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Myokardit- en vägledning

Vid myokardit rör det sig oftast om en kombinerad peri-myokardit. Smärtan kommer från perikardiet. 
Någon exakt definition av myokardit finns inte, men här kommer en lista på symtom när det måste 
misstänkas:
-  Övre luftvägsinfektion, feber, gastroenterit eller annan infektion 
samt
-  bröstsmärta/bröstobehag
-  effortdyspne
-  trötthet
-  palpitationer
-  nedsatt ork
-  synkope

Diagnos 
Anamnes (enligt ovan) 

EKG ST-T förändringar höjning/sänkning; T vågsneg. ; Arytmier, både supraventrikulära
och ventrikulära. Vid perikardit kan generella ST-höjningar ses.

Ekokardiografi Vanligen lokaliserad dysmotilitet, spec.apex; eventuellt ekotätt perikard / 
perikardvätska vid perikardit.

MR Om diagnosen är osäker kan MR med gardoliniuminjektion övervägas.

Lab Hög SR och CRP. LPK stegring. Troponinstegring (ingen troponinstegring av 
högkänsligt troponin = ingen myokardpåverkan). 
Beslutsgräns hjärtmuskelskada >0.05 mikrogram/L.

Ev. Lungrtg Se diff.diagnos nedan.

Differentialdiagnos
Pneumoni. Pleurit. Esofagit. Kardiell ischemi.
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Handläggning
Inläggning med  telemetri om troponinstegring eller arytmier.  
Inneliggande med telemetri minst till troponinnivåer vänt. 
Lab/ekokardiografi enligt ovan.
Rutinprovtagning samt följa troponin x 1 /dag.  Kolla även proBNP. Virusserologi (enligt pm).  
Vid hypokinesi på eko, behandla med ACE hämmare. Om rikligt med ventrikulära arytmier – sätt in  
betablockad. Steroider kan övervägas vid recidiverande perikardit. 

Uppföljning/träningsråd
Om normalt eko och  arytmifri 

Återbesök efter 2 månader med A-ekg +eko 
Fram till ÅB med nytt eko ingen träning utan endast ”vardagsmotion”. 
Om besvärsfri åter i skolgymnastik efter ca 2 mån.

Om allt bra vid 2 mån koll, (normalt troponin och eko/proBNP,)  kan man börja enligt följande efter 
ytterligare 4 veckor:
(maxpuls grovt, 220-ålder) 
Kortare motionspass upp till 30 min 3ggr/vecka  med maxpuls på ca 60-65%, tex gym, motioncykel, 
teknikövningar i tex bollsport.
 
Om allt bra kan man månad 4:
öka till maxpuls ca 70-75% , ex jogging, vara med på uppvärmningsövningar med laget etc .Man kan 
utöva längre pass på 45-60 min.
 
Om allt bra månad 5:
öka till maxpuls 80-85%, kör detta i ett par veckor om allt bra sen kan man återgå till full elitträning 
efter det. 

Vid ren perikardit, åter full träning efter 4-6 veckor.
Det ska gå 6 månader innan man kan återgå till ”elitidrott”. 
Med begreppet ”elitidrott” menas intensivt tränande individer, träning 4-5 dagar/vecka+ match.
Återbesök med ekokardiografi 1 år efter att patienten återgått till full träning. 

Om onormalt eko och/eller  arytmier 
Individuell bedömning och behandling baserat på grad av fynd.
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