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EMG på barn
Syfte
Undersökning av perifera nerver, neuromuskulär transmission och muskelfunktion. Undersökning av
motoriska enhetens fysiologi och patologi.

Bakgrund
Vanligaste orsaken till att man vill ha EMG på barn är muskulär hypotonus och muskelsvaghet, samt
försenad motorisk utveckling.

Förberedelser
EMLA (el. Tapin) - kräm 1 timme före undersökningsstart på de muskler som kommer i fråga för EMG.
Titta och känn på barnet, ta upp anamnes från förälder så att Du kan göra en preliminär klinisk
bedömning inför EMLA-applicering. Undersökningen startar i regel med en neurografi, där motoriska
samt sensoriska nerver i en arm och ett ben undersöks. V.g. se separat metodbeskrivning för
neurografi på barn. Neurografi görs för att utesluta/verifiera polyneuropati och andra tillstånd i nerv
eller neuromuskulär transmission. Därefter genomförs ibland även ultraljud av nerver och muskler.
Sista undersökningsmetoden är EMG.
Morfin ges ofta till barn före EMG, men är alltid ordinerat av läkare på barnkliniken, och ges i regel till
patienten av personal på barnsjukhuset innan patienten anländer till neurofys. Midazolam bör
undvikas att ges på neurofyskliniken.
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Material:
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Genomförande
För små barn kan det kännas bra att sitta i en förälders knä. Hos mindre barn behövs en extra person
för att hålla armen eller benet eftersom barnet vill göra sig fri från nålen och rör sig. Var
målmedveten och lugn. Använd all fantasi/lekfullhet för att avleda barnet om det verkar ängsligt.
Stöd nålhanden mot den extremitet man undersöker så att nålen inte plötsligt ändrar läge vid
rörelser hos barnet. Arbeta så snabbt det går. Undersök inte fler muskler än nödvändigt, använd Ditt
eget omdöme.

Tekniskt
Spontanaktivitet: Tag de tillfällen som ges att registrera detta. Kanske inte alltid i början av us, men
under us. gång. Myotonier letas efter ffa i IODI. De flesta myopatier/muskeldystrofier är mest
uttalade i proximala muskler.

MUPs: Samla 20 motoriska enheter helst, antingen via MultiMUP-programmet eller i det manuella.
För få motoriska enheter kan leda till fel diagnostisk slutsats! Lättast att få volontär aktivitet i hos
små barn är m. biceps, tibialis anterior och IODI. Vastus lateralis kan vara knepig - ett sätt är att
massera vid distala senfästet; barnet blir irriterat och spänner till i muskeln (använd här manuella
programmet v.b.).

Interferensmönster: Svårt och ibland omöjligt att på små barn före skolåldern få en medverkan till
ett regelrätt IP. Ofta rycker barnet till i muskeln och låt då ögat snabbt få en uppfattning om
rekryteringen av motoriska enheter.

Rapportering:
Rapporteras på sedvanligt sätt i skriftligt svar till inremitterande och när ultraljud också genomförts
inkluderas även ultraljudssvaret i bedömningen.
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