
    82 pcr-pos  5 pcr-neg 
  

  49      16     15 
  PVB19    HHV6 PVB19/HHV6 

       46/49     16/16  14/15  DE-pos 
   lat VK antero-   antero-  utbredning 
    septalt  septalt  
    intramuralt intramuralt 
       +septalt 
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PRESENTATION, PATTERNS OF MYOCARDIAL DAMAGE, AND CLINICAL COURSE OF VIRAL MYOCARDITIS, MARHOLT 
ET AL 
CIRCULATION.2006; 114: 1581-1590 

 



Figure 1. Typical contrast CMR images of patients diagnosed with PVB19, HHV6, or combined 

infection as well as healing myocarditis. 

Mahrholdt H et al. Circulation 2006;114:1581-1590 

Copyright © American Heart Association 



Myokardit - insjuknande 

Varierar från subkliniskt insjuknande till fulminant hjärtsvikt 

Huvudsakligen 2 typer av insjuknande: 

1. Akut isättande svåra bröstsmärtor- som vid hjärtinfarkt. 
UKG visar rel välbevarad VK-storlek med god funktion.  

– EKG visar generella ST-höjningar liknande infarkt. 

– DE-MRT kan visa lokala förändringar 

– Stegring Troponin T 

– Återställda efter virusinsjuknandet 

–  Typiskt för PVB19 
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Myokardit - insjuknande 

• Föregås ofta av misstänkt virusinsjuknande 

– Feber 

– myalgi 

– Artralgier 

– Trötthet 

– Andningsproblem 

– symtom från magtarmkanalen 
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Kardiella symtom 

   Kardiella symtom … 

• Bröstsmärtor-bröstsmärtorna vid akut 
myokardit kan vara snarlika typisk angina 

• Andfåddhet – vanligare än bröstsmärtor 

• Palpitationer 

• Trötthet 

• påtagligt reducerad arbetsförmåga och/eller 
syncope.  
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Myokardit - insjuknande 

 2. kvarstående symtom av virosen 
– bröstsmärtor men diffusa 

– Subakut isättande hjärtsvikt i kombination med allmän 
sjukdomskänsla,  

– Söker till sist pga ihållande andnöd, tilltagande ödem 

– Grenblockering på EKG 

– Kommer senare till vård än typ 1 

– Typiskt för HHV6 och kombin PVB19/HHV6 men 
även för de historiska utlösande agens till 
myokardit (enterovirus) 
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Parvovirus-smärtor - orsak 

   Ischaemi/inflammation 
 

• Virus infekterar endothelcellerna i myokardkärlen  inte 
själva myocyten 

• Orsakar nedsatt cirkulation och ischaemi 

• Virus inducerar migration av inflammatoriska celler i 
myokard-interstitiet med åtföljande myocytskada 

• Infarktlikt EKG, enzymläckage 

• Lokala begränsade skador, sällan påverkad VK-funktion 
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Parvovirus-myokardit kliniskt förlopp 

• Episoder av hjärtinfarktliknande smärtor 

– svåra vecka 1 – 2 

– avtagande vecka 3 – 4 

– Efter 4 månader normaliserad VK-funktion och VK-
storlek trots ibland allvarlig initial nedsättning 
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Förlopp HHV6 och HHV6/PVB19 

– Vid 4 månades uppföljning endast 50% 
förbättrade efter HHV6-infektion  

– Vid 4 månaders uppföljning  visade majoriteten 
ingen förbättring efter kombinerad PVB19/ HHV6-
infektion 

– Risk reaktivering av latent vilande virus och nya 
myokarditer trots virusfrihet i  myokardiet under 
tiden 

– Kvarvarande virus i myakardiet=risk för progressiv 
hjärtsvikt och transplanatsationsbehov 
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Figure 5. Time course of LVEF as well as EDV displayed from inclusion to follow-up (FU) for 

all patients diagnosed with PVB19, HHV6, combined infection, and healing myocarditis. 

Mahrholdt H et al. Circulation 2006;114:1581-1590 

Copyright © American Heart Association 



Myokardit - prognos 

• Prognos för akut myokardit generellt god 

– 50% återställda 

– 25% varierande grad av bestående nedsatt VK-
funktion, svara bra på sviktbehandling 

– 25% resistenta mot farmakologisk behandling. 
Avlider inom några veckor… 
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Myokardit - prognos 

• Fullminant akut myokardit som överlever den 
akuta perioden har vanligen god 
långtidsprognos med komplett remission av 
VK-funktionen 

• Under perioden med grav hjärtsvikt möjlighet 
till mekaniskt VK-understöd– ECHMO för 
kortare tid och LVAD för längre tid 

• I sista hand transplantation 
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Prediktorer för kronisk VK-dysfunktion 

EDV i akutfasen – förstoring= myocytolys 

  ärrbildning, interstitiell fibros i angripna 
områden till en tidsgräns där VK-dil.kvarstår  

Fibros septalt vid tidig DE—MRT-us 

Total % utbredning av fibrosen i VK 
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Mycket ovanliga kardiella orsaker till 
bröstsmärtor hos barn … 

• Kardiomyopatier, jonkanals-sjd som: 

– Hypertrof kardiomyopati – HCM 

– Arytmogen högerkammarkardiomyopati  - ARVC 

– Dilaterad kardiomyopati – DCM 

– Restriktiv kardiomyopati 

– Arytmisjukdom av ärftlig typ – Lång QT-syndrom, 
Brugadas syndrom samt WPW 

– Kardiomyopatier som del i andra metabola, 
endokrina och inflamatoriska tillstånd 
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Sammanfattning 

• Kardiella orsaker till bröstsmärtor hos barn 
mycket ovanliga 

• De få med kardiell genes kan vara potentiellt 
alvarliga och behöver identifieras och urskiljas 
från gruppen med oskyldiga självbegränsande 
orsaker 

 

– Hur då…? 
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Varningssignaler f.u.bröstsmärtorna 

• tackype, andningssvårigheter (ej bara ont vid 
andning) 

• feber 
• svettig, blek, kall perifert-tecken på hjärtsvikt 
• yrsel, svimfärdig 
• hjärtklappning (snabb eller orgb. hjärtrytm) 
• svår och långdragen smärta 
• känd hjärtanamnes 
• hereditet för hjärtrelaterade sjukdomar och/eller 

plötsliga dödsfall i tidiga år 
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Sammanfattning: 

• Vilka skall utredas på barnkardiologisk mottagning? 
– Ansträngningsrelaterade besvär – bröstsmärtor, yrsel, 

svimning 

– Hereditet för hjärtmuskelsjukdom eller plötslig död hos 
yngre nära släkting (<40 år). 

– Hereditet för ärftliga hjärtrytmrubbning – WPW, Lång QT-
syndrom, Brugada 

– Misstanke på Marfan syndrom alternativt Marfan syndrom 
hos förstagradssläktingar 

– Patologiskt EKG 

• Enbart oro är ej skäl till remiss 
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Tack ! 



HCM 
 

– Vanligaste formen. Prevalens 200/10 000 inv. Incidens alla 
CMP 1,3/100 000 barn. Av dessa 42% HCM 

– Herididet : autosomalt dominant hos ca 60-70% av 
mutationerna 

– 12 nu kända mutationer kända-olika fenotyper/olika 
svårighetsgrad. Dock –ingen klin bild typisk för viss 
mutation 

– Genetik: 10/12 muterade gener kodar för proteiner 
involverade i hjärtats kontraktila enhet-sarkomeren   

– Patofysiologi:, myofibrillär desorganisation 
muskelcellhyperplas,bindvävsinlagring 

– Hämodynamik: VK-hypertrofi, påverkar f.a.diastolisk 
funktion, orsakar utflödeshinder från VK 



De vanligaste diagnoserna vid plötslig 
oväntad hjärtdöd är: 

 • Hypertrof kardiomyopati – HCM 

• Arytmogen högerkammarkardiomyopati  - ARVC 

• Medfödd coronärkärlsanomali 

• Dilaterad kardiomyopati – DCM 

• Marfan syndrom 

• Arytmisjukdom av ärftlig typ – Lång QT-
syndrom, Brugadas syndrom samt WPW 

• Myokardit 
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HCM 
 

• Symtom: varierar från symtomfri till 
hjärtklappning, bröstsmärtor av anginatyp, 
syncope, hjärtsvikt, plötslig död 

• Diagnos: UKG- VK-hypertrofi omfattande hela 
hjärtat eller assymetrisk där endast septum 
påverkat 

• Prognos: varierar med typ av mutation. Risk för 
plötslig död vid tidig debut, svimnings-tillbud, 
patol BT-reaktion vid arbetsprov eller maligna 
arytmier, kraftig generell VK-hypertrofi 
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HCM 
 

• Behandling:  

– betablockerare 

– ICD (förhindrar plötslig död i 25%av fallen över 3-
årsperiod!) 

– Låg-dos amiodaron kan ha viss skydande effekt 

– Kirurgi (riktad mot utflödesstenosen från VK) 
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HCM 

– Hereditet: autosomalt domiant sjukdom 

– Ett flertal mutationer kända med varierande 
kliniska yttringar 

– Förekomst: vanligast bland kardiomyopatierna. 
okänd förekomst uppskattad enl studier till c:a 
2/1000 invånare  

– Hyperplasi, desorganisation av hjärtmuskelceller 

– Symtom: varierar från symtomfrihet till svår 
hjärtsvikt och plötslig död 

– anginösa smärtor långsamt tilltagande 
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