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Innledning
Kunnskap om lang QT-tid (LQT) står 
sentralt i norske kardiologers bevissthet 
som en tilstand med alvorlig prognose. 
Vi er alle også bevisst på at QT-tiden må 
korrigeres for hjertefrekvens. Moderne 
computerbaserte EKG-apparater utfører 
dette automatisk. Siden 2004 har vi ved 
Sykehuset Telemark lagret alle EKG-er 
elektronisk. Sykehuset Telemark er 
primærsykehus for 178 000 pasienter, og 
over en periode på 11 år registrerte vi 1531 
nye pasienter med QTc i EKG på over 500 
ms og 2099 med moderat forhøyet QTc 
(460-500 ms), svarende til nesten 6 nye 
tilfeller hver uke. Insidensen antas å være i 
lignende størrelsesorden i resten av landet, 
og norske kardiologer bør derfor kjenne den 
nyeste forskningen om forekomst, risiko og 
behandling av denne alvorlige tilstanden.

Historisk tilbakeblikk
Jervell og Lange-Nielsen publiserte i 
1956 den tragiske historien om en familie 
med 6 barn hvorav fire var døve og tre 
av barna etter initiale synkopeanfall 
døde med hjertestans i en alder av fire, 
fem og ni år (1). EKG-registreringer viste 
gjennomgående forlenget QTc-tid korrigert 
etter Ljungs formel (2). Disse barna var 
med dagens kunnskap høyst sannsynlig 
homozygote eller blandet heterozygote 
for en patogen variant i KCNQ1-genet og 
utviklet derfor et så alvorlig sykdomsbilde. 
Pediaterne Romano og Ward publiserte 
deretter hver for seg lignende kaustikker 
med barn uten nedsatt hørsel, men med 
LQTc-tid og synkopeanfall. Her vurderer 
vi nå at barna var heterozygote for en 
autosomal dominant tilstand. På 1960-tallet 
utgjorde kasuistikkbeskrivelser en stor 
andel av klinisk medisinsk forskning. Derfor 
ble Peter Schwartz’ artikkel fra 1975 (3) 

viktig. Der oppsummerer han erfaringene 
fra 66 artikler med 203 rapporterte 
tilfeller av LQT-syndrom. Det kliniske 
sykdomsbilde innebærer EKG-forandringer, 
synkoper og plutselig død. Han beskriver 
at behandlingen av LQT-syndrom med 
full dose betablokker kunne redusere 
mortaliteten fra 73 % hos ubehandlede til 
6 % hos behandlede. Artikkelen vektlegger 
også tungt nødvendigheten av å skille 
mellom arvelig og ervervet QTc- forlengelse. 
Flere typiske kjennetegn ved syndromet ble 
beskrevet: debut av synkoper i ung alder, 
EKG-funn av torsades de pointes-arytmi 
og utløsende faktorer som skrekk, plutselig 
anstrengelser og svømming. 
        Molekylærgenetikk og cellebiologi har 
i vesentlig grad bidratt til vår forståelse 
både av medfødt og ervervet LQT. De første 
arbeidene med DNA-sekvensering for LQT1 
kom i 1995 og 1996 (4, 5). Man kunne 
da ta utgangspunkt i genetisk materiale 
fra eksisterende pasientregistre (6) og 
fant genfeil på kromosom 11 i KCNQ1-
genet, som koder for den langsomme 
kaliumkanalen IKs. Det ble også påvist 
genfeil i KCNH2 og i SCN5A. Senere har 
mutasjoner i 17 ulike gener blitt rapportert 
som årsak til LQTS, men for flere av disse 
har årsakssammenhengen blitt trukket i 
tvil i nyere tid (7). Den store majoriteten 
av sykdomstilfeller er uansett forårsaket av 
mutasjoner i KCNQ1, KCNH2 og SCN5A. 
Med informasjon som lå knyttet til de 
kliniske registrene, kunne man tilordne de 
ulike genetiske typene LQT1, LQT2 og LQT3, 
hvilke forhold som trigget arytmiene og 
til dels noe om effekten av medikamentell 
profylakse (8). I årene 2007 til 2017 
ble over 100 ulike mutasjoner påvist og 
karakterisert. De forårsaker svakheter og feil 
i ionekanalene som påvirker hjertecellenes 
aksjonspotensial og repolarisering. 
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Triggermekanismen varierer avhengig av 
hvilke ionekanaler som affiseres og av 
hvorledes responsen blir på hjertefrekvens 
og QTc av en sympaticus-aktivering som 
normalt ville øke pulsen og redusere 
QT-tiden. De cellebiologiske forklaringene 
en finner relatert til ionepumpene, gir 
oss også en analogi som forklarer flere 
fenomener ved ervervet QT-tid-forlengelse, 
og her nevnes spesielt medikamenteffekter 
og elektrolyttforstyrrelser. 
        Det ble oppdaget tidlig at arvegangen 
ved Romano-Ward-syndrom var dominant 
arvelig. Likevel ble det observert at noen 
pasienter som hadde arvet en genfeil, 
verken hadde LQT eller utviklet arytmier 
(tvillingobservasjoner). Dette fenomenet 
er kjent som nedsatt penetrans og 
er nyttig å kjenne til for leger som er 
involvert i behandling av pasienter med 
arvelige tilstander. En illustrasjon av 
forholdet mellom QTc-tid i EKG hos både 
affiserte og friske genbærere fikk en del 
oppmerksomhet slik det ble beskrevet 2007 
av Nathaniel Taggert i Ackermans gruppe 
(9). Da en betydelig andel av genbærerne 
ikke utvikler LQT i EKG, synes informasjonen 
fra gentesting i hvert fall til screening, først 
å være relativt begrenset.

Et betydelig skritt videre ble publisert av 
Priori’s gruppe 2018 (10). Gruppen tok 
utgangspunkt i 1710 pasienter fra 812 
familier med påvist og karakterisert genfeil. 

Det ble utført en analyse av hvor stor 
prosentandel av bærerne av de 79 ulike 
genfeil som hadde QT forlengelse i EKG. Det 
var betydelig variasjon fra 100 % ved flere 
av LQT3 mutasjonene til under 15% ved 
flere av LQT1 mutasjonene. 

 

Deretter ble 5 års risiko for død eller 
livstruende arytmier relatert til målt QTc-
tid i EKG samt genotypisk og fenotypisk 
LQT-gruppe. Man fant for det første ut at 
50 % av genbærerne ikke utviklet QT-tid 
over 460 ms. Syndromet betegnes da som 
«concealed» eller skjult LQT-syndrom. 
Disse pasientene har riktignok en høyere 
risiko for dødelige arytmier enn friske som 
ikke er genbærere, men den er bare 1/10 
av den økte risiko genbærende pasienter 
med åpenbar forlenget QT-tid opplever. 
For det andre dokumenterer registeret at 
de affiserte pasientene har er en tilnærmet 
lineær risikoøkning for dødelige arytmier 
med økende QT tid. For pasienter med 
LQT1 øker denne risikoen fra 1,3 % årlig ved 
QT-tid 461-470 ms til 5 % årlig ved QT-tid 
lengre enn 560 ms. Til slutt kunne man vise 
at pasienter med LQT2 og LQT3 hadde en 
tilsvarende risikoøkning med økende QT-tid, 
men at risikokurvene var parallellforskjøvet 
oppover til høyere nivåer slik at en pasient 
med LQT3 ved økende patologisk QT-tid 
øker sin risiko for død og dødelige arytmier 
fra 3,5 til 12,5 % årlig. Kliniske faktorer som 
eksempelvis tidligere synkoper og kvinnelig 
kjønn, øker risikoen ytterligere. Artikkelen 
oppsummerer også resultatene av ulike 
behandlingsalternativer, og  betablokkeren 
nadolol reduserte risiko for død og letale 
arytmier med 62 %. 

Figur 1 ( fra referanse 9). Figuren illustrerer 
fordelingen av QTc-intervaller i utvalg av kvinner 
og menn uten påviste QT-mutasjoner, sammenlignet 
med tilsvarende fordeling hos pasienter med påvist 
QT-mutasjon.

Figur 2 ( fra referanse 10). Fordelingen mellom 
skjult (grønn fraksjon) og åpenbart LQTS 
(rød andel) ved 23 mutasjoner med LQT2 og 5 
mutasjoner med LQT3.



hjerteforum   N° 3/ 2022 / vol 35 20

Analogier mot ervervet     
QTc forlengelse
Også for ervervet LQT- syndrom er 
ionekanalenes funksjon sentral (11). 
Viktige faktorer for utvikling av ervervet 
QT-tid-forlengelse er bivirkninger fra 
medikamenter, elektrolyttforstyrrelser, 
hjertesvikt, organsvikt i nyre og lever, 
toksiske effekter, sepsis og sterke 
sentralnervøse stimuli som hjerneblødning 
og hjerneinfarkt.  
        Et viktig hjelpemiddel for klinikeren 
som skal behandle LQT, er listen på 
nettsiden og app-en CredibleMeds over 
medikamenter med mulig effekt på QT-tid  
(www.crediblemeds.org). Listen inneholder 
mange medikamenter som de fleste av 
oss forskriver nærmest daglig og hvor 
bivirkninger i form av QTc-forlengelse til 
dels er sjelden. Det er imidlertid viktig 
å merke seg at en rekke medikamenter 
viser ugunstige effekter på ionekanalene, 
eksempelvis erytromycin, metadon og en 
rekke psykofarmaka. Andre medikamenter 
derimot, viser kun ugunstig påvirkning 
ved induksjon av alvorlige elektrolytt-
forstyrrelser som hypokalemi, etter 
langvarig bruk av furosemid eller ved 
hypomagnesemi og hypokalsemi etter 
langvarig bruk av protonpumpehemmere. 
Medikamenter som ofte tolereres godt, 
kan plutselig påvirke QT-tiden på grunn 
av endret metabolisme ved interaksjoner 
eller organsvikt. Azitromycin har en liten, 
men sikker QT-forlengende effekt og kan 
føre til ventrikkelflimmer i sjeldne tilfeller 
(1/21000). Fordi medikamentet er i såpass 

utstrakt bruk i USA er det beregnet at det 
induserer ventrikkelflimmer og død hos 
1900 pasienter hvert år (11, 12).
        Et viktig begrep ved både arvelig og 
ervervet QT-tid-forlengelse er «reduced 
repolarization reserve». Begrepet ble 
introdusert av Roden 1998 og åpner for en 
praktisk forståelse for den økte risiko som 
pasienter med QTc-tid-forlengelse har for 
dødelige arytmier, enten dette er forårsaket 
av åpne eller skjulte genetiske defekte ved 
ionekanalene eller av elektrolyttforstyrrelser, 
medikamenter eller en kombinasjon 
av disse. Økt fare for arytmier med 
økende QTc-tid synes å være universelt 
enten bakgrunnen er skjult kanalopati, 
medikamenteffekt, elektrolyttforstyrrelser, 
organsvikt eller toksiske effekter. 

Egne studier
Ved Sykehuset Telemark har vi fra januar 
2004 lagret alle EKG-er digitalisert i en 
sentral database (GE MUSE). Dette har 
gjort det mulig å identifisere alle EKG-er 
med QTc-forlengelse. Initialt var vi i tvil 
om en mindre QTc-forlengelse egentlig 
representerte noen reell risiko eller om 
dette heller burde oppfattes som et tilfeldig 
funn uten klinisk relevans. 

Overlevelsesdata fra 2099 pasienter med 
moderat forlenget QTc tid (females 480 - 

 Tabell 1 ( fra referanse 10). Fem års risiko for 
livstruende arytmier for LQT1, LQT2 og LQT3 
relatert til målt QTc-lengde i EKG.

Figur 3, fra referanse (14), viser Kaplan-Meier plott 
over tre års overlevelse av pasienter med QTc over 
500 ms, av pasienter med normal QTc tid under 480 
ms, og av pasienter med moderat forlenget QTc tid.
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499 ms, and males 470 - 499 ms)  og 1531 
pasienter med QTc-tid på ≥500 ms viste en 
klart øket dødsrisiko, allerede ved moderat 
forlenget QTc-tid, som tiltok ved QT-tid 
≥500 ms (13). Vi fikk utført genanalyser fra 
475 pasienter i vår kohort hvor QTc-tiden 
var ≥500 ms, og av disse analysene var 6,5 
% positive for mutasjoner i et LQT-gen (14). 
Således hadde majoriteten av våre pasienter 
et ervervet LQT-syndrom (eLQTS). Vi gikk 
videre inn i journalen til de 1531 pasientene 
med QTc-tid ≥500 ms for å studere mulig 
bakenforliggende årsak. Vi fant at 1004 
av disse pasientene hadde fått minst ett 
QT-forlengende medikament. Videre hadde 
505 pasienter ulike elektrolyttforstyrrelser. 
QT-tid-forlengelse er beskrevet ved en 
rekke medisinske diagnoser, og i vår kohort 
ble disse diagnosene funnet hos 862 
av pasientene. Mange pasienter hadde 
således flere grunner til å utvikle LQTS. 
Vi laget derfor en «QT–mortality score» 
hvor vi summerte skår fra medikamenter, 
elektrolyttforstyrrelser og diagnoser. Vi fant 
en sammenheng mellom økende skår og 
observert 3 års dødsrisiko. Pasienter med 
skår 3 eller mer hadde en dødelighet på 
over 50 % i løpet av en 3 års periode. Som 
det framgår av diagrammet, er prognosen 
ved skår på 3 alvorlig. 

Behandlende lege bør ta utfordringen på 
alvor og uten forsinkelse forsøke å oppnå en 
normalisering av QT-tiden ved korreksjon 
av elektrolyttforstyrrelser og seponering 
av QT-forlengende medikamenter. Vårt 
siste spørsmål var hvorvidt QT-tiden kun 
er en markør for at pasienten er alvorlig 
syk eller om QT-forlengelse i seg selv 
er en selvstendig risikofaktor hos to like 
syke pasienter. For å belyse dette studerte 
vi langtids- og korttidsoverlevelse hos 
pasienter med LQTS og kontrollpasienter 
med samme Charlsons Comorbidity skår 
(15). Våre funn tyder på at LQTS er en 
selvstendig risikofaktor som kan påvirkes for 
å bedre prognosen (16). 

Hvordan bør vi forholde oss 
til QTc-tid-forlengelse?
Hvor går grensen for QTc-tid-forlengelse? 
I en studie på 79 743 ambulante EKG-er 
ble det funnet en 99-percentil ≥470 
ms for menn og ≥480 ms for kvinner 
(17). De siste europeiske retningslinjene 
definerer grensen for normal QTc til 480 
ms både for kvinner og menn (18). EKG 
bør gjentas da det forekommer vegetativt 
modulerte svingninger av QT-tiden gjennom 
døgnet. Videre er det essensielt at vi får 
en hjertefrekvenskorrigert QT-tid på alle 
EKG-er som tas. I dag har de fleste norske 
sykehus EKG-apparater som gjør dette. 
Det måles ofte feil i den automatiske EKG-
analysen, spesielt hvis det er forstyrrelser i 
EKG. Dette kan avsløres ved å kontrollmåle 
QT for å se om målingen samsvarer med 
den automatiske målingen.
       Forlenget QTc-tid er kun i ekstrem-
tilfeller en blikkdiagnose. I en publisert 
studie ble QTc-tid-forlengelse diagnostisert 
av mindre enn 50 % av kardiologene som 
fikk presentert et slikt EKG (19). Våre egne 
erfaringer fra Sykehuset Telemark virker 
enda mer nedslående, da kun 12 % av 
tilfellene med forlenget QTc på ≥500 ms 
ble bemerket i journalen av behandlende 
lege (13). Tilstanden er ikke sjelden. QTc 
tiden hos friske ambulante probander er 
dog i over 99 % av tilfellene kortere enn 
470 ms, men innlagte sykehuspasienter 
er en selektert pasientgruppe med 
vesentlig høyere forekomst av LQT. Dette 
er rapportert i flere studier og spesielt 

Figur 4. Kumulativ overlevelse av pasienter 
med QTc > 500 ms relatert til økende «QTc  
mortality score». Økende skår ved økende 
antall QT-forlengende medikamenter, og 
elektrolyttforstyrrelser øker også mortalitetsrisiko. 
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på intensivavdelinger rapporteres QTc-
forlengelse hos 20-30 % (20). Som nevnt 
ovenfor, fant vi i Skien i et helt vanlig norsk 
sykehus daglig nye pasienter med forlenget 
QTc. QTc-forlengelse på over 480 ms 
er derfor i realiteten et hyppig fenomen 
ved norske sykehusavdelinger. Det neste 
momentet vi bør ha et bevisst forhold til 
er hvordan denne informasjonen påvirker 
prognosen. I vår kohort med pasienter som 
hadde QTc over 500 ms var den årlige 
mortaliteten over 10 %, og etter 3 år var 
40 % av pasientene døde. Mange andre 
sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, 
meningitt og mange typer cancer har 
en vesentlig bedre prognose enn dette. 
Selv ved en moderat økning av QTc ut 
over 480 ms var overdødeligheten årlig i 
størrelsesorden 5 %.

Viktige momenter ved LQT:
•  Seponere QTc-forlengende medikamenter
•  Korrigere elektrolyttforstyrrelser
•  Gentester bør tas dersom QTc ≥500 ms  
    etter disse tiltakene
•  Ved medfødt LQTS skal de fleste
    pasientene betablokkeres

Pasientene bør ved hjemreise informeres 
om risikoen relatert til medikamenter 
og tilstander som diare og dehydrering 
og annet som kan forstyrre elektrolytt 
balansen.
        Ved nye medikamentforskrivninger 
bør også pasienten informere/minne 
reseptutskrivende lege om LQT.
        Påvist QTc forlengelse krever også 
spesielle forholdsregler ved narkose.
        Dette og ytterligere viktig informasjon 
er oppsummert i brosjyren «Norske 
anbefalinger for genetisk kardiologi, 
Hjerteforum 2022».

Avsluttende bemerkninger
I en indremedisinsk avdeling ligger det 
daglig pasienter med ervervet QTc-
tidsforlengelse, og vi har et betydelig 
potensiale i å øke vår årvåkenhet og 
bevissthet om disse pasientene for 
bedre behandling. Noen av disse har 
en skjult disposisjon med nedsatt 
repolarisasjonsreserve («skjult LQT»). 
Videre er det beskrevet en relativt høy 
forekomst av genetisk betinget LQTS blant 

norske pasienter (1/317), men penetransen 
er her ca. 40-50 % (10, 21).
       I vår utdannelse gjennom kurs og 
kasuistikker er vi ofte blitt presentert 
for de alvorlige sykdomsbildene ved 
genmutasjoner. Vi kan ha fått presentert 
sykehistorier om barn som er homozygote 
for en alvorlig mutasjon eller hvor barna 
har arvet flere patologiske gendefekter. 
I disse tilfellene kan arytmiene komme 
i spebarnsalder, og prognosen er svært 
alvorlig. Risikoen ved påvist LQT-genfeil 
kan variere fra helt ubetydelig til en 
høyrisikotilstand. Videre er det svært mye 
usikkerhet omkring feltet med varierende 
penetrans. Ved noen genfeil utvikles 
QTc-forlengelse i EKG hos færre enn 15 % 
av pasientene, og risikoen for arytmi blir 
derfor nesten neglisjerbar. Disse forholdene 
må både spesialister, allmennleger og 
pasientene ha et forhold til. Ved lavere 
risiko er det rimelig at pasienten har 
større medbestemmelse. Her kommer 
dagligdagse avgjørelser som forhold til 
førerkort, sport og behandling inn. De 
nyeste helseforskriftene for førerkort og 
de nyeste europeiske retningslinjene for 
sportskardiologi (22) differensierer her 
anbefalingene ut fra flere forhold. Den 
kliniske delen vil utgjøre en viktig faktor: Har 
pasienten synkopert eller hatt arytmi med 
torsades de pointes? For pasienter med 
positiv gentest, men uten QTc-forlengelse 
i EKG og uten synkoper eller torsades de 
pointes, er anbefalingene både for sport 
og førerkort liberale. For pasienter med 
stadige synkoper og QTc over 500 ms er 
anbefalingene restriktive. Disse forhold er 
ganske detaljert beskrevet i anbefalingene 
fra ESC. 
        Friske familiemedlemmer av 
pasienter med påvist sykdomsgivende 
genmutasjon kan tilbys en prediktiv 
gentest. Bioteknologiloven påbyr da at 
det gjennomføres en genetisk veiledning 
ved helseregionenes genetiske avdelinger 
før gentesten tas. Asymptomatiske 
familiemedlemmers argument om retten til 
ikke å bli testet og retten til å ikke vite svar 
på gentesten kan noen ganger synes godt 
begrunnet (10). 
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