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MH-mottagningen







Urakut sectio

S: Akut sectio pga uterusruptur och ablatio

B: 39-årig kvinna. Tidigare anestesier ua

A: Induktion: Propofol + Celokurin  kraftig masseterspasm

Underhåll: Lustgas + Sevoflurane

Förblir takykard, rödblossig (temp 37,4 axill)

Snabb övergång till TIVA 

A-blodags: pH 7,23, pCO2,7, BE – 6, pO2 16

Snabb förbättring



MH patofysiologi



MH – tidiga symtom

1.  CO2 produktion,  O2 konsumtion, 

 respiratorisk + metabol acidos

2. Tackykardi, arytmier, instabilt BT

3. Generell muskelrigiditet

Masseterspasm (efter suxameton) 

4. Svettig, marmorerad hud



MH – senare symtom 

• Snabbt stigande temp

• Rhabdomyolys ( CK, myoglobin)   K 

 livshotande arytmier och hjärtstillestånd

• DIC, njursvikt, leversvikt



MH - handläggning

• Stäng av gas

• Hyperventilera (2-3 x normal MV)

• 100% O2 med höga flöden

• Kalla på hjälp

• Meddela kirurgen, 

skjut upp eller avsluta ingreppet om möjligt

• Övergå till TIVA



MH - handläggning

Dantrolen

Startdos: 2 mg/kg  

Därefter 1-2 mg/kg var 10:e minut 

till dess symtomen avklingat

1 ampull på 20 mg i 60 ml sterilt vatten

svårlösligt…kräver personal!



MH - handläggning

• Övervakning och infarter efter behov (minst 3 bra infarter) 

• Anpassad symtomatisk behandling

• Provtagning

− Blodgas

− CK och myoglobin

− Koagulation, leverstatus, krea



MH - efterförloppet

• Övervakning minst 24 h efter sista symtom

• Provtagning:  

₋ CK och myoglobin var sjätte timme

₋ Övrig lab efter behov (koag, leverstatus, krea)

• Kontrollera för compartmentsyndrom

• Informera patienten och anhöriga!

• Remiss till MH





Indikationer för utredning

• Misstänkt MH-reaktion (= proband)

• Släkting med MH

• Vissa andra RYR1-sjukdomar (ex central core disease)



MH-
mottagningen!



IVCT



Muskelbiopsi



Utredningsgång



Anestesi till 
känd/misstänkt
MH-känslig 
patient



Anestesi till känd/misstänkt
MH-känslig patient

Pre-operativt

• Planera anestesin (regionalanestesi, ev RSI-handläggning)

• Förberedelse av narkosapparat

Per-operativt

• 10 L färskgasflöde (3L om MH-filter)

• Monitorering 

Post-operativt

• Rutin



MH och graviditet

1. Mamma MH

2. Pappa MH 

MH?



PM?



Huvudbudskap 

• CAVE Celocurin och halogenerade anestesigaser

• Dantrolen 2 mg/kg

• Var förberedd!

• Skicka remiss för MH-utredning!
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Tack!




