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Långa QT-syndromet (LQTS) är en ovanlig, ärftlig hjärtrytmstörningssjukdom vars frekvens i den
finländska befolkningen beräknas vara cirka 1:5000 invånare. LQTS är en genetiskt heterogen
sjukdom som kännetecknas av ett forlängt QT-intervall på EKG-kurvan, ventrikulära rytmstörningar,
återkommande tillstånd av medvetslöshet och plötslig död. Symptomen uppstår oftast i samband med
fysisk eller psykisk ansträngning. LQTS förorsakas av mutationer i gener som kodar för jonkanaler
som expresseras i hjärtats celler. ldag känner man till sjukdomsframkallande mutationer i fem
jonkanalgener, KCNQ1, HERG, minK, M¡RP1 och SCNSA, av vilka de fyra förstnämnda generna
kodar för kaliumkanaler och den sista för en natriumkanal.

LQTS kännetecknas förutom av genetisk heterogenitet också av klinisk heterogenitet. Den kliniska
fenotypen varierar mellan familjer och inom familjer med samma sjukdomsframkallande mutation.
Tanken är därfór att en variation i genotypen, exempelvis polymorfismer, kan ha betydelse for
fenotypen och eventuellt ge upphov till den variation som kan ses mellan bärare av en och samma
mutation, I detta arbete undersöktes förekomsten av K897T-polymorfismen i HERG-genen och G38S-
polymorfismeni minK-genen hos LQTS-patienter och friska individer samt sambandet mellan de olika
genotyperna för polymorfismerna och QTc{iden (QT{iden korrigerad för hjärtfrekvens) hos patienter
och friska individer.

I arbetet genotypades K897T- och G3BS-polymorfismen hos LQTS-patienter, friska släktingar och
friska bloddonatorer. Genotypningen gjordes med hjälp av standard molekulära metoder: PCR, RFLP
och gelelektrofores. Allelfrekvenserna för polymorfismerna bestämdes i den finländska befolkningen
och hos LQTS-patienterna. Allelfrekvenserna skilde sig inte nämnvärt mellan LQTS-patienterna och
den allmänna populationen for respektive polymorfism. Skillnader förekom däremot då
allelfrekvenserna jämfördes med allelfrekvenserna i studier gjorda i andra populationer, vilket delvis
förklaras med den genetiska isolation som råder i den finländska populationen.

Med hjälp av statistiska metoder undersöktes det om KB97T- eller G38S-polymorfismen påverkar
QTc-tiden hos LQTS-mutationsbärare. För K897T-polymorfismen nåddes betydelsefulla resultat
(p<0.05) då de olika K897T-genotyperna och QTc-tiden jämfördes hos patienter med en mutation i

KCNQT-genen, den så kallade KCNQl-Fin-mutationen, vilket tyder på att denna polymorfism delvis
kan förklara den fenotypa variationen bland LQTS-patienterna. Skillnader i QTc-tid mellan de olika
K897T-genotyperna var mest betydelsefull hos de kvinnliga KCNQ'I-Fin-bärarna. lnga betydande
skillnader nåddes fór G38S-polymorfismen då den undersöktes bland KCNQl-Fin-bärarna.

En konstruktion av K897T-polymorfismen med T897T-genotypen för expressionsstudier in vitro
framställdes med mutagenesmetod. Med de framtida in vitro-analyserna kommer man att kunna
undersöka vilken betydelse T897T-genotypen har på kaliumjonströmmen i cellen både som sådan och
i kombination med kända mutationer och läkemedel.

I detta pro gradu -arbete påvisas det att det in vivo förekommer en positiv korrelation mellan K897T-
polymorfismen i HERG-genen och QTc{iden, vilket delvis kan förklara den fenotypa variationen hos
LQTS-patienter. Med in vitro-studier kan man undersöka vilken betydelse olika genotyper och olika
kombinationer av dem har för strömmen av joner i cellen och därför skall K897T-polymorfismens
inverkan och betydelse på cellnivå under olika förhållanden undersökas. Att känna till sambandet
mellan genotyp och fenotyp är betydelsefullt i samband med diagnostisering och medicinering och
därför viktigt att forska i.
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