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Brugada sendromunun klinik özellikleri

Brugada Sendromu Tipik Özellikleri:

* V1-V3 aralığında J point elevasyonu (>2 
mm) 

* V1-V3‘te ST segment “coved” tip 
elevasyonu

* V1-V3’de T dalga negtafifliği

*  Senkop, VT, VF ve ani kardiyak ölüm 
kliniği ile karekterize

ANİ BEKLENMEDİK KARDİYAK ÖLÜM

Ani beklenmedik ölüm bir akademik yılda liseye giden öğrencilerin 0.8-6.2/100 000’inde 
görülür.

Etyoloji

• Liseye giden çocukların ani ölüm nedenleri arasında en sık görülen kardiyovasküler 
bozukluk hipertrofik kardiyomiyopati HKM (%40) ve onun varyantlarıdır (%10). Ani 
ölüm olgularının yaklaşık yarısından sorumludur.

• Koroner arterlerin doğuştan anomalileri ve edinsel anomaliler olguların %30’unu 
oluşturur.

-   Sağ sinus valsalvadan aberan sol koroner arter çıkması ya da sol sinus valsalvadan 
sağ koroner arterin çıkması

-   Aterosklerotik koroner arter hastalığı ya da Kawasaki hastalığı sonucu gelişen 
koroner arter darlığı gibi edinsel koroner hastalıkları

• Hem akut hem de kronik miyokardite bağlı dinlenme veya egzersiz sırasında oluşan 
ventriküler aritimiler nedeniyle (ani ölümlerin %17’si) ölümler görülür.

• Kardiyak aritimiler (uzun QT sendromu, Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu, 
sinus nod disfonksiyonu, aritimojenik sağ ventrikül displazisi, Brugada sendromu) 

• Diğer nedenler:
-  Ağır obstrüktif hastalıklar (aort darlığı, pulmoner darlık) 
-  Marfan sendromu (aort anevrizması rüptürü)
-  Mitral kapak prolapsusu 
-  Dilate kardiyomiyopati
-  Primer pulmoner hipertansiyon
-  Göğüse beklenmedik darbe (beyzbol, hokey topu gibi nesneler)
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ÇOCUKLARDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) 
HIZ VE RİTIM

Kalbin elektriksel aktivitesi ve EKG oluşumu 

• Öncelikle bir EKG’de her QRS kompleksinden önce bir P dalgasının gelip gelmediğini 
değerlendirmek için kısa bir ritim şeridi incelenmelidir. 

• Daha sonra P dalgası aksı ritimin sinüs nodundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının bir 
göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

• Situs solitus kalpte sinüs ritiminde AVR 
dışında tüm derivasyonlarda P dalgaları 
pozitif, tüm derivasyonlarda PR mesafesi 
eşit ve aynı P konfigürasyonunda dakikada 
60- 100 hızındaki ritime sinüs ritimi 
denilmektedir. Atriyal inversiyon (situs 
inversus) ile, P dalgası 1. derivasyonda 
negatif olabilir.

• Atriyal pozisyona bakılmaksızın nodal veya 
bileşke ritimlerinde ve aVF derivasyonlarında 
ters dönmüş P dalgaları görülür. 

Kalbin elektriksel aksı, EKG 
derivasyonları ve Einthoven üçgeni

• DII, DIII ve AVF’de P dalgalarının negatif olduğu nod hızındaki ritime nodal ritim 
denilmektedir. P dalgalarının yokluğu ileti sisteminde daha distalden kaynaklanan bir ritime 
işaret eder. Bu durumda, QRS komplekslerinin morfolojik özellikleri, (dar veya geniş QRS) 
ayırıcı tanıda önem taşır.

Viseroatriyal ilişki
A: Situs solitus, B: Situs inversus, C: Situs ambigus
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“Normal” (A) ve “Nodal” (B) ritim

P DALGALARI
• Uzun (>2.5 mm), dar ve sivri P dalgaları sağ atriyal dilatasyonun göstergesidir ve 

konjenital pulmoner stenoz, triküspid kapağın Ebstein anomalisi, triküspid atrezisi ve 
bazen kor pulmonalede görülürler.

• Yaygın olarak çift tepeli ve bazen bifazik geniş P dalgaları sol atriyal 
dilatasyonun göstergesidir. Bunlar büyük soldan sağa şantlı (ventriküler septal defekt 
[VSD, patent duktus arteriyozus [PDA]) ve şiddetli mitral stenoz veya regürjitasyonlu 
bazı hastalarda görülürler. Hiperkalemide yassı P dalgalarına rastlanabilir.

Atrial dilatasyon EKG bulguları

QRS AKSI
QRS aksını hesaplamada kullanılan en uygun yol heksaksiyal referans sistemiyle uygulanan 
yaklaşık tahmin metotudur.

1. adım: DI ve AVF kullanılarak kadranın yerinin belirlenmesidir.
2. adım: Eş fazlı QRS komplekslerinin olduğu derivasyonun bulunması ve bu derivasyonun 

dikine bakılmasıdır.
Sağ aks: Pulmoner hipertansiyon, pulmoner stenoz, pulmoner yetersizlik, triküspid 
yetersizliği, Ebstein anomalisi
Sol aks: Sistemik hipertansiyon, aort yetersizliği, aort stenozu, mitral yetersizliği

P-R VE Q-T ARALIKLARI
• PR aralığı sinüsten başlayan iletinin tüm atriuma yayıldığı ve AV noda da 

iletildiği HIS hüzmesinin altına kadarki süreyi ifade eder. 
• PR aralığının süresi artan kalp hızı ile birlikte azalır; bu aralığın değerlendirilmesi yaşa 

ve hıza göre düzeltilmiş çizelgelere göre yapılır.
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PR aralığının uzaması (birinci derece AV blok)
• Miyokarditte (romatizmal, viral veya difteriye bağlı)
• Digoksin veya kinidin toksisitesinde
• Doğuştan kalp hastalıklarında (endokardiyal yastık defekti, ASD, Ebstein 

anomalisi)
• Miyokard fonksiyon bozukluklarında
• Hiperkalemide
• Sağlıklı bireylerde vagal uyarıyla

Kısa PR aralığı
• WPW preeksitasyonunda
• Lown-Ganong-Levine sendromunda
• Glikojenozlara bağlı kardiyomiyopatilerde (Pompe)
• Friedreich ataksisinde ve feokromositomada görülebilir.

QT intervali 

Ventrikül depolarizasyon ve repolarizasyon toplamına eşittir. Ve Q-T aralığının süresi 
kalp hızı ile değişir. Düzeltilmiş Q-T aralığı (QTc), Bazett formülü ile hesaplanır: QTc= 
QT (msn) / √RR (msn).

•   Normal bir QTc 0.45’ten küçük olmalıdır. Sıklıkla hipokalemi ve hipokalsemi 
ile uzar, önceki örnekte, T dalgasının sonunda bir U dalgası görülebilir. Uzun Q-
T sendromlarında hastalar, torsades de pointes olarak bilinen bir polimorfik 
ventriküler taşikardi tipini kapsayan ventriküler aritimiler ve ani ölüm için yüksek 
risk taşırlar.

Kalsiyum dengesi bozuklukları ve QT aralığı

Uzun QT aralığı

• Uzun QT sendromunda (Jervell ve Lange – Nielsen sendromu, Romano Ward 
sendromu)

• Hipokalsemi
• Miyokardit, kafa travması, ağır malnütrisyonda görülür.
• Bazı ilaçların QT süresini uzattığı bilinmektedir, bunlar arasında antiaritimikler sınıf 1A, 

1C VE 3, trisiklik antidepresanlar, arsenik, organofosfatlar, antibiyotikler (ampisilin, 
eritromisin, amantadin, trimetoprim-sülfametaksazol), antihistaminikler bulunur.

Kısa QT aralığı 

• Digital etkisi ve hiperkalsemide görülür. Ayrıca ani ölüm ve ventriküler fibrilasyona yol 
açan kalıtsal Kısa QT sendromunda da QTc intervali genellikle 0,36 sn’nin altındadır.

Q DALGASI
• Ortalama Q dalgası süresi 0.02 saniyedir ve 0.03 saniyeyi geçmez. Anormal Q dalgası derin 

ve/veya geniş Q dalgası şeklinde olması veya anormal derivasyonlarda bulunmasıdır.
• Hacim yüklenmesi tipinde ventrikül hipertrofisinde derin Q dalgası olabilir.
• Derin ve geniş Q dalgası miyokard infarktüsünde görülebilir. Sağ göğüs derivasyonlarında 

Q dalgasının varlığı (ağır sağ ventrikül hipertrofisini veya ventriküler inversiyonu) veya sol 
göğüs derivasyonlarında Q dalgasının yokluğu (örneğin sol dal bloğu varsa ve ventriküler 
inversiyonu) anormaldir.
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ST SEGMENTİ VE T DALGA ANOMALİLERİ

• Normal gençlerde ST segmentinde hafif bir yükselme meydana gelebilir ve bu 
kalbin erken repolarizasyonuna bağlanır. Perikarditte epikardiyumun irritasyonu ST 
segmentinin elevasyonuna, ardından anormal T dalga inversiyonuna neden olabilir. 
Miyokard infarktüsünda da ST segmentinde elevasyonu görülebilir.

Akut miyokard iskemi ve enfarktüsünde EKG bulguları

ST segmentinin depresyonu

• Dijitaller bazen ST segment çökmesiyle ve anormal T dalga inversiyonuna neden 
olabilir.

• Şiddetli anemi, karbonmonoksit zehirlenmesi, pulmoner arterden aberran 
orijinli sol koroner arter, kalbin glikojen depo hastalığı, miyokardiyal tümörler ve 
mukopolisakkaridozları kapsayan miyokardiyal hasar veya iskemi oluşturan herhangi 
bir durumda da ortaya çıkabilir. Pulmoner arterden aberran orijinli sol koroner arter 
erişkinlerdeki akut miyokard infarktüsünden ayırt edilemeyen değişikliklere neden 
olabilir.

T dalga inversiyonu

• Miyokardit ve perikarditte ortaya çıkabilir ve hem sağ hem de sol ventriküler 
hipertrofinin ve yüklenmenin bir belirtisi olabilir. Hipotiroidizm jeneralize düşük 
voltaj ile birlikte yassı veya ters dönmüş T dalgalan oluşturabilir. Hiperkalemide, 
T dalgalan yaygın olarak yüksek voltajlıdır ve çadır şeklindedir.

PEDİATRİK VE YETİŞKİN 
ELEKTROKARDİYOGRAMLARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI

• Normal bebek ve çocuk EKG’si normal yetişkin EKG’sinden oldukça farklıdır. En belirgin 
farklılık, bebeklerde sağ ventrikül baskınlığıdır. Altı -12 yaşına kadar, çocuk EKG’si genç 
erişkinlere benzer duruma gelir.

• Term bir fetusta pulmoner ve sistemik dolaşımlardaki vasküler direnç neredeyse eşit 
olduğundan, kalbin intrauterin çalışması sağ ve sol ventriküllerin kütlelerinin eşit olmasına 
neden olur. Doğumdan sonra, plasental dolaşım ortadan kaldırıldığında sistemik vasküler 
direnç yükselir ve pulmoner vasküler direnç düşer. Bu değişiklikler ventriküler duvarı 
incelmeye başladıkça EKG’ye yansır.

• Pediatrik hastalarda, sağ ventrikül hipertrofisinin değerlendirilmesinde önemli olan V3R veya 
V4R derivasyonunu kapsayan 13 derivasyonlu EKG’dir.


