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Astma/allergi – Långt QT syndrom

Astmabehandling kan provocera hjärtrytmrubbning

Profylaktisk betablockad vid LQTS kan förvärra astma

1:8-10 1:1-2000



Jonkanalsjukdom
Långt QT Syndrom (LQTS) K Na Ca



•Na kanaler öppnar och depolariserar

•Ca kanaler upprätthåller depolariseringen

•K kanaler öppnar och repolariserar

myocyter jonkanaler
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symptomutlösande faktorer

Genotyper: LQT1 (KCNQ1)     60%

LQT2 (KCNH2)     35%      

LQT3 (SCN5A)           5%

14 andra kända gener   1 %

(ifrågasatta…)



Långt QT syndrom LQTS

• Incidens ca 1:1-2000=4500-9000 i Sverige !

• USA >3000 dödsfall/år  barn-ungdomar

• ställa diagnos 

• ge rätt information 

• ge förebyggande behandling

http://content.nejm.org/content/vol339/issue14/images/large/04f1.jpeg


Alla barn och ungdomar (även asymptomatiska
mutationsbärare) bör ha profylaktisk behandling*

propranolol - startdos 1mg/kg/d, öka efter terapisvar

metoprolol  - 1-2 mg/kg/d (max 6mg/kg/d)

profylaktisk medicinsk behandling

LQTS – behandling

• recommended in clinincal diagnosis

• should be considered in adult carriers with normal QTc

• more aggressive treatment in children and adolescents

* 2013 HRS/EHRA/APHRS Expert Consensus

2015 ESC Guidelines for Management



• Betablockad – olika effekt vid olika genotyper

Schwartz et al Circulation 2001
Priori et al JAMA 2004

Chockalingam et al JACC 2012

LQTS + betablockad

VILKEN BETABLOCKAD ÄR BÄST ?

(nadolol)

propranolol

metoprolol



VÅRDPROGRAMMET LQTS BLF 2016 (Lund, Gtbg, Sthlm, Umeå)

Förstahandspreparat är propranolol med måldos 2,5 - 3 mg/kg/d eller 
toleransgräns. 
Metoprolol ges om propranolol ej tolereras, t ex vid astma. 
Metoprolol depot ges 1-2 gånger per dygn med måldos 2 mg/kg/d.

Betablockadbehandling till LQTS patienter med astma
Betablockerare rekommenderas även till LQTS patienter med astma. 
Dock rekommenderas utvärdering av lungfunktion före, under och efter 
insättande av betablockad för att bedöma tolerans. Om tecken till ökad 
obstruktivitet med icke selektiva betablockerare, bör man i första hand byta 
till selektiva betablockerare. 

Beta-2-receptorstimulerare skall i största möjliga utsträckning undvikas. 
Patienter med LQTS och astma bör om möjligt skötas i samråd med 
allergolog för att optimera underhållsbehandling och minimera 
användande av beta-2-receptorstimulerare. 



LQTS + ASTMAMEDICINER

• LQT1 + TDR(transmural dispersion av repol.) ger VES/VT

TDR ökar av beta-adrenerg effekt vid astmamedicinering

• LQT2 + hypokalemi ger VES/VT

Beta2-agonister kan inducera hypokalemi

• LQTS + betaagonister (hazard ratio=2.0)

ger en 2-faldigt ökad risk för svimn, arytmi, ACA spec år 1 !

därefter nedreguleras betareceptorerna något…

• LQTS + betaagonister+sterioder(hazard ratio=3.7)

steroider uppreglerar betareceptorerna något…



HUR BEHANDLAR MAN ASTMA OCH ALLERGISKA REAKTIONER 
HOS BARN/UNGDOMAR MED LQTS?

Tankar utifrån ett 
patientfall

Anna Winberg
Barnallergolog



Vilka möjligheter finns vid LQTS att behandla:

• Svår allergi 
• När exponering inte kan undvikas

• Med behov av året-runt-medicinering/ intensiv periodisk behandling?

• Svår astma (allergi-/ansträngnings-/infektionsutlöst)

• Som orsakar stor påverkan på vardagsaktiviteter

• Som innebär risk för svåra astmaexacerbationer

• Som orsakar ökad risk för hjärtrytmrubbning



• Kartlägg allergitriggers:
• Anamnes

• Symtomscore

• IgE-tester (pricktest/specifika IgE analyser)

• Kartlägg astmasvårighetsgrad/triggers
• Anamnes

• Symtomscore (ex. AKT)

• Spirometri (överväg risk med reversibilitetstest)

• PEF-kurva

• FeNO – mäter eosinofil inflammation i luftvägar
• (Normalvärde < 20-25 ppb)

Utredning:



ANTIHISTAMINER OCH LQTS

• Clemastin (Tavegyl®) – kontraindicerad
• I.v./oral lösning borttagen pga risk för  QT-tid

• Risk ökar vid samtidig adm av andra droger som  QT-tid

• Övriga antihistaminer:

Preparat Risk Kommentar

Ebastine Låg till hög

Loratadin Ingen Påverkar K-kanaler – men orsakar inte  QT-tid
Undvik vid samtidig behandling med Cytokrom P450-hämmande läkemedel

Cetirizin Ingen

Fexofenadine Ingen Även vid 10 ggr normaldos

Desloratadin Ingen

Wetzel et al. et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2018

Collins et al. Paed Resp Rev 2011



ASTMALÄKEMEDEL OCH LQTS

• Beta-2-agonister – kontraindicerade
• Förlängd QT-tid: risk för arytmi

• Risken högst 1:a behandlingsåret ( β2-receptorer)

• Gäller även kombinationspreparat (LABA+steroid ( β2-receptorer))

• Risk kan varierar mellan olika typer av LQTS

• Behandling med beta-blockad minskar – men tar inte bort risk för 
kardiella biverkningar

• Ipratropriumbromid – relativt kontraindicerat
• Få studier –endast akutbehandling

• Lägre risk för arytmi jmf LABA/SABA – orsakar inte  HR

• Rekommenderas i första hand som vb luftrörsvidgare

• Längre tillslagstid än SABA – mindre effektivt

Collins et al. Paed Resp Rev 2011



ASTMALÄKEMEDEL OCH LQTS

• Inhalationssteroider – ej helt klarlagd risk
• Kan öka risk för arytmi pga uppreglering av β2-receptorer

• Otillräckligt behandlad astma ger risk för svåra excacerbationer

• Ingen visad riskökning för steroidkur som akutbehandling 

• Leukotrienantagonist – ingen ökad risk
• Påverkar cysteinyl leukotrien receptor (Cys LT1)

• Finns i lunga, mjälte, leukocyter –men inte i hjärtat

• Rekommenderas som 1:a hands underhållsbehandling till patienter 
med LQTS och mild persisterande astma

• Har ingen plats vid akutbehandling av astma

Collins et al. Paed Resp Rev 2011



Astmabehandling vid LQTS

• Välj i första hand de läkemedel som för patienten innebär lägst risk för 
hjärtrytmrubbning - utvärdera

• Vid otillräcklig effekt, komplettera om möjligt med annan behandling

• På vida indikationer används läkemedel från ett högre steg i 
astmabehandlingstrappan – hellre än att använda läkemedel som innebär hög 
risk vid LQTS



Astmabehandlingstrappa för barn från 6 år

Barnläkarföreningens 
sektion för allergologi 
och lungmedicin



• Två möjliga behandlingsalternativ vid svår allergisk astma:

1. Anti IgE (Xolair®)

• Godkänt från 6 år

• Subkutan injektion var 2-4:e vecka

• Om god effekt eventuellt i kombination med ASIT-behandling
• Tablett: Finns för björk (Itulazax®), gräs (Grazax®) och kvalster (Acarizax®)

• Subkutan: Finns för björk, gräs, katt, (hund)

2. Airsonett® - luftrenare med påvisad effekt på astma och eksem orsakat 
av ”året runt” allergen (pälsdjur/kvalster)

ASTMABEHANDLING STEG 5 OCH LQTS



Patient med LQTS – som får astmadiagnos

• Bedöm astmasvårighetsgrad

• Behåll ALLTID betablockad

• Behandling av astma:
• Luftrörsvidgare vid behov:

1. Ipratropiumbromid (Atrovent®)

2. Beta-2-agonist (om Atrovent® är otillräckligt)

• Underhållsbehandling
1. Leukotrienantagonist (Montelukast®/Singulair®)

2. Inhalationssteroider i lägsta möjliga dos (om Montelukast® är otillräckligt)

3. Vid svårbehandlad allergisk astma – överväg steg 5-behandling med Airsonett®/Anti-IgE (Xolair®)



Patient med astma – som får LQTS diagnos

• Sätt in betablockad (med eventuell modifiering avseende genotyp)

• Noggrann bedömning av astmasvårighetsgrad

• Reevaluering och eventuell justering av astmamedicinering

• Noggrann utvärdering av astma
• Efter insatt betablockad

• Efter eventuell justering av astmaläkemedel

Viktigt med samarbete barnkardiolog och barnallergolog



• AIT mot ”året-runt” inhalationsallergen 
• Kan förbättra allergisk astma 

– och minska behovet av astmamedicinering

• Visat för subkutan immunterapi (SCIT) med katt och kvalster

• AIT vid besvärlig pollenallergi
• Minskar behovet av läkemedelsbehandling under pollensäsong

• Minskar risken för astmautveckling hos barn med svår rhinokonjunktivit
• Visat för SCIT med björk och gräs

ALLERGEN IMMUNTERAPI (AIT) OCH LQTS

… men risken för allvarliga systemreaktioner under behandling 
har inneburit att AIT varit kontraindicerad vid LQTS 



• Idag finns möjlighet att utföra AIT med mycket liten risk för systemreaktion

• Optimerad astmabehandling innan start

• Behandling med anti-IgE (Xolair®) som skyddsparaply under behandling
• Kontrollera CD-sens (basofil aktiveringstest) mot aktuellt allergen innan Xolair-start

• Kontrollera ny CD-sens efter 2-4 månaders behandling med Xolair®

• Om Xolairbehandling gett en negativ CD-sens reaktion startas AIT-behandling

• Välj om möjligt SLIT (sublingual immunterapi)

• Betydligt mindre risk för allergiska systemreaktioner

• Finns för timotej (Grazax®), kvalster (Acarizax®) och björk (Itulazax®)

ALLERGEN IMMUNTERAPI (AIT) OCH LQTS

Finns behov av rekommendationer för behandling av 
akuta allergiska reaktioner  och anafylaxi vid LQTS 



Behandling av anafylaxi och allergiska reaktioner 
hos patienter med LQTS 

• Kontrollera S-kalium innan behandlingsstart

• Kontrollera S-K innan provokation/ innan start + var 3:e månad vid allergen immunterapi 

• Lokala allergisymtom från hud, näsa och ögon behandlas med:

1. T. Desloratadin (Aerius®/Caredin®) p.o. 

• Dos: 1,25 mg (0-5 år), 2,5 mg (6-12 år), 5 mg (> 12 år)

• Clemastine (Tavegyl ®) ska undvikas vid LQTS

1. T. Betapred® 0,5 mg p.o kan övervägas

• Dos: 3 mg (0-5 år), 5 mg (> 5 år) Welzel T et al Ann Allergy Asthma Immunol. 2018
White JL et al Ann Allergy Asthma Immunol 2016
Riktlinje Anafylaxi: SFFA 2015 



Behandling av anafylaxi och allergiska reaktioner 
hos patienter med LQTS 

• Akuta astmasymtom behandlas med:

1. Inhalation med Ipratropiumbromide (Atrovent®) 0,25 mg/ml

• 0,25-0,5 mg (=1-2 ml) via nebulisator

• Öppen system (Pari/Aiolos): 1-2 ml

• Slutet system (Maxin), 2 ml, inhalationstid 2 minuter

• (Spray Atrovent® 20 ug/dos x 2-4 via spacer)

Dosen kan upprepas var 20:e minut första timmen

Observera att Atrovent® har längre tillslagstid än inhalerad beta-2-stimulerare (15-30 min)

Welzel T et al Ann Allergy Asthma Immunol. 2018
White JL et al Ann Allergy Asthma Immunol 2016
Riktlinje Anafylaxi: SFFA 2015 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=C4ItWiaG-Pf5qM&tbnid=6az6wxS0A10FhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://activecare.se/index.php?pageId=14&ei=eh4mUouLOojQsgaWmoGICA&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNFou4g2BUb82PW8VsOMGFV1MXGdRA&ust=1378316276581708


Behandling av anafylaxi och allergiska reaktioner 
hos patienter med LQTS 

• Akuta astmasymtom fortsättning:

Vid otillräcklig effekt av steg 1, ge syrgas på mask (>5 L)

och överväg att under kontinuerlig hjärtövervakning ge:

2.    Infusion Magnesiumsulfat 246 mg/ml (addex Magnesium 1 mmol/ml)

• Dos 40 mg/kg (max 2 g)
• Späd i NaCl till 0,1 mmol/ml = 24,6 mg/ml. Ge 2 ml/kg kroppsvikt, max 80 ml. 

Kan ges som i.v. injektion (ca 5 minuter eller i.v. infusion (ca 20 min).

3. Inhalation med Salbutamol (Ventoline®/Airomir®) 5 mg/ml
• 2,5-5 mg via nebulisator

• Öppen system (Pari/Aiolos): 1-2 ml

• Slutet system (Maxin), 2 ml, inhalationstid 2 minuter

• Vid upprepade doser/svår astma: 

kontrollera S-kalium/ S-magnesium
Welzel T et al Ann Allergy Asthma Immunol. 2018
White JL et al Ann Allergy Asthma Immunol 2016
Riktlinje Anafylaxi: SFFA 2015 



Behandling av anafylaxi och allergiska reaktioner 
hos patienter med LQTS 

• Anafylaxi – behandlas under kontinuerlig hjärtövervakning och beredskap för 
hjärtlarm. Sätt i.v. infart.

•

1. Inj. Adrenalin 1 mg/ml (Autoinjektor Emerade®/Jext®, Epi-pen®) i.m.
• Dos: Adrenalin 1 mg/ml: 0,01 mg/kg/dos (max 0,5 mg)

• Dos: Emerade®: 150 ug (<25 kg), 300 mg (25-50 kg), 500 mg (>50 kg)

2. Bolusdos NaCl 9 mg/ml eller Ringer Acetat
• Dos: 20 ml/kg i.v.

3.     Intravenös kortikosteroid
• Dos: Betapred® 4 mg/ml, 1 ml (< 6 år), 2 ml (> 6år) i.v.

• Dos: Solu-Cortef® 50 mg/ml; 2 ml (< 6 år), 4 ml (> 6 år) i.v.
Welzel T et al Ann Allergy Asthma Immunol. 2018
White JL et al Ann Allergy Asthma Immunol 2016
Riktlinje Anafylaxi: SFFA 2015 



Behandling av anafylaxi och allergiska reaktioner 
hos patienter med LQTS 

• Patienter som behandlas med β-blockare kan…
• …ha en lägre – men inte obefintlig - risk för arytmi orsakad av β-2-stimulerare

• …ha en mer svårbehandlad anafylaxi, eftersom effekten av adrenalin delvis 
blockeras/hämmas av behandlingen

• Vid adrenalinresistent anafylaxi kan behandling behöva ges med…
• Glukagon® 1mg/ml

• Startdos barn: 0,02-0,03 mg/kg

• Startdos vuxna: 1-5 mg långsamt i.v.

Welzel T et al Ann Allergy Asthma Immunol. 2018
White JL et al Ann Allergy Asthma Immunol 2016
Riktlinje Anafylaxi: SFFA 2015 



BEHANDLING AV ANAFYLAXI OCH ALLERGISKA REAKTIONER 

HOS PATIENTER MED LÅNGT QT-SYNDROM (LQTS) 

Lokala -/hudsymtom 
 

Rhinokonjunktivit 

Klåda/flush 

Urtikaria 

Angioödem 

 

 

 

Koppla kontinuerlig hjärtövervakning. Sätt i.v. infart. 

- Antihistamin p.o:  
T. Desloratatin (Aerius®/Caredin®) 
1,25 mg (0-5 år)/2,5 mg (6-12 år)/5 mg (> 12 år) 

- Kortikosteroid p.o:  

T. Betapred 0,5 mg 
3 mg (0-5 år)/ 5 mg (> 5 år) 

Lokala -/hudsymtom 

+ (milda) luftvägssymtom 

Hosta 

Bronkkonstriktion 

+ gastrointestinala symtom 

Kraftig buksmärta 

Illamående 

Kräkning/diarré 

 

Grad 1 

Grad 2 

- Antihistamin p.o:  
T. Desloratatin (Aerius®/Caredin®) 
1,25 mg (0-5 år)/2,5 mg (6-12 år)/5 mg (> 12 år) 
 

- Adrenalin i.m 
-Noggrann monitorering/beredskap för hjärtlarm 
Adrenalin 1 mg/ml: 0,01 mg/kg/dos (max 0,5 mg) 

Emerade®: 150 ug (<25 kg), 300 mg (25-50 kg), 500 mg (>50 kg) 

- Dosen kan upprepas efter 5-10 minuter 
 

- Isoton bolusvätska i.v. 
NaCl 9 mg/ml eller Ringer Ac: 20 ml/kg i.v. 
 

- Kortikosteroid i.v 
Inj. Betapred® 4 mg/ml i.v. 

1 ml (< 6 år), 2 ml (> 6år) i.v. 

Inj. Solu-Cortef® 50 mg/ml 

2 ml (< 6 år), 4 ml (> 6 år) i.v. 
 

- Syrgas (mask >5L/min) 
 

Luftvägssymtom: 
- Förstahandsval: 

Inh. Ipratropiumbromide (Atrovent®) 0,25 mg/ml 

0,25–0,5 mg var 20:e minut (första timmen) 

- Om otillräckligt: 

- Inh. Salbutamol (Ventoline®/Airomir®) 5 mg/ml 

2,5-5 mg (kan upprepas var 20 minut första timmen) 

Kontroll av elektrolyter vid upprepad inhalationsbehandling 
 

- Infusion Magnesiumsulfat 246 mg/ml  

Dos 40 mg/kg (max 2 g) 

Späd med 100 ml NaCl 9mg/ml, ge som infusion under 20 min 
 

- Vid larynxödem: 

-Inh. Adrenalin 1 mg/ml 

1-2 mg (kan upprepas var 20 minut första timmen) 

Som grad 2 

+ kardiovaskulära symtom 

Takykardi 

Svimningskänsla 

Oro/katastrofkänsla 

 

Grad 2-3 

Larma IVA-team (hjärtlarm) för defibrillering/HLR Grad 3, allvarlig arytmi 

Chock 

Hypotension 

Hypoxi 

Bradykardi/Arytmi 

 Medvetslöshet 

Kardiopulmonell arrest 

 

- Adrenalin 1 mg/ml – spädd 1:10 i.v (vid HLR) 
HLR barn: 0,01 mg/kg (max 1 mg) – upprepas var 3-5 minut 
- Intubation 

- Glukagon i.v (titreras till effekt)  

Startdos barn: 0,02-0,03 mg/kg  

- Forcerad bolusvätska i.v 

 

Hemsida:
aol.barnlakarforeningen.se

-riktlinjer

Finns som godkänd 
riktlinje på BLF:s 

delsektion för 
allergologi och 
lungsjukdomar



Astma, allergi och LQTS

• Sjukdomar som alla är vanligt förekommande

• Kombination av dessa sjukdomar utgör en behandlingsmässig utmaning
• Underbehandling av ett tillstånd kan försämra det andra

• Behandling av det ena tillståndet kan försämra det andra

• Noggrann uppföljning  och gradering av svårighetsgrad viktig

• Samarbete barnkardiolog och barnallergolog nödvändigt

• Gemensamma behandlingsriktlinjer behövs



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE


