Långt QT syndrom (LQTS)
Definition







ärftligt ,oftast autosomalt dominantRomano-Ward syndrom
abnormt förlängd kammarrepolarisering
ökad risk för allvarlig kammartakykardi,
Torsade de Pointe
ofta utlöst av hög sympaticus (adrenerg)
aktivitet – fysisk eller emotionell stress
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LQTS
Symtom
 svimning, yrsel
 kramper
 hjärtstillestånd
 plötslig död
 sinusbradykardi

Utlösande faktor
 fysisk ansträngning
 emotionell stress/
kraftigt ljud

Familjeanamnes
Idrott och Hjärta

EKG och LQTS
Upprepa EKG!






OTc, borderline 0,41-0,460
specifikt ST-T mönster för olika mutationer?
(Moss et al, 1995)
T vågs alternans
LQT2 / tvåpucklig T våg
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LQTS
Risk


genbärare med normal QTc <0,460 har
10 % risk för allvarlig hjärtkomplikation (även plötslig
död) upp till 40 års ålder om ej behandling har
startats.

Idrott och Hälsa
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LQTS
Nedsatt repolarisationsreserv




metabol störning
hypokalcemi, hypomagnesemi,
hypokalemi
läkemedel
terfenadin, erythromycin
ketokonazol, prepulsid
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Catecholaminerg polymorf
ventrikeltakykardi (CPVT)











autosomalt dominant,
drabbar barn/ungdomar
utlöst av fysisk
ansträngning/adrenerg
stimulering
plötslig död, hög
mortalitet
ventrikeltakykardi,
bidirektionell
EKG, normal QTc
betablockad, ICD

Preexitation

LQTS
Information








undvik läkemedel som förlänger QTc
tiden/läkemedelslista
undvik hypokalemi situation -diuretikum,
hetta. Intag av föda med hög K-halt?

bad/simning under observation
undvik tävlingsidrott
skriftlig information till patient och primär
ansvarig läkare
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15 år, manlig fotbollsspelare






kardiell screening av elitidrottare via
distriktsläkare - anamnes, ärftlighet,
status och EKG
inga symtom,status ua,
EKG : preexcitation
arbetsprov, ekokardiografi ua

Wolff-Parkinson-White
( WPW ) syndrom








accessorisk ledningsbana,tidigare kammaraktivering=preexcitation
”concealed”-ingen
deltavåg
ledningsförmågan,
snabb/långsam i
accessorisk bana ,
autonom inverkan

OBS! snabb
förmaksrytm
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WPW syndrom







prevalens 2---1000
plötslig död - 2 † av 600 patienter utan
symtom följda under 5-20 år
lägre risk om intermittent förlust av
preexcitation,spontant eller vid arbete
10 - 30% utvecklar efterhand
symtom/takykardi

WPW syndrom/Preexcitation
och elitidrottare




Elitidrott och ”läkemedel”

asymtomatisk - ingen takykardi, normalt
hjärta; ålder >30 år - ingen restriktion
yngre - elektrofysiologi!? invasiv/



non-invasiv
symtomatisk - takykardi - elektrofysiologi
+ eventuell ablation






Plötslig död ,idrott och
medfött hjärtfel
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Råd och Risker under ungdomsåren









Transposition, op Mustard/Senning
Fallots anomali,op
Marfans syndrom-aortarotsdilatation

Aortastenos-uttalad/svår
Arteriell pulmonell hypertension
En kammarhjärta (HLHS)
Flertalet pat. med medfött hjärtfel (mild/måttlig form) har låg risk
för plötslig död och erfordrar få restriktioner.
Riskbedömning av barnkardiolog-arbetsprov.

Androgener/anabola
steroider-plötslig död hos
elitidrottare
Erytropoeitin
Tillväxthormon
Insulin
kreatin/taurin




Fysisk aktivitet/träning är nyttigt för kroppen
Avstå från träning/tävling under infektioner
Plötslig hjärtdöd vid intensiv ansträngning inträffar

sällan – 1/100000/år
Många sjukdomar – HCM, LQTS, som orsakar plötslig
död vid fysisk ansträngning är ärftliga

Screening – anamnes, status och EKG av elitidrottare
rekommenderas

Idrottshjärta och HCM kan vara svåra att särskilja

Risksymptom: Svimning, yrsel, bröstsmärta,
oregelbunden hjärtrytm i samband med ansträngning
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36th Bethesda Conference

Behandling

Recommendations for Competitive Athletes
with Cardiovascular Abnormalities
Journal American College of Cardiology, vol
45, No 8, 2005; 1318 -



beta blockerare



pacemaker



implantable cardioverter
defibrillator- ICD
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EKG och LQTS





LQT1 – OTc förlängning av adrenalin
LQT1 + ev LQT2 – utebliven QTc förkortning
under arbetsprov / hög hjärtfrekvens.
LQT1 – efter arbetsprov (5-10 min)
förlängning av OTc
24 timmars EKG
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Penetrans
Definition
sannolikheten att en individ med
genmutation/genotyp (genbärare) visar
kliniska tecken på sjukdom
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LQTS
Behandling – beta blockerare

LQTS



Låg penetrans – 25 %



(S.Prior et al, Circulation, 1999)



alla symtomatiska patienter
alla yngre patienter med kliniskt starkt
misstänkt LQTS (enligt kriterier, QTc
>0,460 s
alla yngre asymtomatiska patienter med
konstaterad genmutation/genbärare och
normal QTc (<0,460 s)
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Idrott och Hjärta
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