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Sammanfattning 

Introduktion: Långt QT syndrom (LQTS) är en ärftlig hjärtsjukdom som drabbar 
jonkanalerna i hjärtmuskelcellerna. På grund av genmutationer uppkommer störningar 
i flödet av salter över hjärtmuskelcellernas membran. Detta leder till en förlängning av 
hjärtats repolarisation, vilket kan ses som förlängt OT-intervall på EKG. Sjukdomens 
symtom yttrar sig som svimningar eller plötslig hjärtdöd till följd av arytmier i hjärtats 
kammarmuskel. Förebyggande behandling sker i första hand med betablockerare som i 
de flesta fallen visar sig vara effektivt. Skillnad mellan olika genotyper av LQTS samt 
skillnad mellan betablockerare utgör en grund för kliniska studier om hur behandling 
kan ge bäst effekt hos enskilda patienter.  
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att studera hur symtom vid LQTS behandlas 
förebyggande med betablockerare, samt om det är skillnad mellan olika betablockerare 
som används i den förebyggande behandlingen.  
 
Metod: Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på originalartiklar och 
översiktsartiklar som främst sökts fram via PubMed samt genom rekommendation från 
extern handledare.  
 
Resultat: Betablockerare är förstahandsbehandling vid LQTS och ökar överlevnaden 
hos många patienter. Betablockerare har tidigare setts som likvärdiga när det gäller 
deras effekt vid förebyggande behandlig av symtom vid LQTS. Studier visar att 
propranolol och nadolol är mest effektiva, varav propranolol har särskild blockerande 
effekt på natriumjonströmmarna över hjärtmuskelcellernas membran. Metoprolol har i 
en studie visat sig ge flest genombrottshjärthändelser under behandling jämfört med 
propranolol och nadolol. En annan studie visar på risken för hjärthändelser vid 
behandling med atenolol en gång dagligen, medan ytterligare en studie pekar på god 
tolerans och få biverkningar hos barn som får atenolol två gånger dagligen. Skillnader 
mellan genotyper ger skillnader i behandlingssvar med betablockerare och även 
skillnader i var mutationen är lokaliserad i genen har betydelse för risken för symtom 
och effekten av den förebyggande behandlingen med betablockerare. 
 
Diskussion: Betablockerare är grunden till den förebyggande behandlingen vid LQTS 
och även livsstilsråd är viktiga i samband med förebyggande av symtom. Vid 
utvärdering av olika betablockerare finner man att det finns skillnader i effekt hos 
respektive betablockerare vid förebyggande behandling vid LQTS, även om den exakta 
verkningsmekanismen inte är helt klarlagd. Det visar sig också att respektive genotyp 
måste utvärderas för sig när det gäller förebyggande behandling på grund av att 
mutationer på olika jonkanaler ger olika effekt på QT-intervallet.  
 
Slutsats: Betablockerare spelar en tydlig roll vid förebyggande behandling av symtom 
vid LQTS, i synnerhet hos patienter med LQT1 och LQT2. Dessutom finns även en 
tydlig skillnad i olika betablockerares verkan samt hur de olika genotyperna svarar på 
behandlingen, vilket gör det svårt att generalisera verkan av en enskild betablockerare 
hos ett stort antal patienter. Vidare studier kan ge nya kunskaper om 
behandlingsrekommendationerna till den enskilda individen. 
 
Nyckelord: långt QT syndrom, LQTS, betablockerare 
 
 
 
 
 



 II 
 

Ordlista 

Autosomalt dominant = nedärvning av ett arvsanlag räcker för att få sjukdomen 

Autosomalt recessivt = nedärvning av två arvsanlag krävs för att få sjukdomen 

Bazett’s formel = ger korrigerad QT-tid utifrån hjärtfrekvens, QTc=QT/(√RR) 

Betablockerare = adrenerg β-receptorantagonist 

Cytoplasmisk (C-) loop = del av transmembranregionen av en jonkanal 

Fenotyp = fysisk egenskap 

Gain-of-function = mutationen ger ett nytt särdrag hos genprodukten 

Genotyp = genetisk egenskap 

Holter-EKG = långtids-EKG som registreras under 24 timmar 

ICD = implanterbar cardioverter-defibrillator 

LCSD = vänstersidig sympatisk gangliektomi 

Loss-of-function = mutationen ger förminskad eller avsaknad av funktion hos 

genprodukten 

LQTS = långt QT syndrom 

Missense mutation = punktmutation där en nukleotid byts ut och ger fel aminosyra 

PKA = proteinkinas A 

Proband = den först diagnostiserade i en familj 

RR-intervall = tiden mellan två på varandra följande R-vågor 

QTc = QT-tiden korrigerad för hjärtfrekvens  

QT-tid = tiden mellan Q och slutet av T-vågen, motsvarar hjärtats repolarisation 

TdP = Torsades-de-Pointes, typ av ventrikulär takykardi 

Tpe = Tpeak-end, tiden från toppen av T-vågen till slutet av T-vågen, motsvarar slutet av 

hjärtats repolarisation  

Transmural = som går tvärsigenom en anatomisk vägg 
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1. Introduktion 

1.1 Hjärtat 
 
Människokroppens hjärta är såväl källa till liv som källa till flertalet hjärtsjukdomar. En 
del av dessa sjukdomar innefattar hjärtats elektriska egenskaper, något som är 
livsviktigt för att det ska fortsätta att slå.  

1.1.1 Hjärtmuskelcellers aktionspotential 

 
Hjärtats kontraktion utgår från hjärtmuskelcellernas aktionspotential som uppstår 
genom jonströmmar som flödar över cellmembranet. En hjärtmuskelcells 
aktionspotential består av fem delar (se figur 1) [1]: 
 

• Fas 0 (snabb depolarisation) påbörjas när membranpotentialen når ett 
tröskelvärde på –60 mV som får Na+ att strömma in i cellen genom de 
spänningsberoende natriumkanalerna (INa) så att en depolarisation uppstår.  

• Fas 1 (partiell repolarisation) uppstår när natriumkanalerna stängs. 
• Fas 2 (platåfas) uppkommer när Ca2+ strömmar in i cellen via 

spänningsberoende kalciumkanaler (ICa-L), dock långsammare än 
natriumkanalerna. Samtidigt går den långsamma kaliumströmmen IKs ut ur 
cellen. Under platåfasen har ledningsförmågan för K+ sjunkit på grund av 
depolarisationen, vilket gör att endast en liten ström av Ca2+ räcker för att 
bibehålla platåfasen i aktionspotentialen.  

• Fas 3 (repolarisation) startar när kalciumkanalerna inaktiveras och den 
utåtgående kaliumströmmen IKs fortsätter. Förloppet fortgår med hjälp av den 
snabba kaliumströmmen IKr och en annan kaliumström (IK1) som aktiveras av 
höga koncentrationer av Ca2+ inne i cellen under platåfasen.  

• Fas 4 (pacemakerpotential) är den gradvisa depolarisationen som sker under 
diastole (när hjärtat fylls med blod), vilket beror på ökande inåtgående 
jonströmmar och minskande utåtgående jonströmmar.  

 

 
Figur 1. Faserna i aktionspotentialen: 0, snabb depolarisation; 1, partiell 
repolarisation; 2, platå; 3, repolarisation; 4, pacemakerpotential. Den nedre delen visar 
tillhörande förändringar i membrankonduktans för Na+, K+ och Ca2+. Återgiven från [1] 
med tillstånd från Elsevier och Oxford University Press.  
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 1.1.2 EKG 

 
Hjärtats elektriska aktivitet kan undersökas med ett elektrokardiogram (EKG). Ofta 
registreras även ett långtids-EKG (Holter-EKG) under 24 timmar. Figur 2 visar EKG-
vågor utifrån aktionspotentialens form i olika delar av hjärtat, samt hur hjärtats 
retledningssystem fortgår. Utifrån ett EKG kan eventuella avvikelser upptäckas och 
sjukdomar diagnostiseras.  

 

Figur 2. Ledning av impulser genom hjärtat (övre delen), med korresponderande 
elektrokardiogram (EKG, nedre delen). Den längsta fördröjningen sker vid 
atrioventrikulärknutan (AV-knutan), där aktionspotentialen har en karaktäristiskt 
långsam vågform. SA = sinoatrial. Återgiven från [1] med tillstånd från Elsevier. 

1.2 Långt QT syndrom 
 
Ärftligt långt QT syndrom (LQTS) är en jonkanalssjukdom som genom genmutationer 
påverkar jonflödet över hjärtmuskelcellernas cellmembran. Vid LQTS är hjärtats 
repolarisation förlängd, vilket visar sig som ett förlängt QT-intervall på EKG [2]. Figur 
3 visar ett normalt EKG med namngivna intervall och vågor.   
 

 

Figur 3. EKG med intervall och vågor. Omarbetad från [3]. 
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Förlängd repolarisation i hjärtat beror på att hjärtmuskelcellernas aktionspotential inte 
avslutas inom den tidsram som är normalt [4]. Ökade skillnader i repolarisation hos 
hjärtats kammarmuskel anses orsaka arytmier vid LQTS och den utlösande faktorn 
anses vara för tidiga efterdepolarisationer [5]. Det som ligger bakom hjärthändelser vid 
LQTS är ofta en särskild typ av ventrikulär takykardi som kallas för Torsades-de-
Pointes (TdP), efter sitt utseende på EKG där kurvan vrider sig runt den isoelektriska 
linjen [4]. Detta kan i de fall där inte takykardin slutar av sig själv leda till 
ventrikelflimmer som ger hjärtstillestånd eller plötslig hjärtdöd. Anledningen till varför 
TdP ibland slutar och ibland inte är dock okänd [2]. 

1.2.1 Bakgrund och genotyper 

 
En ovanlig form av LQTS beskrevs 1957 och benämns Jervell Lange-Nielsens syndrom 
(JLNS) [4]. Den nedärvs autosomalt recessivt, vilket betyder att arvsanlag från båda 
föräldrarna krävs för att barnet ska få sjukdomen. Det blir därmed en risk på 50 % att 
få LQTS, 25 % att få JLNS och 25 % att inte ärva något anlag. JLNS är kopplad till 
ärftlig dövhet. JLNS uppkommer av en homozygot eller sammansatt heterozygot 
mutation i generna KCNQ1 och KCNE1, vilka kodar både för α- och β-subenheterna hos 
kaliumjonkanalen IKs i hjärtmuskelcellerna. Den vanliga formen av LQTS är Romano-
Wards syndrom (RWS) och nedärvs autosomalt dominant, vilket innebär att endast ett 
arvsanlag från en förälder behövs för att barnet ska få sjukdomen. Risken att få 
sjukdomen är då 50 %. Denna vanliga form är utan medfödd dövhet. Benämningen 
Romano-Ward används inte lika mycket idag när så många olika genotyper har 
identifierats. De vanligaste typerna av LQTS beror på mutationer i tre olika gener: 
KCNQ1 (kallas LQT1), KCNH2 (kallas LQT2) och SCN5A (kallas LQT3) [6]. LQT1 utgör 
ca 40-55 %, LQT2 utgör ca 30-45 % och LQT3 utgör ca 5-10 % [5]. Utöver dessa finns 
även LQT4-13 identifierade, vilka är betydligt mindre vanliga och utgör totalt ca 5 % av 
identifierade LQTS [6]. Det uppskattas att prevalensen för att bära på en genmutation 
som ger upphov till LQTS är 1/2000 [7, 8]. Det är inte alla som är symtomatiska, vilket 
gör att den kliniska prevalensen ligger omkring 1/3000-4000 [8].  
 
LQT1 beror på en loss-of-function-mutation (mutationen ger förminskad eller 
avsaknad av funktion hos genprodukten) i genen KCNQ1 [5]. Denna gen kodar för α-
subenheten hos kaliumjonkanalen i hjärtmuskelcellerna som styr den långsamma 
kaliumströmmen IKs [2, 5]. Den är viktig för att repolarisationen av hjärtmuskelcellerna 
ska kortas ned vid stimulering av det sympatiska nervsystemet. När IKs inte fungerar 
normalt, som vid mutation av KCNQ1-genen, kommer tiden för repolarisation inte att 
förkortas normalt och detta medför att QT-intervallet inte förkortas när hjärtrytmen 
ökar [5].  
 
LQT2 beror på en loss-of-function-mutation i genen KCNH2 som kodar för α-
subenheten hos kaliumjonkanalen i hjärtmuskelcellerna som styr den snabba 
kaliumströmmen IKr [2, 5]. Mutationen minskar den utåtgående IKr, vilket ger en längre 
repolarisationstid och längre QT-intervall.  
 
LQT3 beror på en gain-of-function-mutation (mutationen ger ett nytt särdrag hos 
genprodukten) i genen SCN5A [5]. Denna gen kodar för α-subenheten hos 
natriumjonkanalen i hjärtmuskelcellerna som reglerar den inåtgående 
natriumströmmen INa under depolarisationen [2, 5]. Mutationen ger en förlängd 
inåtgående natriumström, vilket i sin tur förlänger aktionspotentialen och orsakar 
förlängt QT-intervall.  

1.2.2 Diagnostik och riskbedömning 

  
Vid diagnostik av LQTS görs en mätning av QT-intervallet på EKG (figur 3). Vid ökad 
hjärtfrekvens förkortas QT-intervallet och QT-tiden måste korrigeras utifrån 
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hjärtfrekvensen innan det går att analysera, vilket vanligtvis görs enligt Bazett’s formel 
där QTc=QT/(√RR) [6]. Ett korrigerat QT-intervall (QTc) på över 500 ms 
(millisekunder) räknas som hög risk för hjärthändelser. Riktvärden för QTc hos barn, 
män och kvinnor kan ses i tabell I.  
 
Tabell I. Korrigerat QT-värde (QTc) enligt Bazett’s formel för diagnostisering av 
förlängt QT-intervall. Omarbetad från [5]. 
 

 Barn 1-15 år 
(ms) 

Vuxen man 
(ms) 

Vuxen kvinna 
(ms) 

Normalt QTc <440 <430 <450 

Gränsfall QTc 440-460 430-450 450-470 

Förlängt QTc >460 >450 >470 

Ms = millisekunder.  
 
För att bedöma risken att bära på en genmutation som orsakar LQTS hos en enskild 
patient kan de diagnostiska kriterierna enligt Schwartz användas (tabell II) [2, 5, 8].  
 

Tabell II. Diagnostiska kriterier för LQTS enligt Schwartz. Poäng: ≤ 1 poäng: låg risk 
för LQTS; 1,5-3 poäng: medelhög risk för LQTS; ≥ 3,5 poäng: hög risk för LQTS. 
Omarbetad från [5, 8]. 

 Poäng 
EKG fynd*  
A     QTc**, ms 
        ≥ 480 
        460-479 
        450-459 

 
3 
2 
1 

B      QTc* vid fyra minuters återhämtning   
        från träningstest ≥ 480 ms 

1 

C     Dokumenterad Torsades-de-Pointes 2 
D     T-vågsalternans 1 
E     ”Notched” T-våg i tre avledningar 1 
F     Låg hjärtfrekvens för ålder*** 0,5 
Anamnes  
A     Svimning 
        Under stress 
        Utan stress 

 
2 
1 

B     Ärftlig dövhet 0,5 
Hereditet  
A     Familjemedlem med definitiv LQTS**** 1 
B     Oförklarad plötslig död hos 
        nära släktning under 30 år**** 

0,5 

*Utan läkemedel som kan påverka EKG, **QTc utifrån Bazett’s formel där 
QTc=QT/√RR, ***Hjärtfrekvens i vila, ****Ej samma familjemedlem i A som i B 
 
Risk för symtom påverkas av kön och ålder [5]. Under barn- och ungdomsåren löper 
pojkar med LQTS större risk att få symtom än flickor, trots att flickor i en studie hade 
längre QTc [9]. Vuxna kvinnor löper större risk för symtom än män [5, 9].  
 
LQTS är en hjärtsjukdom där framstegen inom molekylärbiologi och genetik har varit 
stora och som även visar på kopplingen mellan genetiska och fysiska egenskaper – 
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genotyp och fenotyp [2]. Därför finns det till viss del möjlighet att anpassa särskilt den 
icke-farmakologiska behandlingen utifrån genotyp, men även betablockerarnas roll blir 
tydlig i jämförelse mellan genotyper. Detta banar väg för ny genspecifik behandling när 
det gäller de utlösande faktorerna hos olika typer av LQTS (se figur 4). Personer med 
LQT1 är mer utsatta för hjärthändelser vid fysisk träning och emotionell sympatisk 
stimulering [6]. Simning i synnerhet är en riskfaktor [2]. Det finns ingen tydlig skillnad 
mellan män och kvinnor som har LQT1 när det gäller risken för hjärthändelser [4]. 
Personer med LQT2 är känsliga för låga kaliumvärden samt abrupt uppvaknande i 
samband med plötsliga ljud [6]. Kvinnor med LQT2 löper större risk än män för 
hjärthändelser [4]. Personer med LQT3 har förlängt QT-intervall under natten och 
löper därför störst risk att drabbas av arytmier i sömnen [10]. Män med LQT3 löper 
större risk att få symtom än kvinnor [4].  
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Figur 4. Fördelning av utlösande faktorer för hjärthändelser hos de tre vanligaste 
genotyperna. Antal i parentes visar antal utlösande faktorer, inte enskilda patienter. 
Omarbetad från [10].  

 
Gällande rekommendationer är att patienter med diagnostiserad LQTS i första hand 
bör behandlas förebyggande mot symtom med betablockerare [2]. I den enskilda 
patientens fall kan undantag göras [6]. Gemensamt för alla patienter med LQTS är 
dock att undvika läkemedel som blockerar kaliumkanalsströmmen IKr, vilket ger en 
förlängning av repolarisationen som ses som förlängt QT-intervall på EKG [2]. 
Information om dessa kan hittas på www.crediblemeds.org [11]. Det är även viktigt att 
beakta livsstilen hos patienter med LQTS. Patienter med LQT1, men även LQT2, bör 
inte ägna sig åt fysiskt ansträngande aktiviteter som tävlingssporter och i synnerhet 
inte simning [2]. Patienter med LQT2 bör vara särskilt försiktiga med plötsliga ljud, till 
exempel tänka på att inte ha kraftiga alarmsignaler på morgonen. Föräldrar till barn 
med LQT2 måste tänka på att väcka sina barn utan att använda sig av höga ljud.  

1.3 Betablockerare 
 
Betablockerare (adrenerga β-receptorantagonister) är läkemedelssubstanser som 
utövar sin verkan på adrenerga β1- och/eller β2-receptorer i bland annat hjärta och 
luftvägar [1]. Den första potenta substansen som utvecklades var propranolol, med 
blockerande effekt på båda receptorerna.  Det finns både receptorselektiva och icke-
selektiva betablockerare och vissa har även en agonistisk verkan, till exempel 
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alprenolol. De adrenerga β2-receptorerna får glatt muskulatur i blodkärl och luftvägar 
att vidga sig vid stimulering och β1-receptorerna (i första hand) ökar både hjärtrytmen 
och kontraktionskraften i hjärtat. De ger även andra effekter på det sympatiska 
nervsystemet, men som inte är lika framträdande. Betablockerares effekt på β-
receptorer blir därmed att hjärtrytm och kontraktionskraft minskar och glatt 
muskulatur drar ihop sig. Det senare ger en oönskad biverkning i och med att den 
glatta muskulaturen i luftvägarna drar ihop sig. Betablockerares främsta 
användningsområde är kardiovaskulärt och omfattar sjukdomar som hjärtinfarkt, högt 
blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt och arytmier. Andra användningsområden är vid 
glaukom (ögondroppar), ångestsymtom (hjärtklappning, darrningar) och som 
migränprofylax.  
 
Betablockerare tillhör klass II av antiarytmiska läkemedel enligt Vaughan Williams 
system, som innehåller fyra klasser [1]. Betablockerare verkar genom att hämma 
adrenalinets stimulerande effekt på adrenerga β-receptorer, vilket är det som kan 
orsaka arytmier. Adrenalin ger effekt på platåfasen (fas 2) och pacemakerpotentialen 
(fas 4) under hjärtmuskelcellernas aktionspotential  (figur 1) och det är här 
betablockerare hämmar adrenalinets stimulerande effekt.  

1.4 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier få en större förståelse för hur 
symtom vid långt QT syndrom behandlas förebyggande, med fokus på betablockerare. 
Vidare studeras även om det finns skillnader i behandlingssvar med olika typer av 
betablockerare. Frågeställningarna är: 1. Hur behandlas symtom förebyggande vid 
långt QT syndrom? 2. Är det skillnad på olika betablockerare i den förebyggande 
behandlingen av symtom vid långt QT syndrom?  
 

2. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på studier som undersökt förebyggande 
behandling av symtom vid långt QT syndrom. De ingående studierna tar även upp 
eventuell skillnad mellan olika betablockerare i den förebyggande behandlingen. 
Litteratursökning har främst gjorts via PubMed, och extern handledare har försett med 
rekommenderade artiklar. Även sökmotorn Google har använts i viss utsträckning. 
Sökning av litteratur har gjorts mellan 2014-03-31 – 2014-04-15.  
 
Följande MeSH-sökord har använts i olika kombinationer vid sökning i PubMed: 
Long QT Syndrome 
Long QT Syndrome/congenital 
Long QT Syndrome/therapy 
Long QT Syndrome/pathology 
Long QT Syndrome/prevention and control 
Adrenergic beta-Antagonists 
Adrenergic beta-Antagonists/pharmacology 
Adrenergic beta-Antagonists/pharmacokinetics 
Adrenergic beta-Antagonists/therapeutic use 
 
Fritextsökning i PubMed har gjorts med följande sökord: 
Long QT syndrome 
Long QT syndrome AND beta-blockers 
Congenital long QT syndrome 
Congenital long QT syndrome AND beta-blockers 
Congenital long QT syndrome AND adrenergic beta-antagonists 
Congenital long QT syndrome AND treatment 
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Congenital long QT syndrome AND management 
Congenital long QT syndrome AND therapy 
 
Sökning med “Long QT Syndrome [MeSH] AND Adrenergic beta-Antagonists [MeSH]” 
och filter: Clinical Trial gav 19 artiklar varav 8 studerades närmare och 4 valdes ut 
utifrån deras innehåll (fokus på behandling med betablockerare). Dessa artiklar dök 
även upp under andra sökkriterier. Övriga 4 originalartiklar samt de översiktsartiklar 
som lagt grunden till introduktionen söktes fram med hjälp av de relaterade artiklar 
som visas i marginalen på PubMed, via referenser från de första artiklarna samt genom 
direkt rekommendation från extern handledare.  
 

3. Resultat 

Totalt har åtta originalartiklar studerats och kommer att redovisas i detta avsnitt.  

3.1 Förebyggande behandling vid LQTS 
 
Betablockerare är förstahandsbehandling som förebyggande av symtom vid långt QT 
syndrom [2]. När betablockerare har visat sig ge otillräcklig effekt eller om de är 
kontraindicerade finns det andra alternativ att överväga. Dessa är LCSD (vänstersidig 
sympatisk gangliektomi), ICD (implanterbar cardioverter-defibrillator) samt 
pacemaker. Hos patienter med LQT3 kan natriumkanalsblockeraren mexiletin vara ett 
alternativ. Även livsstilsförändringar som att inte utöva en tävlingssport eller simma 
ensam, samt att undvika QT-förlängande läkemedel är viktiga faktorer som kan 
förebygga symtom vid LQTS.  

3.1.1 Låg incidens av hjärthändelser vid behandling med betablockerare hos barn 

med långt QT syndrom 

 
Villain et al. har i en retrospektiv studie undersökt om betablockerare är en tillräcklig 
behandling för att förebygga symtom hos barn med LQTS [12]. Studien omfattade 122 
barn diagnostiserade med LQTS under åren 1984-2002. I 26 av fallen fick barnen sin 
diagnos under den första levnadsmånaden och sju av dessa hade haft tillfällen av 
bradykardi under fosterperioden. De övriga diagnostiserades vid 5-15 års ålder. Av de 
122 patienterna var 61 symtomatiska med icke-fatala hjärthändelser: svimning hos 44 
patienter, hjärtstillestånd med återupplivning hos sju patienter samt tio patienter med 
låg hjärtfrekvens (sinusbradykardi hos sex patienter och atrioventrikulär (AV)-blockad 
hos fyra patienter). Övriga 61 patienter i studiepopulationen var icke-symtomatiska.  
 
Före behandling mättes QT-intervallet och korrigerades med Bazett’s formel [12]. QTc 
var längre hos symtomatiska (medelvärde 510 ms) än hos icke-symtomatiska patienter 
(medelvärde 469 ms). Hos 15 patienter (fyra symtomatiska och elva icke-
symtomatiska) var QTc <450 ms, men deras diagnos bekräftades molekylärbiologiskt. I 
118 av 122 fall söktes det efter mutationer i generna KCNQ1 (61 patienter), KCNH2 
(även kallad HERG, 36 patienter) och SCN5A (två patienter). Fem patienter hade två 
mutationer och hos de övriga 14 hittades ingen mutation.  
 
Val av betablockerare utgick från ålder, vikt och kroppsyta [12]. De betablockerare som 
användes i behandlingen var nadolol, propranolol, acebutolol, atenolol och bisoprolol. 
Fördelning mellan patienter och dygnsdos kan ses i tabell III. Behandlingen ansågs 
effektiv om den maximala hjärtfrekvensen låg under 150 slag per minut hos patienter 
yngre än två år, samt under 130 slag per minut hos äldre barn och ungdomar. Hos tre 
patienter sågs en högre hjärtfrekvens än gränsvärdena, vilket berodde på dålig 
följsamhet. Uppföljning av behandlingen gjordes var sjätte till tolfte månad under 1-18 
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år vid tre institutioner i Paris (Necker Enfants-Malades, Robert Debré och Lariboisère). 
En gång om året gjordes ett 24-timmars Holter-EKG samt eventuellt ett träningstest. 
 

Tabell III. Fördelning av betablockerare i studiepopulationen [12]. 

Betablockerare Dos Doseringstillfällen 
per dag 

Antal 
patienter 

Nadolol 50 mg/m2 kroppsyta/dag 2 74* 

Propranolol 3-5 mg/kg/dag 3-4 30 

Acebutolol 10 mg/kg/dag 3 10 

Bisoprolol 10 mg/dag 1 5 

Atenolol 50 mg/dag 1 3 

*I sex fall uppkom biverkningar som försvann efter byte av betablockerare. Hos tio 
patienter byttes acebutolol och propranolol till nadolol. Totalt behandlades 86 
patienter med nadolol efter uppföljning.  
 
Under uppföljningstiden (maximalt 18 år) överlevde 111 patienter neonatalperioden 
och behandlades sedan med enbart betablockerare under uppföljningsperioden [12]. 
Fem av dessa (varav två med KCNH2 (HERG) och två med två mutationer) hade icke-
fatala hjärthändelser under uppföljningsperioden. Sammanfattningsvis nämner Villain 
et al. att ingen av barnen avled under behandling med endast betablockerare, samt att 
ingen av de med LQT1 som behandlades med betablockerare hade haft svimningar, 
hjärtstillestånd eller plötslig död under uppföljningsperioden.  

3.1.2 Betablockerare skyddar mot skillnader i repolarisation under träning vid 

ärftligt långt QT syndrom typ 1 

 
I en studie över tio patienter med LQT1 och 35 friska kontroller utförd av Gemma et al. 
undersöktes om betablockerare skyddar mot förlängning av QT-intervall och Tpeak-end 
(Tpe, se figur 3) under träning [13]. Vissa patienter med LQT1 får trots behandling med 
betablockerare hjärthändelser som svimning eller plötslig död. Hos friska personer 
förkortas QT-intervallet med ökad hjärtfrekvens, vilket det inte gör hos patienter med 
LQT1. Det har visat sig att även Tpe-intervallet kan vara en indikator för arytmier. 
Patienter med LQTS har ett förlängt Tpe vid sympatisk stimulering, vilket inte friska 
personer har.  
 
Studien utfördes genom att 10 genetiskt identifierade patienter med LQT1 utförde ett 
träningstest på löpband både innan och efter påbörjad behandling med betablockerare 
[13]. Måldosen var 2-3 mg/kg/dag av långverkande propranolol (fem patienter) eller 1-
2 mg/kg/dag av nadolol (tre patienter). Metoprololsuccinat (en patient) och atenolol 
(en patient) gavs om de två första inte tolererades. De 35 friska kontrollerna som 
matchats utifrån ålder och kön utförde träningstest på löpband efter två veckor med 
propranolol (80 mg/dag första veckan och 160 mg/dag andra veckan om det 
tolererades) samt efter två veckor med placebo.  
 
Gemma et al. pekar på begränsningarna som finns i de formler som används vid 
korrigering av QT-tiden utifrån hjärtfrekvens, till exempel Bazett’s formel [13]. De 
jämförde därför QT-intervaller vid matchade hjärtfrekvenser. Detta gjordes genom att 
EKG-intervall vid hjärtfrekvenser mellan 100 och 110 slag per minut valdes ut och en 
isoelektrisk linje och en tangentlinje användes för att precisera slutet av T-vågen. QT-
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intervallet jämfördes före och efter behandlingsstart med betablockerare hos både 
patienter med LQT1 och friska personer. 
 
Resultatet av studien visade att betablockerare förkortar QT-intervallet under träning 
och återhämtning efter träning hos patienter med LQT1, men inte hos friska kontroller 
(se tabell IV) [13]. Betablockerare minskade markant Tpe-intervallet hos patienter med 
LQT1 under träning och återhämtning, och endast en måttlig minskning sågs hos de 
friska kontrollerna. Tpe skiljde sig inte åt mellan grupperna och betablockerare 
minskade inte Tpe under vila nämnvärt hos någon av dem. 
 

Tabell IV. QT-intervall och Tpe vid matchad hjärtfrekvens (mellan 100 och 110 slag per 
minut) före och efter behandlingsstart med betablockerare hos patienter med LQT1 och 
friska kontroller vid träning, återhämtning och vila (inga värden för QT-intervall vid 
vila) [13]. 

QT-intervall  
(ms) 

Tpe  
(ms) 

 

Före BB Efter BB Före BB Efter BB 

LQT1     
Träning 391 ± 25 375 ± 26 91 ± 26 67 ± 19 
Återhämtning 419 ± 41 391 ± 39 103 ± 26 78 ± 11 
Vila - - 82 ± 33 70 ± 8 
Friska kontroller     
Träning 320 ± 17 317 ± 16 69 ± 13 61 ± 11 
Återhämtning 317 ± 13 315 ± 14 77 ± 19 68 ± 14 
Vila - - 74 ± 13 72 ± 13 
BB = behandling med betablockerare 
 
Hos en enskild patient med LQT1 ökade QT-intervallet och betablockerarnas effekt var 
inte enhetlig hos alla i studiepopulationen [13]. Gemma et al. menar att studien visar på 
att den skyddande effekten av betablockerare är deras förmåga att minska skillnader i 
repolarisationen så att det liknar förloppet hos en frisk person.  

3.2 Betablockerare har olika effekt vid LQTS 
 
Trots att betablockerare är förstahandsval vid förebyggande behandling av symtom vid 
LQTS, är verkningsmekanismen inte helt känd [2, 6]. Alla betablockerare är heller inte 
lika effektiva [2]. Det finns skillnader i blockeringen av den sena natriumjonströmmen 
hos olika betablockerare [6]. Detta kan vara en orsak till att betablockerare har olika 
effekt. Propranolol har störst blockerande effekt, medan nadolol har liten blockerande 
effekt och metoprolol ingen blockerande effekt alls.  De som ger upphov till minst antal 
återkommande hjärthändelser associerade med LQTS är propranolol och nadolol. 
Nadolol finns dock inte tillgängligt i alla länder, däribland Sverige [14]. 

3.2.1 Effektivitet och begränsningar av behandling med betablockerare vid LQTS 

 
I en studie med 869 patienter med LQTS som behandlades med betablockerare gjorde 
Moss et al. en utvärdering av betablockerares effekt [15]. Studiepopulationen utgjordes 
av patienter från 730 familjer med en identifierad proband (den som diagnostiserats 
först i en familj). Informationen hämtades från International LQTS Registry och 
studien omfattade patienter som blivit förskrivna betablockerare före 41 års ålder. Det 
fanns information om genotyp hos 139 patienter: 69 LQT1, 42 LQT2 och 28 LQT3. För 
varje patient kontrollerades det om behandling med betablockerare påbörjats, 
eventuellt startdatum, dosering och patientens vikt. Vid årliga kontroller registrerades 
vilken dosering som gällde om behandlingen fortsatt, samt datum om behandlingen 
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avbrutits. Om en patient avlidit, kontrollerades om patienten hade varit under 
behandling före dödstillfället. Förskrivna betablockerare varierade runt om i världen 
mellan atenolol, metoprolol, nadolol och propranolol. Hos de flesta hade doseringen 
ökats vid uppföljning och 82 % stod fortfarande på behandling med betablockerare 
efter fem år från behandlingsstart.  
 
De hjärthändelser som registrerades var hjärtstillestånd med återupplivning, oväntad 
plötslig död före 41 års ålder och plötslig död vid operation kopplad till LQTS [15]. 
Patienterna utgjorde sina egna kontroller genom att likvärdiga tidsperioder användes 
före och efter behandlingsstart med betablockerare. Antal hjärthändelser, 
händelsefrekvens per patient och händelsefrekvens per år bestämdes. I resultatet 
skriver Moss et al. att alla dessa tre faktorer minskade signifikant (P<0.001) i antal 
efter att behandling med betablockerare påbörjats, hos både proband och 
familjemedlemmar. Den största skillnaden sågs hos patienter som haft flest 
hjärthändelser innan behandling med betablockerare påbörjats. Bara ett fåtal patienter 
i studiepopulationen hade tagit EKG både före och efter påbörjad behandling med 
betablockerare. Det sågs en signifikant (P<0.001) minskning av QTc hos icke-
symtomatiska patienter efter behandlingsstart med betablockerare. Hos de som 
upplevt svimning efter behandlingsstart sågs endast en liten, icke-signifikant 
minskning av QTc. En viss ökning av QTc kunde ses hos de som haft hjärtstillestånd 
med återupplivning eller som avlidit efter behandlingsstart.  
 
Av de 139 patienterna med bekräftad genotyp kunde det konstateras att betablockerare 
gav en signifikant minskning av antal hjärthändelser hos patienter med LQT1 (69 
patienter) och LQT2 (42 patienter) [15]. Patientgruppen med LQT3 (28 patienter) hade 
mindre effekt av betablockerare i denna studie. Riskfaktorer under behandling med 
betablockerare utvärderades genom att bedöma hela perioden före och efter 
behandlingsstart. Det sågs en högre risk när behandling med betablockerare påbörjats i 
tidig ålder. Störst risk för att råka ut för hjärtstillestånd med återupplivning eller död 
under behandling med betablockerare var när dessa händelser inträffat även innan 
behandlingsstart. Hos patienter med symtom före behandling med betablockerare var 
risken för återkommande hjärthändelser under de följande fem åren 32 %. Hos 
patienter som haft hjärtstillestånd med återupplivning före behandling med 
betablockare var risken att få återkommande hjärthändelser under de följande fem 
åren 14 %. 
 
Under behandling med betablockerare avled 33 patienter i studiepopulationen [15]. 
Hos dessa var QTc något längre än hos resten av studiepopulationen, 79 % var 
symtomatiska innan behandling, behandling påbörjades före tonåren och döden 
inträffande inom 5 år efter behandlingsstart. Av dessa 33 hade 25 patienter (76 %) 
recept på betablockerare vid dödstillfället, men det går inte att veta något om deras 
följsamhet dagen de avled. Moss et al. avslutar med att poängtera att betablockerare 
inte är helt och hållet effektivt vid förebyggande av arytmier vid LQTS, vilket kan bero 
på felaktig dos, dålig följsamhet eller att betablockerare inte kan förebygga ventrikulära 
arytmier till fullo.  

3.2.2 Brister i behandling med betablockerare hos symtomatiska probander med 

långt QT syndrom 

 
Enligt Chatrath et al. har den allmänna synen varit att de betablockerare som används i 
behandlingen vid LQTS är likvärdiga, men att det till trots sker 
genombrottshjärthändelser under behandling med betablockerare [16]. Deras 
kohortstudie utgick från 28 symtomatiska genotypade probander: 18 LQT1, sju LQT2 
och tre LQT3. Syfte med studien var att undersöka orsaker till att behandling med 
betablockerare misslyckats. Man studerade genotyp, första symtom, typ av 
betablockerare och dos, andra läkemedel med QT-förlängande effekt och följsamhet. 
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Eftersom icke-symtomatiska patienter skulle kunna maskera olika betablockerares 
egentliga effekt inkluderades de inte i studien. De betablockerare som användes i 
behandling var propranolol, atenolol, metoprolol och nadolol (se tabell V).  
 

Tabell V. Fördelning av antal patienter med olika betablockerare i behandlingen 
utifrån genotyp samt totalt antal behandlande med respektive betablockerare [16]. 

 Propranolol Atenolol Metoprolol Nadolol 
LQT1 9 7 2 0 
LQT2 1 3 1 2 
LQT3 0 2 1 0 
Totalt 10 12 4 2 
 
Hos sju (25 %) av probanden uppkom symtom trots behandling med betablockerare (se 
figur 5) [16]. Totalt hade de sju patienterna 15 hjärthändelser under 
uppföljningsperioden (46.9 ± 18.4 månader), varav två på grund av dålig följsamhet. Av 
resterande 13 hjärthändelser var tio under behandling med atenolol och tre under 
behandling med propranolol. Det som skiljde de som upplevt symtom under 
behandling från de som inte haft symtom var att de till stor del behandlats med 
atenolol, och att de var yngre när de fick sin diagnos samt första symtom. Av de sju 
probanden som fick symtom under behandling hade tre haft hjärtstillestånd med 
återupplivning som första symtom.  
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Figur 5.  Total studiepopulation och antal patienter med genombrottshjärthändelser 
under behandling med betablockerare. Omarbetad från [16]. 

 
Det är inte helt känt hur betablockerares verkningsmekanism är vid förebyggande 
behandling av symtom vid LQTS [16]. Det kan vara så att betablockerare försvagar den 
förstärkning av kalciumkanaler av L-typ som normalt medieras av β-receptorer. 
Därigenom återställs balansen mellan de jonkanalsströmmar som är involverade i 
uppkomsten av arytmier. Propranolol kan minska eller förhindra en ökning av den 
transmurala skillnaden i repolarisationen vid sympatisk aktivering, vilket är grunden 
till den antiarytmiska effekten.  
 
Sammanfattningsvis menar Chatrath et al. att en viss del av skillnaderna i responsen av 
olika betablockerare kan vara ett resultat av olika läkares erfarenheter av 
betablockerare och uppfattningen om att betablockerare är likvärdiga [16]. Men de 
pekar även på en oro kring användandet av atenolol hos symtomatiska patienter. 
Särskilt doseringen av atenolol en gång per dag hos de som fått symtom under 
behandling har väckt frågor. Atenolols effekt vid ett doseringstillfälle per dag kan vara 
otillräckligt ur ett farmakokinetiskt perspektiv där steady state inte uppnås under hela 
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dygnet. Författarna rekommenderar dosering två gånger per dag i de fall där atenolol 
ska användas vid behandling.   

3.2.3 Alla betablockerare är inte jämlika vid behandlingen av långt QT syndrom 

typ 1 och 2 

 
Chockalingam et al. har studerat en population med LQT1 och LQT2 i syfte att 
utvärdera olika betablockerares effekt [17]. De menar att tidigare studier har visat en 
tendens till olika effekt hos olika betablockerare. Omkring 20-30% av symtomatiska 
patienter får någon form av hjärthändelse även under behandling. Studiepopulationen 
utgjordes av 382 patienter som behandlades med propranolol (134 patienter), 
metoprolol (147 patienter) och nadolol (101 patienter). EKG som tagits precis före och 
efter påbörjad behandling med betablockerare analyserades och medelvärdet av tre 
efterföljande QT-intervall användes. QTc beräknades med Bazett’s formel och det 
skapades tre grupper utifrån QTc-värde: normalt QTc (≤450 ms), gränsfall QTc (451-
480 ms) samt förlängt QTc (>480 ms). Symtom som registrerades som relevanta i 
kopplingen till LQTS var svimning, nära drunkning, krampanfall med medvetslöshet 
och hjärtstillestånd med återupplivning. Före behandlingsstart hade 27 % av 
patienterna upplevt symtom, i första hand som svimning.  
 
I resultatet skriver Chockalingam et al. att de tre grupperna av betablockerare gav 
liknande skillnad i hjärtfrekvens, men att förändringen av QTc var större hos de som 
behandlades med propranolol än med metoprolol och nadolol [17]. Hos patienter som 
fått byta från propranolol till metoprolol sågs en längre QTc med metoprolol 12 
månader efter bytet, jämfört med QTc med propranolol 18 månader före bytet. Hos 
icke-symtomatiska patienter hade ingen upplevt symtom efter sex års uppföljning vid 
behandling med propranolol eller metoprolol respektive fyra års uppföljning vid 
behandling med nadolol. Vid en jämförelse av tidigare symtomatiska patienters 
symtom under behandling kunde det ses en skillnad mellan de olika betablockerarna. 
Hos patienter som behandlades med propranolol och nadolol fick 51 (8 %) respektive 
15 patienter (7 %) symtom under behandling, medan 35 (29 %) av patienterna som 
behandlades med metoprolol fick symtom (se figur 6).  
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Figur 6. Genombrottshjärthändelser under behandling med olika betablockerare hos 
382 patienter som var symtomatiska innan behandlingsstart. Omarbetad från [17].  

 
Det kunde ses en skillnad mellan substanserna efter tio års behandling med 
betablockerare [17]. Av de patienter som behandlats med propranolol/nadolol var den 
kumulativa symtomfria överlevnaden 91 %, medan den siffran hos patienter som 
behandlats med metoprolol var 60 %.  Författarnas slutsats är att alla betablockerare 
inte är likvärdiga vid förebyggande behandling av symtom vid LQTS, vilket har varit 
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den rådande uppfattningen. Vid behandling med metoprolol löper symtomatiska 
patienter fyra gånger större risk att drabbas av hjärthändelser under behandling än hos 
patienter som behandlas med propranolol och nadolol. En förklaring till detta kan ses 
hos propranolol och dess blockerande effekt på natriumjonkanalen. Den blockerande 
effekten hos propranolol visar sig främst på den sena natriumjonströmmen under 
platåfasen i aktionspotentialen och inte lika mycket på natriumjonströmmen som ger 
den snabba depolarisationen under fas 0 (se figur 1). Nadolol har en liknande effekt, 
men endast på natriumjonströmmen vid fas 0. Metoprolol har ingen av dessa effekter. 
Den blockerande effekten hos propranolol på den sena natriumjonströmmen under 
platåfasen gör att aktionspotentialen och därmed QTc blir kortare.  

3.2.4 Behandling med en hjärtselektiv betablockerare hos pediatriska patienter 

med långt QT syndrom 

 
I en retrospektiv studie av Moltedo et al. undersöktes pediatriska patienter med LQTS 
som behandlats med atenolol, en selektiv betablockerare [18]. Studien omfattade 57 
patienter (23 pojkar och 34 flickor) som var 9 ± 6 år vid diagnostillfället. Alla hade ett 
QTc längre än 480 ms (medelvärde av QTc vid diagnos var 521 ± 54 ms) eller ett 
bekräftande genetiskt test för LQTS. Kliniska symtom hos patienterna var vid tiden för 
diagnos: inga symtom hos 33 patienter (58 %), ventrikulär takykardi hos tio patienter 
(18 %), svimning hos sex patienter (10 %), plötslig hjärtdöd med återupplivning hos 
fyra patienter (7 %), AV-block hos två patienter (4 %) och bradykardi eller nära 
svimning hos två patienter (3 %) (se figur 7). Av studiepopulationen hade 13 patienter 
(22 %) även plötslig död inom familjen.  
 

 

Figur 7. Fördelning av symtom vid tiden för diagnos hos pediatriska patienter som 
behandlats med atenolol. VT = ventrikulär takykardi, SCD =  sudden cardiac death 
(plötslig hjärtdöd), AV = atrioventrikulär. Omarbetad från [18].  

 
Under uppföljningsperioden (121 ± 89 månader) hade fyra patienter (8 %) arytmier 
under behandling med atenolol, varav endast en var icke-symtomatisk före 
behandlingsstart [18]. Medeldoseringen av atenolol var 1,4 ± 0,5 mg/kg/dag. Två 
patienter bytte betablockerare på grund av biverkningar och fyra patienter fick 
tilläggsbehandling med andra läkemedel (inkluderat mexiletin för två patienter med 
troligt LQT3). Hos elva patienter infördes tilläggsbehandling med ICD. En patient avled 
under behandling med atenolol på grund av dålig följsamhet. Moltedo et al. pekar på 
att behandling med atenolol bör ske med doseringen två gånger dagligen, jämfört med 
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andra studier där doseringen varit en gång dagligen och där man sett en förhöjd risk för 
symtom under behandling. Som slutsats menar författarna att atenolol som ges två 
gånger dagligen tolereras bra av barn och ungdomar, samt ger minimalt med 
biverkningar.  

3.3 Olika genotyper svarar olika på betablockerare  
 
Det har visat sig i ett flertal studier att betablockerare har olika effekt beroende på 
vilken genotyp patienten har [6]. Betablockerare har bäst effekt hos patienter med 
LQT1, eftersom den gruppen löper större risk än övriga att uppleva hjärthändelser vid 
sympatisk stimulering som fysisk aktivitet eller känslor. Hos patienter med LQT2 och 
LQT3 uppkommer arytmier mer sällan vid ökad hjärtfrekvens, troligtvis eftersom de 
har ett fungerande flöde av kaliumjonströmmen IKs [10]. Vid ökad hjärtfrekvens 
aktiveras normalt IKs och förkortar repolarisationen, vilket inte sker hos patienter med 
LQT1.  

3.3.1 Genspecifik effect av adrenerg betablockad på korrigerat QT-intervall vid 

LQTS 

 
En studie utförd av Extramiana et al. fokuserade på att undersöka om effekten av 
betablockerare på QTc är genspecifik [19]. Studien omfattade patienter som registrerats 
i Lariboisère Cardiac Channelopathy Registry, vilket inkluderade patientens 
demografiska data, familjehistoria, symtom (svimning, TdP, plötslig hjärtdöd), 
genetiskt test för eventuell mutation samt behandling (främst med betablockerare). 
Studiepopulationen valdes utifrån kriterierna positiv genetisk diagnos och ett 24-
timmars Holter-EKG registrerat både före och efter påbörjad behandling med 
betablockerare. Studiepopulationen bestod av 46 patienter efter att två med LQT3 och 
två med JLNS exkluderats på grund av dess fåtal. Totalt studerades 30 patienter från 
24 familjer med LQT1 (varav sju patienter med C-loop-mutationer) och 16 patienter 
från elva familjer med LQT2. Betablockerarna var nadolol  hos 39 patienter (85 %), 
bisoprolol hos sex patienter (13 %) och propranolol hos en patient (2 %) (se figur 8). 
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Figur 8. Fördelning av betablockerare mellan totalt 46 patienter med LQTS. 
Omarbetad från [19].  

 
Alla QT-intervall hos en enskild patient användes för att beräkna individuella log/log 
QT/RR-samband både för tiden innan och efter behandling med betablockerare [19]. 
Detta användes för att beräkna QT-intervallet vid förutbestämda RR-intervall (se figur 
1). Från varje 24-timmars Holter-EKG användes de tre första minuternas EKG-
komplex och intervallen mellan dessa för att beräkna QTc. Mätningarna gjordes på 
morgonen då patienterna var stillasittande. Effekten av betablockerare utifrån genotyp 
utvärderades med hjälp av variansanalys. Före behandling fanns ingen skillnad i RR-
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intervallet under dygnet hos patienter med LQT1 och LQT2. Vid förutbestämda RR-
intervall hade patienter med LQT1 något kortare QT-intervall än patienter med LQT2. 
Studien visade på en förlängning av RR-intervallet hos samtliga patienter, samt en 
förlängning av QT-intervallet hos patienter med LQT1 (80 %) och en förkortning av 
QT-intervallet hos patienter med LQT2 (88 %) jämfört med före behandling.  
 
Studiens resultat går emot gällande kunskaper om att betablockerare är mer effektiva 
vid förebyggande av symtom hos patienter med LQT1 än hos patienter med LQT2. [19]. 
Denna studie bör därför upprepas med en större studiepopulation. Extramiana et al. 
hänvisar även till nya studier som visar på en mutationsspecifik del som kan påverka 
det behandlingssvar en patient uppvisar med betablockerare.  

3.3.2 Mutationer i cytoplasmiska loopar i KCNQ1-kanalen och risken för 

livshotande hjärthändelser 

 
Barsheshet et al. har i en kohortstudie studerat 860 patienter från 170 probander och 
familjer med olika nationalitet och olika mutation i KCNQ1-genen (LQT1) [20].  
Patienterna var registrerade i Multicenter Mutation Registry mellan åren 1978 och 
2007 och kom från Rochester (637 patienter), Nederländerna (94 patienter), Japan (82 
patienter), Danmark (43 patienter) och Sverige (fyra patienter). Studiens syfte var att 
undersöka tidigare studiers resultat som visat att mutationens lokalisering i genen har 
betydelse för omfattningen av och risken för hjärthändelse. Proteinet som KCNQ1-
genen kodar för består av 676 aminosyror med en intracellulär N-terminal, sex 
transmembransegment med två cytoplasmiska loopar som kopplar ihop dessa, samt en 
intracellulär C-terminal (figur 9). Särskilt missense mutationer (punktmutationer med 
utbyte av nukleotider som ger fel aminosyra) och mutationer i transmembranregionen 
och i de cytoplasmiska looparna (C-looparna) ger en högre risk. Detta tros vara 
relaterat till proteinkinas A (PKA) och dess reglering av adrenerga jonkanaler. Vid 
träning ökar hjärtfrekvens och hjärtminutvolym genom aktivering av β1-receptorer som 
i sin tur aktiverar PKA som ger fosforylering av KCNQ1-subenheten som ökar flödet i 
kaliumjonkanalen IKs. Detta tros vara orsaken till att för tidiga hjärtslag (extraslag) och 
tidiga efterdepolarisationer normalt inte uppkommer genom ökat flöde av 
kalciumjoner via kalciumjonkanaler av L-typ vid den adrenerga β-
receptorstimuleringen.  
 

 

Figur 9. Frekvens och lokalisering av mutationer i KCNQ1-kaliumkanalen. Schematisk 
lokalisering av 99 olika mutationer i KCNQ1-kaliumkanalen som involverar 860 
subjekt. α-subenheten består av N-terminalen (N), 6 transmembransegment, 2 
cytoplasmiska loopar (S2-S3 och S4-S5), och C-terminalen (C). Storleken på cirklarna 
återspeglar antal subjekt med mutationer vid respektive läge. Återgiven från [20] med 
tillstånd från Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 
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Av de 860 patienterna hade 20 % missense mutationer i C-/N-terminalen, 44 % 
missense mutationer som sträckte sig över membranet, 15 % missense mutationer i C-
looparna och 22 % icke-missense mutationer [20]. Patienternas olika mutationer 
bekräftades med genetiska tester. Även 64 patienter som avlidit innan deras genotyp 
blev känd togs med i studien för att undvika bias när det gällde överlevnaden. 
Användning av betablockerare registrerades med startdatum och eventuellt slutdatum. 
Man registrerade händelser som hjärtstillestånd med återupplivning och plötslig 
hjärtdöd relaterad till LQTS. Patienter följdes inte upp efter 40 års ålder, eftersom 
risken för övriga hjärt- och kärlhändelser ökar med åldern. Frekvensen av livshotande 
hjärthändelser var vid 40 års ålder 33 % hos patienter med missense mutationer i C-
looparna jämfört med <16 % hos patienter med övriga mutationsställen.  
 
Studiens resultat visar att patienter med en missense mutation i C-looparna i 
jämförelse med andra mutationer hade längre QTc vid registrering samt behandlades 
oftare med betablockerare och hade fler hjärthändelser [20]. Under 
uppföljningsperioden fram till 2008 hade 105 patienter en första livshotande 
hjärthändelse (hjärtstillestånd med återupplivning hos 27 patienter och plötslig 
hjärtdöd hos 78 patienter). Betablockerare gav en riskminskning med 88 % för 
livshotande hjärthändelser hos patienter med C-loop-mutationer, jämfört med 
patienter med andra mutationer i KCNQ1 där betablockerarnas effekt var lägre. Risken 
för hjärtstillestånd med återupplivning eller plötslig hjärtdöd var lägst hos patienter 
med C-loop-mutation under behandling med betablockerare och högst hos patienter 
med C-loop-mutation utan betablockerare (se figur 10). 

1,11

0,17

0,38 0,36

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

A
C

A
/L

Q
T

S
-r

e
la

te
ra

d
 d

ö
d
 

(u
p
p
 t

ill
 4

0
 å

r,
 p

e
r 

1
0
0
 p

e
rs

o
n
å
r)

C-loop-mutation Icke C-loop-mutation

Ingen betablockerare Betablockerare

 

Figur 10. Risk för livshotande hjärthändelse utifrån mutationsställe och behandling 
med betablockerare, med en händelsefrekvens per 100 personår. ACA = aborted 
cardiac arrest (hjärtstillestånd med återupplivning). Omarbetad från [20]. 

 
Patienter som endast behandlades med betablockerare analyserades även separat. Det 
visade att resultatet av behandlingen kunde skilja sig åt beroende på var mutationen 
var lokaliserad [20]. Det är troligt att patienter med mutationer i C-looparna vid 
stimulering av β-receptorer har ett ökat inåtgående flöde av Ca2+ och förlängd 
repolarisation på grund av en försämrad PKA-kopplad aktivering av IKs. Betablockerare 
kan möjligtvis minska kalciumjonflödet och därmed förkorta repolarisationen och 
minska risken för arytmier.  
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4. Diskussion 

Detta arbete har fokuserat på den förebyggande behandlingen av symtom vid LQTS 
som sker med betablockerare. Betablockerarnas effekt har visat sig vara god, men även 
skillnaderna mellan betablockerare lyfts fram. Därtill finns också skillnader mellan de 
olika genmutationerna av LQTS som blir relevanta i den förebyggande behandlingen.  
 
Det finns många studier utöver de som behandlats i detta arbete som fokuserar på 
LQTS och den förebyggande behandlingen av symtom relaterade till sjukdomen. 
Eftersom det är svårt att förutse vem som kommer att råka ut för hjärthändelser är de 
generella riktlinjerna att alla med diagnostiserad LQTS i första hand bör behandlas 
förebyggande med betablockerare [2]. Vissa patientgrupper som betraktas ha mycket 
låg risk kan vara undantaget [6]. Det är idag omöjligt att göra randomiserade 
kontrollerade prövningar som undersöker effekten av förebyggande behandling av 
symtom vid LQTS, eftersom det inte är etiskt försvarbart att ge en högriskgrupp 
placebo [15]. Därför får forskningen förlita sig på register över diagnostiserade 
patienter och deras behandlingsförlopp.  
 
Den förebyggande behandlingen av symtom vid LQTS som sker med betablockerare är 
viktig. Men trots en god effekt jämfört med ingen förebyggande behandling, finns det 
patienter som får symtom under behandling med betablockerare [15, 16]. Moss et al. 
visade i en stor studie av 869 patienter med LQTS att risken för återkommande 
hjärthändelser inom fem år efter behandlingsstart var 32 % hos de som varit 
symtomatiska innan behandlingsstart och 14 % hos de som haft hjärtstillestånd innan 
behandlingsstart [15]. De menar att betablockerare inte har en heltäckande effekt, men 
går inte närmare in på olika sorters betablockerare och nämner bara att av de få 
patienter med bekräftad genotyp så hade patienter med LQT3 minst effekt av 
betablockerare. Chatrath et al. visade i sin studie att 25 % av symtomatiska probander 
fick symtom även under behandling [16]. Denna studie behandlade endast 28 patienter 
och alla av dem hade haft symtom redan innan behandling, vilket är något att ta i 
beaktande innan det dras alltför stora slutsatser kring andra patientgrupper.  
 
Den allmänna uppfattningen har länge varit att de betablockerare som vanligtvis 
används i behandlingen av patienter med LQTS (som propranolol, nadolol, metoprolol 
och atenolol) har samma effekt [2]. Valet av betablockerare kan i många fall hänga på 
den enskilda läkarens erfarenheter av läkemedlet [16]. Detta har dock omvärderats och 
en del av studierna i detta arbete visar att vissa betablockerare har bättre effekt än 
andra [16, 17, 18]. Betablockerares verkningsmekanism vid förebyggande behandling av 
symtom vid LQTS är heller inte helt känd [2, 16]. Två studier tar upp betablockerarnas 
förmåga att minska skillnader i repolarisationen så att det ger samma förlopp som hos 
en frisk person [13, 16]. Propranolol har visat sig vara den mest effektiva 
betablockeraren [2, 17]. Det är en icke-selektiv betablockerare som även har vissa 
blockerande egenskaper på natriumjonströmmarna över hjärtmuskelcellernas 
membran [6, 17]. Det har visat sig att övriga betablockerare, inklusive nadolol som 
också är icke-selektiv, inte har samma egenskaper. Enligt en studie av Chockalingam et 
al. med 382 patienter skedde flest genombrottshjärthändelser med metoprolol i 
jämförelse med propranolol och nadolol [17]. Chockalingam et al. refererar även till 
Chatrath et al. som uttryckt möjligheten att olika betablockerare har olika effekt, med 
särskild betoning på den sviktande effekten hos atenolol [16].  
 
Effekten hos atenolol, som är en hjärtselektiv betablockerare, visar sig genom två av 
studierna i detta arbete vara ämne för diskussion [16, 18]. Chatrath et al. har studerat 
28 symtomatiska probander och resultatet visar att de patienter som haft 
genombrottshjärthändelser under behandling med betablockerare till största del 
behandlats med atenolol [16]. Av totalt 15 hjärthändelser hos sju patienter skedde tio 
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under behandling med atenolol. De pekar dock på att behandlingsregimen med ett 
doseringstillfälle per dygn troligtvis inte är optimalt för att atenolol ska uppnå steady 
state över dygnet. Antal doseringstillfällen för atenolol är även något som Moltedo et al. 
påpekar i en studie som omfattar 57 barn med LQTS [18]. Där hade 8 % av 
studiepopulationen upplevt arytmier under behandling med atenolol. Atenolol vid 
dosering två gånger per dag framställs som ett bra alternativ för barn, med god tolerans 
och få biverkningar. Eftersom atenolol har en halveringstid på 6-9 timmar [18, 21], 
borde det tyda på effektivare behandling om doseringen är två gånger per dag. 
Doseringen två gånger per dag är överlag bra för följsamheten hos patienter, jämfört 
med propranolol som behöver doseras tre till fyra gånger per dag [12, 22]. Studiernas 
omfattning är dock i minsta laget och ytterligare studier krävs med stora populationer 
för att kunna dra klara slutsatser kring atenolols effektivitet.  
 
Utifrån mina egna kunskaper har uppfattningen varit att olika betablockerare bör skilja 
sig något i effekt, eftersom att de har båda selektiva eller icke-selektiva egenskaper. 
Trots liknande effekter mellan tillsynes likvärdiga icke-selektiva betablockerare finns 
det ändå små skillnader som ger stor betydelse, framförallt effekterna på 
natriumjonströmmarna som skiljer sig mellan propranolol och nadolol som tas upp i 
detta arbete [6, 17]. Fördelen med hjärtselektiva betablockerare som atenolol är att de 
är selektiva för betareceptorer i hjärtat och påverkar därför inte receptorerna i 
luftvägarna [1], vilket de icke-selektiva gör. Hos patienter med astmatiska tillstånd kan 
detta vara ett problem vid behandling, men i största möjliga mån bör de behandlas med 
betablockerare och undvika β-receptorstimulerande läkemedel [8]. De två studier i 
detta arbete som till stor del behandlar atenolol [16,18] som är selektiv ger dock bara en 
fingervisning om eventuella fördelar (och nackdelar) och det behövs större studier för 
att kunna bedöma det ytterligare.  
 
Detta arbete ger förutom svar på frågeställningarna om hur förebyggande behandling 
av symtom sker med betablockerare och om betablockerare har olika effekt, även en 
insikt i att skillnader mellan genotyperna spelar stor roll. Betablockerare har visat sig 
ha mycket god effekt på minskningen av dödligheten framförallt hos patienter med 
LQT1 och LQT2 [12, 15]. Något som är intressant är den inte helt självklara likheten 
mellan LQT2 och LQT3 när det gäller symtom som uppkommer vid fysiskt stimulering 
av det sympatiska nervsystemet [10]. LQT1 och LQT2 har båda mutationer som 
påverkar kaliumjonkanaler i hjärtcellernas membran, medan LQT3 har mutationer 
som påverkar natriumjonkanaler [2, 5]. Patienter med LQT1 har jämförelsevis flest 
hjärthändelser vid fysisk aktivitet och förklaringen verkar ligga hos kaliumjonkanalen 
IKs och dess förmåga att förkorta repolarisationstiden vid ökad hjärtfrekvens [10]. 
Eftersom det är den jonkanalen som är defekt hos LQT1 men fungerande hos de andra 
två genotyperna, har dessa patienter högre risk för förlängd repolarisation och därmed 
förlängt QT-intervall. Detta kan då ge upphov till arytmier. Ökad hjärtfrekvens vid 
träning är resultatet av stimuleringen av β1-receptorer, vilka i sin tur aktiverar PKA som 
fosforylerar KCNQ1-subenheten för att aktivera IKs och därmed korta ned 
repolarisationstiden [20]. Dessa olika attribut hos genotyperna gör även att 
behandlingen ger olika svar hos patienter med olika genotyp. Eftersom patienter med 
LQT1 saknar förmågan att förkorta repolarisationstiden och därmed QT-intervallet när 
hjärtfrekvensen ökar på grund av den defekta IKs, så är betablockerare mest effektiva 
just för dessa patienter [12, 13].  
 
Livsstilsråd är, förutom betablockerare, viktiga för patienter mer LQTS. Det skiljer sig 
något mellan genotyperna, men i första hand bör patienter med LQT1 och även LQT2 
undvika starkt fysisk aktivitet som tävlingssporter på grund av deras oförmåga att korta 
ned repolarisationstiden vid ökad hjärtfrekvens [2, 10].  
 
En studie av Gemma et al. visade att både QT-intervallet och Tpe förkortades under 
träning och återhämtning hos patienter med LQT1 under behandling med 
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betablockerare jämfört med utan behandling. Hos friska kontroller som också fått 
betablockerare gav det inte någon märkbar skillnad [13]. Studien omfattade endast tio 
patienter med LQT1, men ger en fingervisning om att betablockerare har effekt på QT-
tiden. I en annan studie där en grupp på 30 patienter med LQT1 och LQT2 studerades i 
syfte att undersöka den genspecifika skillnaden på QTc med betablockerare blev 
resultatet tvärtom [19]. Studien visade en skillnad mellan genotyperna, men här som en 
förlängning av QTc och särskilt hos patienter med LQT1. Vanligtvis ger betablockerare 
en förkortning av QTc hos patienter med LQT1, vilket är en del av den antiarytmiska 
effekten. Studiens resultat går därför emot rådande kunskaper om betablockerarnas 
effekt. Detta kan dock vara på grund av olika sätt att mäta QT-intervallet, vilket 
överhuvudtaget är en felkälla att ta i beaktande, eller på grund av att 
studiepopulationen på 30 patienter var relativt liten. 
 
Eftersom olika familjer med olika genotyper av LQTS har mutationer på olika ställen i 
respektive gener [4], bör det finnas en viss sannolikhet för att olika mutationsställen 
ger upphov till olika risk för hjärthändelser. Ytterligare en aspekt på skillnaden mellan 
genotyper är alltså skillnaden i var genmutationen sitter. En stor studie omfattande 
860 patienter med LQT1 genomfördes av Barsheshet et al. i syfte att undersöka 
skillnaden mellan olika mutationsställen i KCNQ1-kaliumkanalen [20]. De patienter 
som hade en mutation i en C-loop hade större risk att få symtom utan behandling, 
medan behandling gav bättre effekt hos dessa patienter jämfört med patienter med 
mutationer på andra ställen. Samtidigt som IKs aktiveras vid ökad hjärtfrekvens fås en 
ökad kalciumjonström som med defekt IKs skulle kunna ge för tidiga 
efterdepolarisationer. Hos patienter med LQT1 och specifikt med mutationer i C-
looparna verkar den inåtgående kalciumjonströmmen vara ökad, samt att aktiveringen 
av IKs via PKA inte fungerar. Här kan då betablockerarnas effekt enligt Barsheshet et al. 
möjligtvis vara att minska kalciumjonströmmen och därmed förkorta repolarisationen. 
Även Chatrath et al. tar upp betablockerarnas eventuella hämmande effekt på den beta-
receptormedierade förstärkningen av kalciumkanaler av L-typ (ICa-L) [16].  
 
Brister i behandlingen med betablockerare beror i många fall på dålig följsamhet eller 
användningen av QT-förlängande läkemedel. Alla patienter med LQTS bör undvika 
läkemedel med QT-förlängande effekt, vilken oftast beror på en hämmande effekt på 
kaliumjonströmmen IKr [23]. Patienter med LQT2 har mutationer som minskar just 
den utåtgående kaliumjonströmmen IKr [2, 5]. Dessa patienter är även känsliga för låga 
kaliumvärden, eftersom det står i koppling till repolarisationstiden. IKr står för en stor 
del av repolarisationen under aktionspotentialens fas 3 [1]. Utifrån detta kan man dra 
slutsatsen att patienter med LQT2 därför är speciellt utsatta då de redan har en 
minskad förmåga hos IKr.  
 
Studierna som tas upp i detta arbete fokuserar mycket på LQT1 och LQT2 när det gäller 
de olika genotyperna. Främst eftersom det är dessa patientgrupper som har visat sig ha 
störst nytta av behandling med betablockerare, även om det finns en skillnad dem 
emellan också. Mutationen hos patienter med LQT3 ger en ökad eller ny funktion hos 
genprodukten, som är natriumkanalen i hjärtmuskelceller [2, 5]. Detta i kombination 
med att betablockerare har visat sig ha sämre effekt hos patienter med LQT3 [15] har 
lett till att natriumkanalsblockerare som mexiletin kan användas i behandlingen hos 
dessa patienter [2]. 
 
Vissa av studierna visar att de patienter som har fått genombrottshjärthändelser eller 
avlidit under behandling ofta är de som diagnostiserats i tidig ålder samt haft symtom 
redan innan behandling [15, 16]. Kanske kan dessa patienter löpa en större risk för 
hjärthändelser på grund av var just deras mutation är lokaliserad i genen, eller på 
grund av något relaterat till deras mutation som ännu inte har kunnat fastställas.  Det 
är svårt att studera kopplingen mellan genotyp och fenotyp när studiepopulationerna 
ofta bara består av ett fåtal patienter med samma mutation. Det gör det desto viktigare 
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att studera så kallade foundermutationer som har kunnat identifieras [5]. Dessa består 
av familjer med samma genmutation och ursprung och genom studier av sådana 
mutationer är det möjligt att förstå mer om skillnader i fenotyp hos patienter med 
samma genotyp.  
 

5. Slutsats 

Förebyggande behandling av symtom vid LQTS sker i de flesta fallen med 
betablockerare. Effekten av betablockerare är en kombination av vilken sorts 
betablockerare som används hos den enskilda patienten, vilken genmutation patienten 
har och var i genen som mutationen sitter. Det är förhållandevis svårt att generalisera 
betablockerarnas effekt utan att ta hänsyn till dessa olika faktorer. Det står oavsett klart 
att det finns en skillnad mellan betablockerare och särskilt mellan propranolol och 
metoprolol som är bland de vanligaste betablockerarna. Atenolol har visat sig ha både 
för- och nackdelar, vilket tyder på att fler och större studier krävs för att avgöra dess 
plats i behandlingen av patienter med LQTS. Fortlöpande studier kring kopplingen 
mellan genotyp och fenotyp hos olika foundermutationer kan ge nya kunskaper kring 
varför vissa helt kan ha avsaknad av symtom medan andra får symtom även under 
behandling. Varför skiljer sig sjukdomsbild och behandlingssvar från en patient till en 
annan, trots deras gemensamma genmutation och mutationsställe? Det är utan tvekan 
ett forskningsområde på frammarsch, och sett till den höga prevalensen och i många 
fall de extremt stora och livshotande riskerna som finns i samband med arytmier, så är 
det även ett ytterst viktigt område.  
 

6. Tack 

Jag vill tacka min handledare Ulla-Britt Diamant som själv arbetar med långt QT 
syndrom och som lett mig på rätt väg genom mitt arbete. Jag vill även tacka min 
handledare Jerker Fick som varit rådgivande i att skriva ett examensarbete. Till sist vill 
jag rikta ett tack till min familj som gav mig uppslaget till detta arbete. 
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