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Bili e  herha gi ir hastalık ta ısı ol aya , üç gü dür ÜSYE ede i ile soğuk 
algı lığı ila ı  parasetamol+ fenilefrin) kullanan hasta annesini emerken bir 
a da orar ış ve kaskatı kesil iş. A esi tarafı da  solu u u u  durduğu 
fark edilen hastaya  tarafı da  kardiyo-pulmoner resüsitasyon aşla ış.  

 ara ılığıyla götürüldüğü dış erkezde resüsitasyona deva  edil iş ve 
so rası da kalp tepe atı ı alı ış. Hasta entübe şekilde tarafı ıza sevk edildi 
ve yoğu  akı  ü ite ize yatırıldı. 



• Özgeç iş: Özellik yok 

• Soygeç iş: Özellik yok 

• Aile i  ilk ço uğu. 
• A e ve a a arası da akra alık yok. 
• Ailede kalp hastalığı öyküsü yok. 

 



FİZİK MUAYENE 

• Ateş:  C 

• KTA: 88/dk 

• Solunum: 36 /dk  

• SPO2: %88 

• TA: 66/38 mmhg 

 

• Tartı:  kg p  

• Boy: 75 cm (75 p) 

• BÇ:  46 cm (50 p) 



FİZİK MUAYENE 

• Genel durumu kötü, entübe. 

• Bili i kapalı, ağrılı uyara a ya ıtı yok. Işık refleksi iki taraflı 
alı a ıyor. DTR'ler dört ekstremitede alı a ıyor. Dört ekstremite 
flask, ağrılı uyara a ya ıtsız.  
• Solu u  sesleri iki taraflı ka a, ral, ronküs, ekspiryum uzu luğu yok. 
• S1+ S2+ aritmik, ek ses, üfürüm yok. AFN +/+ 

• Batı  distandü, hepatosplenomegali yok. 



LABORATUAR 

• WBC: 13000/mm3 

• ANS: 9000/mm3 

• HGB: 9.0 g/dl 

• PLT: 345000 /mm3       

•  Glu: 140 mg/dl   Kre: 0.56 mg/dl 

•  Na: 140 mg/dl    K:5.3 mg/dl 

•  Ca:8.8   mg/dl    Mg:2.4 mg/dl 

• INR: 1.2      APTT: 33 

• AST: 284 IU   ALT: 51 IU 

 



LABORATUAR 

• KAN GAZI 

• PH: 6.74 

• PCO2:81 

• HCO3: 8.0 







EKG 













Ön ta ı? 

 

 

                               Ani gelişe  kardiyak arrest ? 



Ö  ta ı ? 

• Pnömoni? 

• Aspirasyon? 

• Epilepsi ? 

• İ trakra yal kanama? 

• Konjenital kalp hastalığı, arit i? 

 



KLİNİK İZLEM 

• Kardiyojenik şok ve ensefalopati tablosunda olan sıvı, inotrop , 
bikarbonat tedavileri ve cool-cap işle i aşla a  hasta taki i i  . 
saatinde bradikardiye girdi, kalp tepe atı ı alı a adı. Kardiyo-
pulmoner resüsitasyon işle i aşla a  hastada 
ventriküler fibrilasyon rit i gelişti, defibrilasyon so rası kalp tepe 
atı ı tekrar alı dı. 
• İ otrop ve kronotrop tedavileri tekrar düzenlendi. 



KLİNİK İZLEM 

• Elektrokardiyografisinde D1 ve AVF derivasyo ları da P dalgası 
olmayan, kardiyak ritmi düzensiz seyreden hasta Çocuk Kardiyoloji 
B.D' ye da ışıldı. 
• Yapıla  Ekokardiyografisi de patoloji sapta adı. 
• İ otropları  kardiyak rit i olu suz etkile e özelliği de  dolayı 

minimal inotrop desteğiyle izle e deva  edil esi ve esmolol 
aşla ası pla la dı. 

• Esmolol infüzyonu so rası kardiyak rit i daha düze li seyret eye 
aşladı. 









 

 

•Ritim düze e girdikte   so ra çekile  EKG’lere göre 
ö  ta ı ız? 









KLİNİK İZLEM 

Torsades de pointes morfolojisi saptanan, kardiyak ritmi düzene 
girdikte  so ra çekile  EKG’leri de QT uzu luğu izlenen , 
Schwartz Skorla ası a göre 6 puan alan hastada Uzun QT 
Se dro u düşü üldü. 

Yüksek doz Propranolol  g/kg/gü  tedavisi aşla dı. 
A e ve Ba aya EKG çekildi, patoloji sapta adı. 
Kalıtı sal arit iler açısı da  ge  a alizi gö derildi. 

 





KLİNİK İZLEM 

• Cool-cap tedavisi ta a la a  hasta ı  çekile  EEG’si de yaygı  
amplitüd azal ası sapta dı ve eyi  hasarı ile uyu lu ulu du. 
• Kraniyal MRG’ si de azal ga gliyo larda ve kortikal bölgelerde 

hipoksiye sekonder yaygı  si yal artışı izle di. 
• Metabolik hastalıklar açısı da  gö derile  tetkikleri or al 

so uçla dı.  



KLİNİK İZLEM 

• Yüksek doz propranolol tedavisi e deva  edile  hasta ı  
takiplerinde VT-VF, torsades de pointes gi i riti  ozuklukları 
izle edi. Kli iği düzeli e ICD takıl ası pla la dı. 
• Ekstremitelerinde yaygı  spastisite gelişe  hastaya fizik tedavi 

egzersizleri uygula dı. 
• Spontan solu u  sağlaya aya  hastaya ailede  o a  alı arak KBB 

tarafı da  trakeostomi açıldı ve ev tipi eka ik ventilatörde izleme 
devam edildi. 

• Ailesi e evde akı  eğiti leri verile  ve Ge el Pediatri Servisi’ e 
devri pla la a  hasta gelişe  ARDS ta losu ede i ile yoğu  akı  
yatışı ı  . gü ü de kay edildi. 



UZUN QT SENDROMU (LQTS) 

 

• Uzu  QT se dro u kalp kası hü resi aksiyo  pota siyeli i  
repolarizasyon fazı ı etkileye  iyo  ka alları ı  fo ksiyo  ozukluğudur. 
• Karakteristik ulguları EKG'de uza ış QT aralığı QTc > 0,44 sn  ve T dalgası 

değişiklikleri ile egzersiz veya emosyonla ortaya çıka  torsade de pointes 
(TdP) tipi ventriküler taşikardi so u u gelişe  senkop ve/veya ani ölümdür. 

• İyo  ka alları ı   fo ksiyo  ozukluğu konjenital ve edinsel olabilir. 

• Edinsel tipi de ede , ge ellikle QT aralığı ı uzata  ilaç kulla ıl ası veya 
elektrolit de gesi i  ozukluğudur. 
• Konjenital tipi e ise kalp kası hü re e ra ı daki iyo  ka alları ı 

kodlaya  çeşitli ge lerdeki utasyo lar yol aç aktadırlar. 



KONJENİTAL HEREDİTER  LQTS  

Jervell ve Lange-Nielsen Sendromu;  
 -Konjenital sağırlık 
   -OR geçişli, JLN  daha sık  ve JLN   
  

 Romano-Ward Sendromu; 
 -Normal işit e 
 -OD 
 -LQT1 (%42), LQT2 (%45), LQT3 (%8), LQT4, LQT5, LQT6 

 

 Andersen-Tawil Sendromu; 
 -OD 
 -LQT  olarak da sı ıfla dırıl akta  
 -kas güçsüzlüğü periyodik paralizi , yarık da ak, düşük kulak, iskelet a o alileri  
 -QT’de  ziyade QU intervali uza ıştır. 
 

 Timothy Sendromu;  
 -Sporadik 
 -LQT  olarak da sı ıfla dırıl akta 
 -Otizm, zeka geriliği, konjenital kalp hastalığı, immün disfonksiyon 

    

 



Type of LQTS Chromosomal Locus Mutated Gene Ion Current Affected 

LQT1 11p15.5 KVLQT1, or KCNQ1 (heterozygotes) Potassium (IKs) 

LQT2 7q35-36 HERG, KCNH2 Potassium (IKr) 

LQT3 3p21-24 SCN5A Sodium (INa) 

LQT4 4q25-27 ANK2, ANKB 
Sodium, potassium 

and calcium 

LQT5 21q22.1-22.2 KCNE1 (heterozygotes) Potassium (IKs) 

LQT6 21q22.1-22.2 MiRP1, KNCE2 Potassium (IKr) 

LQT7 (Anderson 

syndrome) 
17q23.1-q24.2 KCNJ2 Potassium (IK1) 

LQT8 (Timothy syndrome) 12q13.3 CACNA1C Calcium (ICa-Lalpha) 

LQT9 3p25.3 CAV3 Sodium (INa) 

LQT10 11q23.3 SCN4B Sodium (INa) 

LQT11 7q21-q22 AKAP9 Potassium (IKs) 

LQT12     --- SNTAI Sodium (INa) 

JLN1 11p15.5 KVLQT1, or KCNQ1 (homozygotes) Potassium (IKs) 

JLN2 21q22.1-22.2 KCNE1 (homozygotes) Potassium (IKs) 

KONJENİTAL HEREDİTER  LQTS 







LQTS EDİNSEL NEDENLER - I 
A  İLAÇLAR 

Antibiyotikler – eritromisin, klaritromisin, azitromisin, tmp-smx 
Antifungaller – flukanazol, itrakonazol, ketokonazol 
Antiprotozoaller – pentamidine, isethionate 
Antihistaminikler – astemizole, terfenadine 
Antidepresanlar – TCA’s (imipramine, amitriptyline, desipramine, doxepine) 
Antipsikotikler – haloperidol, risperidone, thioridazine, chlorpromazine 
Antiaritmikler – 
 Class 1A (sodyum kanal blokerleri) – quinidine, procainamide, disopyramide 
 Class III (depolarizasyonu uzatanlar) – amiodarone, bretylium, dofetilide, procainamide, 
sotalol 
Lipid-düşürü ü aja lar – probucol 
Antianjinaller – bepridil 
Diüretikler K kay ı yoluyla  – furosemide, etacrynic acid 
Oral hipoglisemik ajanlar – glibenclamide, glyburide 
Organofosfat insektisitler 
Promotilite aja ları – cisapride 
Vazodilatörler – prenylamine 



LQTS EDİNSEL NEDENLER - II 

B  ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI 
    Hipokalemi 
    Hipokalsemi 
    Hipomagnesemi 
 
C  MEDİKAL DURUM 
    Bradikardi – tam AV blok, sick sinus syndrome 
    Miyokardiyal disfonksiyon – antrasiklin kardiyotoksisitesi, konjestif kalp yet ezliği, kardiyak tü ör 
    Endokrinopati – hiperparatiroidizm, hipotiroidizm, feokromositoma 
    Nörolojik – ensefalit, kafa trav ası, i e, subaraknoid kanama 
    Nutrisyonel – alkolizm, anoraksia nervoza, açlık 



 

• % ’ı da pozitif aile öyküsü.. 

• % ’i de sağırlık.. 
 
• Başvuru se pto ları: 
 -senkop (%26) 

 -nöbet (%10) 

 -kardiyak arrest (%9) 

 -çarpıntı %6  

 -presenkop 

 

• Semptomlar ventriküler arit iye ağlı olup ortala a 
 yaş ivarı da ortaya çıkar. 

 
• Senkop ge elde yoğu  adrenerjik uyarı, emosyonel 
zorla a ve egzersiz sırası da veya he e  so rası da 
ortaya çıkar. 
 
• Özellikle yüzme!!! 
 
• Gürültülü kapı zili, alar  saati, telefo , güve lik alar ı 
gi i a i işitsel si yaller se pto ları tetikleye ilir.   

 

Klinik Bulgular 



QT aralığı 
 Ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu için geçen toplam süreyi 

ya sıta  QT aralığı, QRS ileşiği i  aşla gı ı da  T dalgası ı  iti i e kadar ola  
uzaklığı kapsar. 

 Kalp hızı ile ters ora tılı olarak değişir. Kal i  hızla ası QT aralığı ı  kısal ası a 
neden olurken ,bradikardi uza ası a ede  olur.  

 Bu yuzden QT süresini hesaplarkan kalp hızı ı utlaka hesapla alıyız. 

 Hasta uya ık ve saki ke  EKG çekil eli. 

 Elle ölçü  yapıl alı ilgisayarla yapıla  oto atik ölçü ler güve ilir degildir). 

 DII’de ölçülmeli, DII’de T dalgası izoelektrik hatta düz  ise V ’te ölçül eli. 

 Çe tikli T’ler ölçü e katılır. T dalgası da  so ra EKG izoelektrik hatta ulasıyorsa,  

. dalga U dalgası olarak degerlendirilir ve U dalgası T dalgası da  %  daha 
büyükse ölçüme dahil edilir.  

 

 



UZUN QT SENDROMU - TANI 

Düzeltil iş QT aralığı 
• Bazzet eşitliği uyarı a kalp hızı a göre düzeltil iş QT aralığı,  

sn olarak ölçüle  QT uzaklığı, sn iri i ile sapta a  RR aralığı ı   

kareköküne bölünerek bulunur.  

• Düzeltil iş QT aralığı ı  üst sı ırı  0.44 sn 

• Si üs arit isi varsa ; Düzeltil iş QT süresi > .  sn 

• Si üs arit isi yoksa : Düzeltil iş QT süresi > .  sn 

 QT Uza ası ı  Ta ısı da Ö erile  Düzeltil iş QT QTc  Değerleri 
Rating                 1–15 y            Erişki  Erkek          Erişki  Kadı  
 
Normal   440                              430                   450 
Sı ırda                  440–460                             430–450                  450–470 
Uza ış    460                              450                   470 
 

 



UZUN QT SENDROMU - Ta ı 

SCHWARTZ SKORLAMASI 
 
EKG BULGUSU             puan 
QTc 
>/=480msn                 3 
460-470msn                2 
450msn (erkek)                 1 
Torsades de pointes*                               2 
Tdalga alter a sı                 1 
Çe tikli T dalgası                 1 
Yasa göre bradikardi**              0.5   
KLİNİK BULGULAR 
Senkop 
Stres ile*                  2 
Stressiz                  1 
Konjenital sagırlık                 0.5 
 
AİLE ÖYKÜSÜ 
Bilinen LQTS ***                 1         
Yakı  akra ada <  yas a i ölü               0.5 
*Tdp ve stres sırası da senkop birlikte varsa sadece  

birisi sayılır 

**3 yasa kadar degerlendirilir 

***Schwartz skorla ası a göre veya ge etik ta ı ile 

 

Skorlama sonucu puan:   
>1  -LQTS için düsük olasılık 
2-3  -orta dere eli olasılık 
≥=4  -yüksek olasılık 

LQTS dışla a kriterleri: 
-Prematürite 

-Elektrolit dengesinde bozukluk 

-SSS hastalığı 
-QT uzatan ilaç kullanma 

Sı ırda olgular içi : 
-Holter EKG 

-Egzersiz testi 

-Farmakolojik test (epinefrin) 

-Elektrofizyolojik çalış a 

 

Genetik inceleme 



TORSADES DE POINTES  

• Torsades de pointes (TdP , edi il iş veya konjenital uzun QT 
aralığı ı  varlığı da oluşa  polimorfik ventriküler taşikardi i  VT  
bir formudur. 

• QRS komplekslerinin izoelektrik hat etrafı da dola dığı karakteristik 
ir orfolojisi vardır. 

• Genellikle hemodinamiyi bozar ve ventrikül fibrilasyonuna dejenere 
olma ihtimali oldukça yüksektir. 

 

 

 



                                                         Torsades 



Genotip-fenotip İliskisi: 
 
LQT1: egzersizle ilgili semptomlar ( özellikle yüzme) mevcuttur. Genis T dalgası  
 
LQT2: semptomlar istirahatte veya egzersizle ilgili olabilir. Azal ıs T amplitüdü vardır 
 
LQT3: semptomlar uykuda gerçeklesir, egzersiz sırası da QT daha kısadır. 
Uzun ST segment ile irlikte or al T dalga orfolojisi vardır 

 









UZUN QT SENDROMU - Tedavi 
 

• Öncelikle  Tdp gözle diği de ir ilaç etkileşi i ola ile eği düşü ülerek 
aritmojenik potansiyeli olan ilaç kesilmelidir 

• Hipopotasemi, hipokalsemi, hipomagezemi gi i elektrolit ozuklukları ,olası 
bradikardi tedavi edilmelidir.  

• Beta blokerler günümüzde LQTS’de  tercih edilmektedir. Beta blokerlerin 
koruyucu etkisi adrenerjik blokaja neden olan kardiak arit i riski i azalt aları 
sebebiyledir. 

 



UZUN QT SENDROMU - Tedavi 
• E  sık propanolol(1-6 mg/kg/gün) ve nadolol tercih edilir. 

• Herediter LQTS içi  şu a a kadar hiç ir ge  veya ge e spesifik tedavi 
yok. 

• Herediter LQTS’ si ola larda QT aralığı ı uzata  ilaçlar 
seçilmemelidir. 

• Yüksek riskli hastalarda kardiak arrest,konvansiyonel tedaviye 
rağ e  tekrarlaya  kardiak olaylarda ICD en etkili tedavi 
yontemidir. 

• Sol servikotorasik stellektomi yüksek riskli hastalarda (özellikle beta 
bloker tedavisi e rağ e  diğer antiadrenerjik tedavi yöntemidr. 
Stellektomi yüksek riskli hastalarda kardiak olay riski i azaltır. 



 

GENEL ÖNLEMLER  
 
• QT uza ası a yol aça ile ek duru lar ve ilaçlar hakkı da 

bilgilenilmeli.. 

•  Katekolaminler ve sempatomimetik ilaçlar da LQTS’ lularda torsades 
de pointesi tetikleyebilmekte.. 

•  Yarış alı sporlara izi  yok! özellikle LQT ’de ö e li  Yüz e yasak! 

•  Hasta mutlaka medikasyona uyu  açısı da  eğitil eli… 

 



                             

 

                            

                                  TEŞEKKÜRLER….. 


