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Hosszú QTc intervallum

 Elektrolitok:

 hypokalaemia

 hypomagnesemia

 hypocalcaemia

 Gyógyszerek - Na-csat block.

triciklikus antidepressánsok, stb

 Hypothermia

 ACS

 Magas intracraniális nyomás

 Kongenitális







Hogyan mérjük a QT-t?

U-hullám

Bif.T Két mérés



ST szakasz csak két esetben nyúlik:

 hypokalcaemia

 hypothermia



Hypokalémia



Fiatal férfi, általános gyengeség



Norm.QT

Hosszú QT



Súlyos hypokalaemia

NikEleKam T-k = NincsElégKálium

Wellens Sy









Giant T-wave







Se K:2.5 mmol/l









Hypokalaemia, hypomagnezemia





Torsade



Se K: 1.8 mmol/l



Se K:2.5 mmol/l



Súlyos hypokalaemia



Súlyos hypokalaemia



Súlyos hypokalaemia



Hypocalcaemia



Hosszú QT
ST szakasz nyúlás és nem T hullám –hypocalcaemia

Ca-gluconat adás





Hypercalcaemia













Hypercalcaemia



Hyperkalémia



62 éves férfi – mellkasi nyomás, 50-es vérnyomás



Se K:>9 mmol/l









Inferior



Se K:7.3 mmol/l

Katéter labor?





Pseudo kamrai tachycardia



ESET 1





Hyperkalaemia stádiumai



EKG 1.



EKG 2.



EKG 3.



Hyperkalemia



Hyperkalaemia



Se K: 9.5 mmol/l Fr:115/perc és nagyon széles



 Jelentősen széles QRS tachycardia – QRS  

>200 msec

 Alacsony frekvencia - < 120/perc – KT-t utánoz

 hypekalaemia

 Na – csatorna blockoló

Calciumot és bicarbonátot kell adni!!

Gyógyszer okozta toxikus hatás



42 éves férfi – romló tudatállapot



115/perc Nem KT – túl széles és túl lassú



Kardioverzio után sinus ritmusban



1.Eset     32 éves nőt eszméletlenül találták – semmi adat nincs



1.eset

Az ekg alapján mire gondoljunk?

1. Brugada szindróma

2. Kamrai tachycardia

3. Antidrom tachycardia

4. Egyéb



Diagnózis?

 Frekvencia és ritmus

 Tengelyállás

 Intervallumok (PR, QRS, QT)

 Üregmegnagyobbodás jelei (pitvar, kamra)

 Ischemia, infarctus jelek



1.Eset     32 éves nőt eszméletlenül találták – semmi adat nincs QTc = 614 ms



Diagnózis?

 Frekvencia 115/perc

 Jobb tengelyállás

 Intervallumok: széles QRS, hosszú QTc

 Üregmegnagyobbodás nincs

 Ischemia, infarctus jel     STE avR-ben, V1-ben

vagy Brugada jel?



Jobb tengelyállás diff.diag

 Jobb kamra hypertrophia (COPD is)

 Bal posterior fasciculus block

 Lateralis MI (Qs)

 Kamrai ektópia

 Hyperkalaemia

 Na-csatorna blokkoló toxicitás

 Akut pulmonális embólia

 Felcserélt elektródák

 Normális varians



Széles QRS okai

 Szárblokk (jobb vagy bal)

 Pacemaker ingerlés

 WPW

 Kamrai ektópia

 Metabolikus (acidózis, hyperkalaemia)

 Na-csatorna blokkoló toxicitás

 Nem specifikus 

intraventricularis vezetési késés (NSIVCD)



Hosszú QTc okai

 Hypomagnesemia

 Hypokalaemia

 Hypocalcaemia

 Na-csatorna blokkoló toxicitás

 Kongenitális

 Egyéb: hypothermia, magas intracranialis nyomás,

akut szívizom ischemia



Ezek után mire lehet gondolni?

1.Brugada jel

2.Kamrai tachycardia

3.Triciklikus antidepresszáns toxicitás

4.Brugada szindróma



QTc=614 msec  TAD (triciklikus antidepressans) túladagolás gyanúja

TAD = Na-csatorna blockoló- - depolarizációt lassítja



37 óra múlva – i.v.Na-bicarbonát – Brugada jel – kezd feltisztulni QTc: 685 msec



1 hét múlva  QTc:481 msec



Felvétel után 10 nappal – szabályos ekg

G W Kerr, A C McGuffie, S Wilkie - Tricyclic antidepressant overdose: a review Emerg Med J 2001;18:236-241



1. eset

 Jobb tengelyállás

 Magas R az avR-ben

 Széles S a lateralis elvezetésekben

 Brugada jel

 Széles QRS

 Megnyúlt QTc

 Tachycardia

Na-csatorna blokkoló toxicitás

Tanulság és üzenet

Menjünk végig lépésről lépésre az ekg-n

Adjunk Na-bicarbonátot i.v. ilyenkor (és calciumot)



 Antidepresszáns hatásukért a serotonin és noradrenalin  

reuptake gátlás felelős.

 Cardiovascularis toxicitás:

 reuptake gátlás         korai hypertensio

 alfa - adrenerg blokkoló hatás           hypotensio

 chinidin-szerű hatás         ritmuszavarok, vezetési  

zavarok

 Na+ csatrorna gátlás - depolarisatio gátlás  - QRS  

kiszélesedése

 K+ csatorna gátlás  - repolarisatio megnyújtása  -

QT megnyúlás

 Na+ ill. Ca2+ (?) csatorna gátlás  - negatív inotróp 

hatás

TCA = tri – vagy tetraciklikus antidepressansok



13/b

Triciclikus antidepressans túladagolás-suicidium





2 amp.bicarbonát és egy ampulla Ca után….



Széles S



aVR



Tizenéves lány csökkenő tudattal



2 amp.Na-bicarbonát után



Mi ez?   Holter regisztrátum



42 éves férfi – atípusos mellkasi panaszok miatt dobutamin stress echo



Terhelés közben



Kerékpár terhelés közben…… I.



Terhelés közben….II 2x

F



I/C szerek proarrhythmiás hatása



Flecainid okozta pseudo-kamrai tachycardia – pitvari flattern széles QRS-el



Digoxin toxicityDigoxin toxicity

QT = 260 ms (QTc = 320 ms), downward sloping ST depression,

T wave flattening and inversion



Digitális hatás Digitális toxicitás

Digitális  hatás – QTc:0.35 sec



Digoxin toxicityDigoxin toxicity



Digoxin toxicity: AT, 2nd degree AV block, 

PVC in bigeminy

Digoxin toxicity: AT, 2nd degree AV block, 

PVC in bigeminy



Digoxin toxicity: bidirectional VTDigoxin toxicity: bidirectional VT



MM-99



MM-100



MM-101

Salvador Dali bajusza



MM-102



MM-103



MM-104



MM-105Raguláris junctionalis ritmus



MM-106



MM-107

Pitvari tachycardia AV blockkal



MM-108

Pitvari flattern



Esetismertetés (Pintér Arnold engedélyével)

 62 éves férfi-syncope
 Negativ anamnézis
 Prostata cc. Miatt Mexikóban „naturopathiás” kezelés
 2 hétig napi négy alkalommal 2000 mg cézium-klorid infúzió
 Kezelés alatt már eszméletvesztés
 Napi 3 db1000 mg-os cézium-klorid tabletta
 EKG – QT:700 ms (ábra) – monitorozás: torsade de pointes KT (ábra)
 Hypokalaemia (2.8 mmol/l)
 Szérum cézium szint a normális tízezerszerese
 Cézium-klorid kálium csatorna blockoló







Proarrhythmia esetek



Polymorph kamrai tachycardia (postMI)





Polimorf kamrai tachycardia
Morfológiai jellemzők hasonlóak, de a mechanizmus különböző

Normális QT
• Leggyakrabban akut ishemia/MI

• Rövid kuplung intervallum, az indító 
KES azonos  a megelőző ES-k-el

• Sinus tachycardia

• Rosszul tolerált, KF-ba degenerálódik

• Triggered aktivitás a distális Purkinje 
arborizációban  a heg határán – késői 
utódepolarizáció

(Microreentry ugyanitt kevésbé 
valószínű)

• Trigger ablatio

• Hosszú QT – torsade de pointes

• Gyakran non-sustained

• Pausa dependens (long-short) indulás

• Hosszú kuplung intervallum (500-700 
msec)

• Jellegzetes pontfordulásos QRS

tengely

• Mindig hosszú QT, bizarr T hullámok, 
kóros U hullám

• Gyakori ok: gyógyszer indukálta

poarritmia

• Ritka okok: bradycardia, hypokalaemia, 
Mg hiány

• Korai utódepolarizáció-triggered aktivitás



Hosszú QT –erythromycin-hypomagnesemia és hypokalaemia

Rekurráló non-sustained torsade



Torsade de pointes



TdPKT



Predisponáló faktorok -TdPKT

 Tápláltság – anorexia nervosa, fogyókúra, alkoholizmus

 Bradycardia (< 50/perc)

 Cerebrovascularis betegségek

 Kongenitális hosszú QT szindróma

 Diabetes mellitus, szívelégtelenség

 Idős kor, női nem, hypokalaemia

 Hypertonia, hypoglycaemia

 Hypothermia      Két QT nyújtó szer kombinációja

 Hypothyreosis

 Myocardialis ischemia, vagy infarctus

 Obesitas

 Hypophysis insufficientia

 Mérgezések (arzén, ideggáz, organofoszfát)



1/a



1/b



1/c



Esetismertetés

 69 éves férfi
 Perzisztens pitvarfibrilláció – sinus fenntartás
 2x300 mg propafenon
 Sinus ritmus i.v.digitális és i.v. metoprolol hatására tért vissza
 Propafenon okozta pitvari proarrhythmia – pitvari flattern+ széles QRS

– pseudokamrai tachycardia



Eset

• 45 éves férfi
• Diabetes mellitus
• Negativ coronarographia
• 2007. magas frekvenciájú pitvarfibrillatio miatt isthmus és bal
pitvari ablatio

• Másfél évig panaszmentes – latens ritmuszavar?
• Három hónapja újra ritmuszavarok
• Felvétel: 2009.nov.12 – lásd ekg-kat



14/a Fr.:225/perc



14/b Fr.:225/perc



14/c Pitvari flattern-aberrans vezetés



Repolarizációs zavarok indukálta aritmia esetek





1 nap múlva QTc:527 ms

2.



3. 2 nappal később – PF+KES



4.  3 nappal később – kardioversio – amio indítás



5. Amio után két nappal (2100 mg amiot kapott).defibrillálás, PM ingerlés, T hullám
alternans



Köszönöm a figyelmet


