QTc интервал,
Torsades de pointe

Електролитни нарушувања
-приказ на случајНасл. Вонр. Проф. Д-р Марија Вавлукис

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Пациент: маж, 70 години
ОД АНАМНЕЗАТА

Трансфер од ГЕХ клиника на 2.11. поради
симптоми на диспнеа и градна болка, што
е индикација за хоспитализација на нашата
клиника со работна Дг АКС.
ГЕХ клиника-хоспитализација поради акутен
панкреатитис комплициран со АБИ, во
полиурична фаза во момент на трансфер,
анемија.
КВБ ризик ф-ри: ХТА
КОМОРБИДИТЕТИ-МИНАТИ БОЛЕСТИ: АИМ
септември 2014 (недокументиран), УБД (во
санација), холецистектомија-2005, БПХ.

ОД СТАТУСОТ

Лесна белодробна конгестија, ТА при
прием 180/90ммХг, во тек на целиот престој
120-150/50-80mmHg.

параметар 2.11

Corrected QT (QTC) = Bazett's Formula = QT Interval / √ (RR interval)
RR Interval = 60/HR

2.11.2014
HR 97/min
QT=440msec
QTC= 559 msec

CPK
CK-MB
LDH
troponin
AST
ALT
Amilaza
GGT
Bil vk.
Dir.
Indir.
glikemija
urea
kreatinin
Na
K
Proteini
Albumini
Hgb
Er
Htc
Le
Tr

95
43
341
50-100
21
14
136
52
19
8
11
5.95
16
206
146
5.6
64
34
116
4.0
32.6
11.5
209

3.11.2014 08:00
HR 79/min
QT=520msec
QTC=597 msec

3.11.2014 15:40
HR 76/min
QT=540msec
QTC=608 msec

T-Wave alternans

4.11.2014
HR 78/min
QT=480msec
QTC=547 msec

Електролитен статус во моментот на
малигното нарушување на срцевиот ритам

КАСНА ПОЛИУРИЧНА ФАЗА ПРИ АБИ

параметар
Urea (mmol/L)
Kreatinin (mol/L)
Na (mmol/L)
K (mmol/L)
Ca mmol/L(2.1-2.6)
Mg mmol/L (0.6-1.1)
D (ml)

2.11
16
206
146
5.6

3.11

3100

3900

4.11
11
155
145
3.2

5.11

5700

3800

142
2.7

6.11
8.5
142
143
3.3
1.8
0.5
3000

7.11

4.5

4000

Терапевтски пристап

5.11.2014 после DCES
HR 78/min
QT=480msec
QTC=547 msec

7.11.2014
HR 75/min
QT=500msec
QTC=559 msec

9.11.2014
HR 69/min
QT=480msec
QTC=515 msec

параметар
Urea mmol/L
Kreatinin mol/L
Na mmol/L
K mmol/L
D (ml)
Hgb g/L
Er x109
Htc (%)
Le x109
Tr x109

8.11
8.7
140
144
4.4
3200

10.11
8.6
136
140
4.7
2300
116
4.1
34
7.9
169

10 дена по испис - 21.11.2014
HR 80/min
QT=360msec
QTC=416 msec

Уреа: 8.6mmol/L
Креатинин:123 mol/L
Na 141mmol/L
K 4.9 mmol/L
Ca 2.34 mmol/L
Mg 0.8 mmol/L
D 2000ml

ТЕРАПИЈА:
Metoprolol 100mg
Perindopril 4mg
Aldactone 50mg
Furosemid 20mg
ASA 100mg
Clopidogrel a 75mg
Atorvastatin 20mg

Long QT syndrome
Се одликува со продолжување на QT интервалот и склоност
кон коморни тахиаритмии, клинички манифестирани со
синкопа, кардиак арест или ненадејна срцева смрт.


QT интервалот го претставува траењето на коморна де и
реполаризација.



Најчесто продолжување на QT интервалот е последица на
фактори кои го продолжуваат акцискиот потенцијал,
воглавно со одложување на фаза 3 на реполаризацијата.
Интервалот од Tpeak до Tend (Tp-e) е одраз на трансмуралната
дисперзија на реполаризацијата TDR). Кај долг QT синдром
(LQTS), TDR се зголемува и креира функционален супстрат
за трансмурален reentry.



Молекуларниот механизам е познат (кај конгениталниот
синдром; преваленца 1-2/10 000).

QT interval (msec)

нормален

зголемен ризик продолжен

деца/адолесценти
<15 г.

<440

441-460

>460

мажи
жени

<430
<450

431–450
451–460

>450
>460

Corrected QT (QTC) = Bazett's Formula
QTC) = QT Interval / √ (RR interval)
RR Interval = 60/HR
Високо ризични состојби се:
 QTC = >500 msec или
 продолжување за 30–60 msec од базалната вредност

Acquired Long QT syndrome

Продолжување на QT интервалот индуцирано со
лекови
Механизмот на аритмиите кај стекнато продолжување на QT инревалот е сличен на оној кај вродениот, постојат мненија
дека стекнатиот се јавува на генетска подлога, јонски механизам: главно внатрешна блокада на ефлуксот на калиумови
јони од миоцитите.
Фактори кои ја потпомагаат оваа состојба (ризик фактори) за со лекови индуцирано продолжување на QT интервалот:

Циркадијални варијации: QTc може да е подолг за 20 msec во текот на ноќта (зголемениот тонус на парасимпатикус);

Женски пол (жените имаат подолг QTc за ~20 msec. 70% од случаите на торсади се јавуваат кај жени. Пократкиот QTc
кај мажи се должи на ефектот на тестостеронот);

Менструален циклус: QTc е подеднаков во тек на целиот менструален циклус, но доколку жената прима амијодарон
(или некој друг лек), QTc е подолг во првата половина (кога е повисоко нивото на естрогени);

Возраст: постарите почето развиваат продолжување на QTc интервалот;

Електролитни нарушувања (хипокалиемија и хипомагнезиемија);

Хипотермија;

Нарушена работа на штитната жлезда (хипотиреоидизам, малнутриција);

Структурни срцеви болести: конгестивна СС, миокардна исхемија, срцеви аритмии;

Брадикардија;

Генетска подлога (предиспозиција на јонските канали кон абнормална кинетика);

Високи дози (или предозирање) со лекови;

Генетски полиморфизам: 5-10% од Европската и Американската популација се лоши метаболизирачи (дефицит на
cytochrome P450(CYP) enzymes), што може да резултира со кумулација на лековите и пројавување на нивните
несакани ефекти.

Медикаменти кои индуцираат продолжување на QTc
интервалот: антиаритмици од класа IA и III, антибиотици
(еритромицин, тетоконазол), антихистаминици, трициклични
антидепресиви, антипсихотици, метадон ...

QTc prolongation. Marked QT prolongation in an
asymptomatic patient on erythromycin. Patient was
also found to be profoundly hypomagnesaemic and
hypokalaemic.

ЕЛЕКТРОЛИТНИ НАРУШУВАЊА:
хипокалемија, хипомагнеземија, хипокалцемија
АКУТНА БУБРЕЖНА ПОВРЕДА, хепатална инсуфициенција
 Администрација на Furosemid во иницијалниот
третман (рана полиурична фаза), можно доведе
до преципитирање на состојбата;
 Преклопување со моментот на настапување на
КАСНА ПОЛИУРИЧНА ФАЗА при опоравување од
АБИ, која се одликува со хипокалиемија,
хипомагнезиемија, хипокалциемија.

ИСЛЕДУВАЊА

ЕКГ

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Пароксизми 5-20 удари со ХР
>200/мин, ретка е СВТ;
Прогресивна промена на поларитетот
на QRS комплексот околу
изоелектричната линија за 1800 на 1012 удари;

Хипокалиемија
(тешка хипокалиемија - K+
<3mmol/L)

Продолжен QT интервал и појава на
патолошки U бран;

Хипомагнезиемија

Кракта-долга-кратка секвенца меѓу RR
интервалите пред почетокот на
тригерираниот одговор.

Хипокалцемија

ОСТАНАТИ
ИСЛЕДУВАЊА:
Кардијални биомаркери (за
детекција на исхемија);
Ехокардиографија (за
детекција на структирна срцева
болест)

ТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН на TD кои се
должат на стекнат долг QTc синдром
НЕПОСРЕДЕН-КРАТКОРОЧЕН


Дефибрилација (во услови на одржлива
полиморфна ВТ), што е ретко);






ДОЛГОРОЧЕН


Магнезиум i.v. Е ЛЕК НА ИЗБОР дури и во
услови на нормална магнезиемија

Вообичаено не е потребен, во услови на
отстранување на причината;



Корекција на електролитниот статус
(одржување на вредностите на К+ 44.5mmol/L)

Имплантација на ПМ доколку е асоциран
со брадикардија;



Имплантација на ICD доколку причината
не може да се корегира.

Прекинување на медикаментите, доколку се
тие причина.

Бета блокатори се препорачани медикаменти за долгорочна терапија кај пациенти со
CLQT, но не во услови на брадикардија, нивната улога кај стекнат синдром е дискутабилна!
Оправданоста кај нашиот пациент: исхемична срцева слабост, ХР 70-80/мин.

TAKE HOME MASAGES


Лесно зголемени вредности на тропонин и Т-бран инверзија, не
секогаш се знак на миокардна исхемија;



Во услови на анамнеза за опоравување од АБИ потребни се
фреквентни контроли на електролитниот статус;



Пациентите со срцева слабост третирани со интензивна диуретска
терапија, особено во услови на секундарна причина за волумен
деплеција може да се под ризик за развој на хипокалиемија;



Навремена електролитна супституција може да превенира
настанување на потенцијално животозагрозувачки малигни
коморни аритмии.

