
Hjärtscreening vid Muskelsjukdomar 

 

 

Skeletala myopatier engagerar ofta hjärtat, via myokcardfunktion och/eller 

retledningssystem och morfologi. Dystrofinopatier och laminopatier (t ex Mb 

Duchenne, Becker, Emery-Dreifuss ) kan orsaka myokcardpåverkan, dilaterad 

kardiomyopati ( DCM ) och ökad vänsterkammartrabekulering (non-

compaction) samt arytmier och blockeringar, ofta sekundärt till 

myokcardpåverkan. 

 

Detta förslag till screeningprogram är i huvudsak inriktat på Mbb Duchenne och 

Becker, men torde generellt vara tillämpligt för alla muskeldystrofier,dock med 

uppmärksamhet på att vissa dystrofier (t ex Emery-Dreifuss) har en större 

arytmi/överledningsproblematik. För Dystrofia Myotonica hänvisas till 

skandinaviskt konsensus: http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/4/2014/10/dystrofiamyo.pdf 

(Detär som saknas där är uppföljningsintervall;.; fFförslag: EKG vid diagnos 

och sedan årligen, Holter EKG vartannat år. a och UKG vid diagnos och sedan 

vart 4:e år.) 

 

Duchennes muskeldystrofi beror på en mutation i dystrofingenen, som leder till 

minskad eller utebliven dystrofinproduktion. I hjärtat tar detta sig uttryck som en 

tilltagande väggförsämring myokardpåverkan inferolateralt, som i sin tur ger en 

nedsatt vänsterkammarfunktion, vilket medför 

vänsterkammardilatation/dyssynkroni, sympaticus/neurohumoral aktivering och 

aktivering av Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet. 

 

Vid 18 års ålder har alla Duchenne-pojkar någon hjärtpåverkan, men det kan 

starta betydligt tidigare, även om den generellt rekommenderade 

steroidbehandlingen sannolikt senarelägger de kardiella symptomen. 
 

PM:et är en nationell anpassning av ”Consensus Statement on Standard of Care 

for Congenital Muscular Dystrophies ”, Wang et al 2010, vad gäller kardiell 

screening/uppföljning. 

 

Handläggningsförslag vad gäller screening: 
 

1.Vid diagnostillfället: mottagningsbesök med EKG, UKG och blodtryck. 24-

timmars EKG  

 EKG: särskild uppmärksamhet på takchykkycardi 

 UKG: se bilaga nedanenligt särskilt protokoll 

 Blodtryck: Alla pojkar med Mb Duchenne behandlas tidigt med 

 kortison. Om BT > 99% percentilen behandla med ACEi. 

Om det finns överledningsstörning eller myokardabnormitet särskild 

uppföljning. 
 

formaterade: Teckensnitt:Fet

http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/dystrofiamyo.pdf
http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/dystrofiamyo.pdf


2. 0-10 års ålder 

 EKG vartannat år om symptomfri 

 UKG vartannat år om symptomfri 

 

3. Från 10 års ålder 

 EKG varje år, tätare vid symptom 

 UKG varje år, tätare vid symptom 

 24-timmars EKG vartannat år, tätare vid symptom 

 

Duchenne och Becker: Profylaktisk behandling med ACEi

 eller ARB rekommenderas från 10 års ålder. 
 

 

Kardiella symptom: 

Takykardi: Om medelfrekvensen över dygnet >100 

rekommenderas behandling med beta-blockad 

 

Tecken på nedsatt vänsterkammarfunktion: Insättning av ACEi 

eller ARB. 
 

Tecken på pulmonell hypertension: Förbättrad ventilation 

 

Behandlingsförslag: 

ACE-hämmare: Enalapril: <40kg; starta med 1,25mg x1, höj till 

1.25mg x2 och sen till 2,5mgx2. 

 >40kg; starta med 2,5 mg x1, höj till 2,5mg x2 och sen till 5mg x2. 

(ev 10 mg x2).  

Kontrollera elektrolyter och Cystatin-C efter 3-4 veckor. 

Vid t ex biverkan; Valsartan eller Losartan. 
 

 

 

Bilaga: UKG och EKG vid muskelsjukdomar 
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Bilaga: 

 

EKG- och UKG-undersökning vid myopatier 
EKG (titta efter) 

• Sinustackycardi 

• Arytmier 

• Kort P-R 

• Höga R i högersidiga avledningar 

• Djupa/smala Q infero-lateralt 

• Högergrenblock 

• Flacka/inverterade T-vågor 

• Pre-excitation 

 

UKG: Det kan vara mycket svårt att få bra fönster 

• Uppskatta: Global och regional kontraktilitet/dyskinesi. Förekomst av pericardvätska 

• Mått: Septum(d), VK(d+s), bakvägg(d), ev. HK(d). TAPSE (eller vävnadsdoppler i HK). 

• Beräkning: Förkortningsgrad, EF med t ex Simpson 

•  Doppler: Flöde över klaffarna.  Förekomst av MI, TI (även hastighet), AI. Tecken på pulmonell 

hypertension. 

• Diastologi, t ex vävnadshastighet (d) septalt och lateralt, flödesprofil i lungven och över 

mitralis, area/volym av vä förmak. 

• Komplettera gärna med ytterligare funktionsanalyser, t ex 3D-volymer, Strain osv 

 


