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Normal hjärtfrekvens nyfödd
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Bradykardi orsaker
sinusnod eller AV-nod påverkad

Intrinsic (primära)

• Hereditär jonkanalsjd.

• Kongenitala hjärtfel

• Kalcifiering och fibros av 

retledningssystemet

• AV-block

• Sick sinus syndrom

Extrinsic (sekundära)

• Autonom (vagal)

• Läkemedel

• Metabol acidos

• Neurologisk; ökat ICP

• Ischemi

• Hypotyroidism

• Infektion

• Hypotermi 

• Hypoxi

• Apne

• GER

• Malnutrition



Utredning av bradykardi

• Stetoskop

• Vilo EKG

• UKG

• 24h EKG

• Arbetsprov

• Eventrecorder

• Zenicor

• Reveal

• Andra…



Vagala orsaker
Extrinsic



Sinuspauser



Sinusarytmi pga vagal ton och intratorakal
förändring





Vandrande pacemaker 
(multifokal förmaksrytm)



Blockerade extraslag

Frekvens ca 60/min



Breathholding spells (affektkramp)

Cyanotisk

• Utlöses ofta av frustration

• Håller andan, sämre återflöde till 
hjärtat, lägre CO, blir blå

Blek

• Utlöses ofta av smärta

MIXAD

Ger ingen asystoli
Korta attacker

Ej kramp, kan rycka i 
extremiteter dock

6-18 mån ålder
Sällan efter 5åå



2 år gammal flicka med kramper



Reflex anoxic
seizures (RAS)

• Plötsligt stimuli (rädsla, smärta ex)

• Stark vagal reaktion

• Först blek och slapp

• Sedan ryckningar arm och ben

• 15-40s astystoli

• Ingen hjärnskada eller död



Behandling RAS
• Information!

• Ibland mediciner

• Extremt sällsynt; pacemaker



Kardiell orsak
Intrinsic



LQTS bradykardi



AV block

• AV block I

• Av block II, typ 1

(Wenchebach)

• AV block II, typ 2

• AV block III 

(AV-dissociation)



Esofaguselektrod



AVB III





Förvärvat AV-block

Structural heart disease

• cTGA

• HCM

Myopathic

• Emery-Dreifuss muscular dystrophy

• Kearns-Sayre syndrome

• Myotonic dystrophy

• Duchenne muscular dystrophy

Post operative

• Cardiac surgery

• AV-node ablation (AVNRT)

Infective
• Viral myocarditis
• Rheumatic fever

• Diphteria
• Lyme disease
• Mycoplasma pneumoniae

• Rubella
• Chagas disease
• HIV

Other
• LQTS

• Sino-Arterial disease
• Familial dysautonomia



Tonåring med synkope 



Kongenitalt 
AVB III

• Vanligaste orsak, men ovanligt ca 1:20 
000 barn

• SSA/Ro, SSB/La från moder i 95% av 
fallen

• Immunmedierad irreversibel skada på 
AV vävnad

• Enbart 20-30% av mödrar har 
sjukdomen.

• Risk för CAVB hos mor med 
antikroppar

• 1:a barn 2-5% risk 

• 2:a barn 12-25% risk



Hud lupus

• Ca ½ av barn som fått
antikroppar fetalt

• Ca 10% av barnen har både
hud lupus och CAVB

• Hud lesioner debut 0-2 mån
ålder

• Läker spontant 3-6 mån



Kongenitalt 
AVB III

• Medelfrekvens nyfödda ca 40/min

• >90% har smal QRS ersättnings rytm

• 7% (-20%) har förlängt QTc

• I Lund ca 2 fall/år

• Jämn fördelning pojke/flicka

• De flesta får epikardiell PM inom de 
första månaderna av livet.

• Enstaka fall med strukturellt hjärtfel



Akut frekvensbehandling
vid symptom, kammarpåverkan och/eller uttalat låg puls (< ca 35/min) 

Läkemedel

• Bricanyl (salbutamol) inte längre 
rekommenderad

• Isoprenalin 10μg/ml
• Start 0,05μg/kg/min

• Max 2μg/kg/min

• Inotropi vb

Pacemaker akut externt

Vid uttalade symptom trots annan 
behandling 

• Temporär PM
• Navelven

• V.subclavia el femoralis

• Externa plattor

• Epikardiella elektroder



Extern temporär
pacemaker



Pacemaker 
indikationer 
kongenitalt 
AVB III

• Neonatalt 

• <55/min

• Med strukturellt hjärtfel <70/min

• Breda QRS

• Komplexa QRS

• kammarpåverkan

• Barn >1åå 

• <50/min

• Pauser (x2-3)

• Kronotrop insufficiens



Pacemaker vid AVB III

Jaeggi, ET, Hamilton, RM, Silverman, ED, et al, J Am Coll Cardiol 2002; 39:130



Pacemaker 
epikardiellt
nyfödda och 
mindre barn



Pacemaker 
transvenöst
barn > ca 15-25 kg



Typ av PM

Pace Sense Inhibering Totalt

V V I VVI

A A I AAI

D D D DDD





Pacemaker efter neo…

Livslång 
behandling Reoperationer

-batteri
-dosbyte

Komplikationer
-PM kardiomyopati

-nervretning
-infektion

-kabelbrott



Bradykardi vid 
anorexi
Extrinsic









Kardiella indikationer för
medicinsk observation vid anorexi

• Hjärtfrekvens < 30-40

• QT dispersion > 60(?) ms mellan avledningar

• Konstiga T vågor

• Förlängd QTc > 460 ms

• Arytmier eller icke sinus

• BT <80/50 mmHg

• Ortostatisk förändring
• pulsökning >20/min eller 

• BT minskning  >10-20 mmHg





Sammanfattning bradykardi

• Uttalad sinusarytmi

• Sinuspaus < 2s

• Vandrande pacemaker

• Blockerade extraslag

• Nodal rytm (sömn)

• AV block I

• AV block II typ 1 (Wenchebach)

• (SVES, VES)

CAVB
LQTS bradykardi
Extern påverkan
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Normalvärden barn
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