Facit till EKG workshop under Barnveckan 2015
1. Flicka 10 år som söker akutmott pga svimning i samband med toalettbesök nattetid. Status ua.
Sinusrytm frekvens 75/min. P-vågor ua. Normalställd el-axel +60 grader, PQ 0,15 s, QTc 0,40s, Tvåg neg i V1 normalt för åldern.
(Normalfynd, bedömdes som vasovagal svimning)
2. Flicka, 2 dygn gammal, där man vid barnläkarus på BB noterat oregelbunden rytm vid
auskultation.
Sinusrytm 120/min. P-vågor ua, PQ 0,10 s. El-axel ca + 100 grader. Höga R-ampl över hö
kammaren och neg T i V4R-V2 (normalt för åldern). Flacka T i extr.avledn (normalt för åldern).
Tre extraslag (sannolikt SVES) ses på rytmremsan. QTc 0,42-0,43s.
(Enstaka SVES under neonatalperioden – bed som normalfynd)
3. Nyfödd gosse. Prenatalt diagnostiserad supraventrikulär takykardi, insatt på profylax
Sotalolhydroklorid vid 4 h ålder. KontrollEKG vid drygt 1d ålder.
Sinusrytm. P-vågor ua. PQ 0,11 s. Elaxel: ca +120 grader. QTc 0,49-0,53 s. Pos T V4R (normalt för
åldern).
(QT- förlängning känd risk vid Sotalolbeh)
4. 16-årig ung man med feber 38 grader och bröstsmärtor sedan ett dygn.
A.

EKG från akutmott dag 1:

Sinustakykardi med frekvens runt 100. PQ 0,14s. Lätt högerställd el-axel. Intraventrikulärt
ledningshinder av typen rSR’ i V1. Normala amplituder. Lätta ST-höjningar i extremitets- och
prekordialavledningarna, men skulle möjligen kunna vara inom normalvariationen (omkontroll
rekommenderas!). Flacka T-vågor V5-V6.QTc 0,39 s.
B.

EKG på vårdavd dag 3:

Sinustakykardi med frekvens runt 75. Lätt högerställd elaxel. Intraventrikulärt ledningshinder av
typen rSR’ i V1. Normala amplituder. Mindre uttalade ST-höjningar i extremitets- och
prekordialavledningarna jämfört med EKG 4A. Mer uttalade negativa i de diafragmala
avledningarna (aVF, III). Negativa T-vågor i V5-V6.
(Troponin-T stegring till 100. Bedömdes som myokardit pga Troponingstegring och dynamik i
EKG)

5. Flicka 6 år med Turners syndrom, ekokardiografi ua vid 1 års ålder. I samband med
undersökning på endokrinmott noteras oregelbunden rytm.
Sinusrytm med perioder av breddökad QRS-takykardi med en frekvens runt 130/min. Enstaka VES
av samma utseende. De breddökade komplexen är monomorfa. Troligen ventrikulär takykardi (Tvågorna omvända jämfört med QRS-komplexen). Fokus troligen i höger kammares utflödestrakt
(VES och VT positiva i diafragmala avledningar, aVF och III, samt vänster grenblocksutseende). De
sinusutlösta slagen normala. PQ 0,13 s. QTc 0,41 s.
(Ventrikulär arytmi. Insattes på beh med Flecainide och blev så småningom symptomfri)
6. 9-årig tid frisk kille som söker akutmott pga trötthet och arytmikänsla vid ansträngning.
Förmaksstyrd rytm, fokus troligen långt nere i höger förmak. Frekvens runt 75-80/min.
Vänsterställd elaxel (obs!). Djup Q-våg i V1. Låga R-amplituder och djupa S-vågor över
vänstersidan (V4-V6). ST-sträckor och T-vågsprogression ua. PQ 0,13 s. QTc 0,40 s.
( Patologiskt EKG -> ekokardiografi som visade tidigare okänt kongenitalt korrigerad
transposition)
7. 15-årig kille som söker akutmottagningen pga plötslig debut av hög hjärtfrekvens, duration 1
timme. Lite blek och kallsvettig.
Smal QRS-tackykardi med frekvens runt 210/min. Inga säkra P-vågor. SVT, troligen re-entry
takykardi.
Bryts till normal sinusrytm med isblåsa över ögonen.
(Anamnestiskt haft återkommande takykardier de senaste 2 åren, insattes på profylax med
betablockare och remitterades för ställningstagande till abladering)
8. 8-månaders flicka, välmående, som kommer på remiss från BVC pga accidentellt upptäckt
oregelbunden rytm, vilket kan verifieras vid auskultation. Inga blåsljud.
Sinusrytm med frekventa extraslag i trigemini, troligen grenblockerade SVES. Frekvens runt
140/min. Normalställd elaxel. Litet intraventrikulärt ledningshinder av icke-patologisk typ.
Normala amplituder. Normal ST-sträcka. Normal T-vågsprogression.PQ 0,12 s. QTc 0,40 s.
(Grundrytm sinus, SVES i trigemini )
9. 11-årig kille med ADHD-diagnos som tidigare stått på Ritalin, och nu nyligen bytt till Strattera.
Upplever minutlånga episoder med hjärtklappning ca 1 gång/månad. Normalt hjärtstatus.
Sinusrytm med frekvens runt 100/min. Kort PQ-tid 0,10 s. Preexcitation (deltavåg) i nästan
samtliga avledningar. Normalställd elaxel. Normala amplituder. Normal ST-sträcka. Normal Tvågsprogression. Preexcitation ger (falskt) förlängd QT.
(Inga takykardier efter återgång från Strattera till Ritalin. Remitteraes för ställningstagande till
ablation)

10. 9-mån flicka som kommer in till akuten pga trötthet, feber, kräkningar och dålig viktuppgång
sedan en vecka. Rtg cor-pulm visar stort hjärta och stas.
A.

EKG vid inkomsten:

Sinusrytm, frekvens runt 150. Högerställd elaxel. Generellt ”Low Voltage”, dvs små amplituder.
Kolla alltid att testen är 1 cm för att vara säker!
Djup S-våg i V6. Negativ T-våg i V6.
B.

EKG på avd dag 3:

Sinusrytm, frekvens runt 150. Högerställd elaxel. Generellt ”Low Voltage”, dvs små amplituder.
Abnorm R-vågsprogression (felkopplat, V4 och V6 omkastade?). Negativ T-våg i V5.
(Myokardit med ekokardiografiskt påverkad VK-funktion. Normal hjärtfunktion efter 6 mån)

Väl mött!
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