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Lang QT-tidssyndrom 
(LQTS)
For oss i dag er patologien iøynefallende. 
QT-tiden er lang, 0,70 sekunder, og 
frekvenskorrigert (QTc) blir 0,66 sekunder. 

Men det var ikke innlysende i 1958, da 
dette EKG ble tatt. Pasienten ble innlagt 
i Medisinsk avdeling IX, Ullevål sykehus, 
og tatt imot av assistentlegen Fred Lange-
Nielsen. Han og overlege Anton Jervell kom 
fra Tønsberg sykehus, der de nettopp hadde 
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Figur 1. EKG viser standardavledningene + trolig V5 fra en kvinne i 20-årene som ble innlagt for gjentatte 
spontane bevissthetstap som etter hvert ble ledsaget av kramper. 

Figur 2. Utsnitt fra pasientjournalen fra 1958.
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publisert den skjellsettende kasuistikken om 
«surdokardialt syndrom», om familien som 
hadde fire døve barn som stadig besvimte 
(og tre av dem døde plutselig), foruten to 
friske barn. De syke barna hadde ekstremt 
forlenget QT-tid (1).

Dette er altså en pasient med Romano-
Wards syndrom. I journalen er tilstanden 
beskrevet, men ikke forstått, 5-6 år før 
sykdommen ble publisert (2, 3). I ettertid 
er det lett å tenke: At de ikke skjønte mer 
– det var jo bare døvheten som manglet i 
forhold det de hadde beskrevet før! Tragisk 
nok, pasienten døde plutselig, få måneder 
senere, men det kan være en trøst at det 
ennå ikke var betablokkere på markedet 
eller annen tilgjengelig behandling.

Sjekk alltid QT-tiden
Screeningblikket kan sjekke at T-bølgen 
er avsluttet godt før midtveis mellom 
R-takkene når hjertefrekvensen er i 
normalområdet. Krysningen av bratteste 
tangens til T-bakkant med grunnlinjen 
definerer QT-tiden. Mål fortrinnsvis i 
avledningene II og V5, og bruk lengste 
verdi.  Flate T-bølger gjør det vrient; prøv 
andre avledninger, øk forsterkningen (20 
mm/mV) eller gi opp. U-bølger inkluderes 
bare når de fusjonerer med T. Når QRS 
er breddeøkt, kan en redusere den målte 
QT-tiden med den QRS-bredden som 
overstiger 0,10 sekunder (100 ms). EKG-
apparatenes måleprogram oppgir ofte 
grovt villedende, generelt lengre QT-tid enn 
gullstandarden, som er manuelt mål.

Frekvenskorrigér QT-tiden
Systolen forkortes når hjertefrekvensen 
øker, så QT-tiden justeres til 60/min 
(QTc). Bazetts formel er vanligst, men 
gir for høy QTc ved raske og for lav QTc 
ved langsomme rytmer. Da er Fridericias 
formel bedre; den justerer med 3. rot 
av RR-intervallet. Andre algoritmer 
brukes også. Det fins egnete program for 
justeringene (se f.eks. referanse 4).
        Ta slektsanamnese ved synkoper
Spør særskilt etter plutselige uventede 
dødsfall hos unge i slekten. Drukning kan 
også skyldes LQTS, og likeså foster- og 
perinatal død. 

QT-tiden kan variere hos 
den enkelte
Mange med LQT-mutasjoner har til vanlig 
QTc i normalområdet, men kan få betydelig 
forlengelse når repolariseringen stresses: 
ved uttalt bradykardi, ved anstrengelse, 
hypokalemi (diaré) og hypokalsemi. Mange 
medikamenter, og også helsekostprodukter, 
kan også påvirke ionekanaler og forlenge 
QT-tiden. Listen over slike medikamenter 
er lang (> 100) (5), og synkopepasienter 
må alltid spørres om medisinbruk. Utførlig 
omtale av LQT, med tabell over de vanligste 
medikamentene som forlenger QT-tiden, er 
nylig publisert i Hjerteforum (6). "Norske 
anbefalinger for genetisk kardiologi".
I praksis øker arytmifaren først for alvor når 
QTc er 0,50 sekunder eller mer (7).
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