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QT meting en 
monogenetische afw. deel 1 

Dieter Nuyens 
Cardiologie 

Deel 1:  QT meting en QTc 
  Monogenetische afw: 
   LQTS 
   SQTS 
   BrS 

 
Deel 2:  Andere aritmogene monogenet. afw: 

   HCM 
   ARVC 
   CPVT 
  Holter en QT dynamiek 
  Drug testen 
  Drug interacties 
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QTc! eenvoudig? 

QTc! eenvoudig? 

•  Einde T-golf ? 
•  Welke afleidingen ? 
•  Wat is T, en wat is U golf ? 
•  Inclusie U-golf ? 
•  Meerdere afleidingen ? 

•  Gemiddelde of langste QT-interval ? 
•  Wat is nog normaal ? 
•  Leeftijd, geslacht, tijdstip! ? 
•  ECG filtersettings! 

simon_leclercq88
Sticky Note
QT is ms en RR in seconden voor de correctie! Vergeet dit niet! Dit zorgt voor standardisatie en correctie
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APD en QT 

APD & QT 

T morfologie complexer vectorieel te verklaren dan QRS 
 
De T-golf wordt bepaald door:  
 

 - apicobasale repolarisatiegradient 
  Activatie - conductie 
  APD dispersie 

 
 - transmurale repolarisatiegradient (APD dispersie) 
  APD dispersie - elektrotonische koppeling 

simon_leclercq88
Sticky Note
QT-tijd maat voor de repoalirsatiesduur. De qrs breedte (maat voor de tijd die nodig is voor ganse de ventrikels te activeren, bv bij vertraging (klasse C, of BTB ) => vrebreed QRS.
QT- maat voor repolarisatie duur en evenredig met de refractaire periode. Wanneer AP verlangt gaat het ECG ook verlengen dus. AP-duur wordt bepaald door heel wat ionene stromen => ventriculair cardiomyocyt (cm) hebben een heel lang AP. Plateau fase, met de langste thv de Purkinje cellen. 
Depol => Na+ stroom
Plateau => K+ vooral maar ook een licht persisterende Na+ stroom inwaarts. Die is anders dan de massieve instroom tijdens de depolarisatie. Netto effect.


simon_leclercq88
Sticky Note
Activatie sequence => bepaald QRS morfologie die men kan weergeven door vectoren.
Tijdens de repolarisatie zijn er gradiënten => transmuraal en apicobasaal. Apicaal eerst geactiveerd van LV (elektrisch) basaal later => repolarisatie duur zal ook verschillen en dus ontstaat er een voltage gradiënt. 
Transmuraal => endocardiaal korter dan de midmyocardiale, epicardaal ook korter weer.
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APD – TDR - QT 

J Physiol. 2000 June 1; 525(Pt 2): 285–298. 

APD – TDR - QT 

Circulation 1998;98:1921-1927 

simon_leclercq88
Sticky Note
APD-TDR
SA: volledig Ca dependent (trage upstroke)
Atriaal: Na => snel
AV nodaal => Ca
Purkinje => vrij lang AP
Midmyocardiaal => langer dan aangrenzende cellen. 


simon_leclercq88
Sticky Note
Als men ze op elkaar projecteert => °gradiënt en geeft een inscriptie op ECG. T-golf kan obv deze gradiënt.
Repolarisatie en pro-artimociteit => gevaarlijk en complex. 
QT-verlenging is niet aritmogeen maar het is wel dat als men bepaalde regio's farmcologisch gaat beivloeden en andere niet kan de distributie gevaarlijk zijn. 
Genen => heterogeen expressie patroon van de subdeeltjes van kanalen en varieert dus over het hart heen. Repolariserend K+ kanalen heterogene expressie => als men farmacologisch dit specificiek gaat blokkeren gaat men in bepaalde cellen meer AP inducerend. De elektrische dipolen die meer gaan verschillen.
Sotalol op de slide => blokkeert ook K+ kanaal nl het Herg kanaal. Hierdoor verlengt het AP. 
Sotalol in vitro => mid myocardiaal => meer uitgesproken AP verlenging dan endo en epi (meer expressie myocardiaal).
QT end en QT piek interval gaat toenemen. Deze maat wordt gebruikt om transmurale dispersie te meten want men weet dat het proaritmogeen is.
Stel AP in hart zoals recht op slide. Stel na derde stippe lijn een ES doen => dan kan het zijn dat epi en endo al uit refractaire zijn en activatie kan. Maar midmyocardiaal kan het nog niet activeren. De extrasystole gaat epi en endo geleid => °functioneel blok tussen epi en endo => substraat voor ventrikel tachycardie (reentry), reactivatie van L-type Ca en na-depolarisaties (deze zijn de triggers en de dispersie het substraat). Men krijgt pas VT als er een functioneel blok is (dus door verschillen in AP duur en elektrische dispersie).
Sotalol voor VKF kan gevaarlijk zijn. Maar op zich zelf pro-artimogeen. Zeker bij belangrijk QT verlenging (dan stoppen.)
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QT praktisch 

Automatische QT-meting NIET betrouwbaar 
  

Camm AJ, Yap YG, Malik M. Acquired Long QT 
Syndrome. Oxford: Blackwell, 2004 

QT in welke lead? 

JCE 2004, Vol. 15, 4: 475-495 
Oplossing: superimpositie alle leads !! 

simon_leclercq88
Sticky Note
QT praktisch:
QTend en piek => nog niet gebruik in de kliniek
Stel amiodarone (multikanaal blokker: epi mid en endo => AP verlengt dramatisch maar de dispersie neemt niet toe juist omdat farmacologisch alle cellen beïvloed worden)
Automatische QT-meting niet al te betrouwbaar op ECG => meet het zelf bij twijfel.
Middenste (heeft wat ruis: 50hz) verschil met links => links beter flitering.


simon_leclercq88
Sticky Note
QT in welke lead?
II vs V2 => moesten ze hetzelfde zijn => had men geen verschil gezien en was alles op de basis lijn. Extreem tot 80ms verschil. Welke gaat men dan nemen?
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QT praktisch 

JCE 2006, Vol. 17, 3: 333-336 

Zo lead superimpositie niet mogelijk: 
 
•   Meting in II en V5/V6: maximale waarde is QT-tijd 
•   Kruising met isoelektrische lijn (versus tangentiele lijn) 
•   U-golf versus notched-T soms problematisch 
•         Zo U-golf < 1/3 T amplitude (fysiologisch) 

Dispersie? 
•  Interlead QT dispersie meer en meer omstreden! 
•  QTend-QTpeak is betere maat voor dispersie 
 

  

 
  
  

QT en U praktisch 

JCE 2006, Vol. 17, 3: 333-336 

simon_leclercq88
Sticky Note
QT praktisch=
Minstens in twee afleidingen => II en V5/6 => positieve QRS en T verwacht makkelijk te meten. Maximum van beide metingen nemen. U-golf normaal gezien niet echt meegenomen (prof vindt dit niet leuk => in principe is dit ook repolarisatie, het staat waarschijnlijk voor mid mycard met lang AP en purkinje dat iets doet dat in niet mee heb.)


simon_leclercq88
Sticky Note

QT en U
C: einde pas op volle lijn omdat nog geen return to baseline was => bisfasische of notched T-wave.
D: probleem => bijna herstel to baseline => niet duidelijk. In principe de tweede meten.
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QT grenzen 

JCE 2006, Vol. 17, 3: 333-336 

QT correctie 

JCE 2006, Vol. 17, 3: 333-336 

simon_leclercq88
Sticky Note
QT grenzen:
Lang RR => traag HR => lang QT 
Normaal gearceerd => alles er boven te lang en alles er onder te kort.


simon_leclercq88
Sticky Note
Correctie
Bazett meest gebruikt (maar werkt maar voor een vrij normale range, bij brady en tachy is er overcorrectie). Dus voor sporters verlengd QT. Die hebben 30/min soms => bij overcorrectie => onvoldoende ingekort. vb 550ms => Bazett 480ms ongeveer maar niet echt correct Bazett werk niet goed in de range. Eigenlijk zou men ze dan op de fiets moeten zetten opdat HR wat stijgt. Omgekeerde geldt ook. vb kinderen => overcorrectie (ze zijn sowiezo tachycard).
Ideale formule => bij alle RR zou men altijd dezelfde waarde moeten uitkomen.
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QT correctie 

JCE 2006, Vol. 17, 3: 333-336 

Bazett meest gebruikt: QTc(ms) = QT(ms)/RR(s)0.5 

Ideaal binnen 60-90bpm 
Cavé:  

 sinusaritmie (QT rate adaptatie verloopt ‘vertraagd’ 
 Bradycardie (ondercorrectie) 
 Tachycardie (overcorrectie) 
  

QT 

RR 

QTc QTc   Undercorrection  
  at low heart rates 

Bazett QTc grenzen 

Rating 1-15yrs Adult male Adult female 
Normal <440 <430 <450 

Borderline 440-460 430-450 450-470 
Prolonged >460 >450 >470 

Leeftijd, geslacht, tijdstip! ? 

Gezien ‘grijze zone’ en QT-dynamiek: 
 Multipele ECG’s 
 QT meting op Holter? 

simon_leclercq88
Sticky Note
Bazett QTc grenzen:
Oestrogenen verlengen AP => gevoeliger voor AP verlengde gnm'n.
Mannen kort AP in => repolariserende aantal stijgt => reserve is grote => gevoelig voor farmaca
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Verlengd QTc 

DD: 
 BBB 
 Pre-excitatie 
 LQTS (verlengde totale repolarisatieduur) 
 Medicatie 
 HypoK 

 

Verlengd QTc 

Gevolg: 
 Verhoogde aritmogeniciteit (EAD, DAD’s - VES) 
 vooral wanneer sprake van verhoogde  
 repolarisatiedispersie (reentry – VT/VF) 

QTc verlenging op zich is daarom niet altijd aritmogeen 
 vb: amiodarone, pentobarbital, verapamil <> Sotalol 

QTc verkorting kan ook aritmogeen zijn 

simon_leclercq88
Sticky Note


QRS van QT aftrekken om een gedacht te hebben bij BTB.
Pre-excitatie => verlenging QT 
LQTS 


simon_leclercq88
Sticky Note

Verlengd QTc
L-type Ca kanalen => na-depolarisaties.
Polymorfe VT => dispersie (reentry dat steeds verandert van morfologie, soort spiraal vorm dat door ventrikel gaat => TDP)
Undulerend verloop, lage en grote amplituden => komt omdat QRS as steeds verandert. Typisch bij verlengd QT.
Maar QT verlenging niet voldoende is men moet ook dispersie hebben. Short QT => ontwikkelen VF! Dit is omdat er uitgesproken dispersie aanwezig is!
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QT en monogenetische 
afwijkingen 

APD & LQTS 

simon_leclercq88
Sticky Note

APD en LQTS:
Meeste ionen kanale mutaties kunnen LQTS en short QTS geven.
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LQTS Channelopathies 

LQTS Channelopathies 

simon_leclercq88
Sticky Note
LQTS => channelopathies
> 90% gevolg van 1,2 en 3
1,2 in K+ subunits. 
KCNQ1 => IKs (trage component van de repol), IKr (snelle)
Hart specifiek Na kanaal (LQT3 mutatie) => SCN5A.
Eerst drie vooral kennen.
ANK2 => LQTS4 (desmosine) => clustering in de lengterichting van de cm thv de desmosone (op de terminale intercallated disks) => daar zitten de Na+ kanalen en minder in de laterale delen. Conductie is wat saltatoir ook in cm. Deze Na => voltage sensing => massieve depolarisatie. Anisotropie...


simon_leclercq88
Sticky Note

LQTS
LQT3 => transmembranair proteïne => intracelluaire linkers zorgen voor de activatie en inactivatie van de kanalen. Als men daar een mutatie in heeft => stuk van het proteïne blokt het niet helemaal af en dus een diastolisch lek van Na => tijdens repolarisatie toegenomen en verlengend effect. Gain of function => meer inwaartse Na stroom (zowel tijdens piek als plateau).
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LQTS 

•  1:3000 (hoofzakelijk LQT1-2-3) 
•  Autosomaal dominant (familiaal SCD – SIDS – Syncope) 
•  variabele penetrantie per genotype (drug induced) 
•  variabele familiale penetrantie 
•  30% normaal of borderline QT 
•  (Sinusbradycardie) 
•  Ernst van QT verlenging is predictief 
•  Torsade de Pointes 
•  85% erfelijk, 15% de novo 
•  80% genotype positief 

LQTS en risico 

Hoog risico 
•  QTc >500ms 
•  ACA 
•  TdP -VT 
•  Syncope (onder BB) 

simon_leclercq88
Sticky Note

LQTS => 1/3000
Neemt steeds toe in prevalentie.
Variabele penetratie.
Soms wel en soms niet verlengd => dus sequentiële ECG's zijn aangewezen!
Ernst is predicitief met verlenging.
85% => erfelijk. 15% de novo er is zelfs chimerisme staan.
80% genotype posifief (causale mutatie, sommige nog niet gekend of een deel van de patiënt heeft mutatie in de regulerende delen van de genen (dus intronen bvb)


simon_leclercq88
Sticky Note

LQTS en risico
QTc > 500ms.
ACA (aborted cardiac arrest) => m.a.w gereanimeerd in het verleden.
Syncope
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LQTS en risico 

LQTS en risico 

simon_leclercq88
Sticky Note
Pyramide
LQT1en 2 => ß blokker als ze laag risico zijn
LQT3 meer maligne en stap naar defibrillator is makkelijker gedaan.
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LQTS Diagnose 

Schwartz Criteria 

LQTS 

•  Triggers 
 

simon_leclercq88
Sticky Note
Schwartz criteria => niet van buiten weten!
Genetica is definitief maar duurt een aantal maanden.
Syncope is meestal benigne (vagaal, ortho..). Vb tijdens joggen of fietsen => altijd doorsturen verder investigatie. In liggende houding is ook een alarm. Syncope is O2 tekort in de kop per definitie. Maar vaak ook wat convulsies (als het heel diep is pist men in de broek) maar DD met epilepsie. Postictale symptomen navragen.


simon_leclercq88
Sticky Note
LQTS:
Triggers verschil hoe ze overlijden
LQT1 = > vooral plots bij inspanning
LQT2 => emotie en soms bij slaap
LQT3 => heel veel in de slaap
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LQTS en T-morfologie 

Circulation 1992;85:I140-144 

LQTS en T-morfologie 

Circulation 1992;85:I140-144 

simon_leclercq88
Sticky Note
T-morfologie
LTQ1 breed
LTQ2
LQT3 notch
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LQTS en T-morfologie 

T-morfologie: LQT1 

breed 

simon_leclercq88
Sticky Note
Opbasis van morfologie => niet kennen


simon_leclercq88
Sticky Note
LQT1:
Brede T-golven => visueel abnormaal, en lang.
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T-morfologie: LQT2 

‘notched’ 

T-morfologie: LQT3 

Laat begin 
‘Peaked’ 

simon_leclercq88
Sticky Note
LQT2: moeilijk soms onderscheid met U. Notched T-golf.
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LQTS en TdP 
VT 150-250bpm 
Progressief wisselende as omheen de basislijn

  holter tijdens syncope 1/2 

LQTS en TdP 

      Holter 2/2 

simon_leclercq88
Sticky Note
TdP => polymorfe VT => gave => VF. meestal BD val waardoor syncope. Sinusslag ES-ES -Sinus -ES ... uiteindelijk inductie en blijft aanhouden.


simon_leclercq88
Sticky Note
2/2 => wel herstel
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LQTS en therapie 

      Acuut: TdP - VT storm 
DC-shock (AED) 
Beta-blockade 
Overdrive pacing 
Anxiolyse 
Sedatie 
K+ (Mg++) 
 

Preventief: 
Vermijden intensief sport (zwemmen & LQT1) 
Beta-blockade (LQT1 -2 ) 
K+ (Mg++) / spironolactone 
ICD (hoog risico) 
Familiale screening: ECGs, Holter, TTE, Cyclo, DNA (CEH) 
Vermijden QT-verlengede medicatie - pompelmoessap 

 

LQTS en BB 

simon_leclercq88
Sticky Note
Therapie:Acuut: TdP-VT storm => iemand die door VT collabeert => shocken. Hoe gaat men dit doen => lijn tussen de twee patchen daarin moet het hart liggen. Asynchroon, bifasisch minimum 200Volt. Soms komen ze in VT storm => de ene HRST na de andere => terug shokken maar men kan dit blijven doen maar men geeft het ß-blokker. Overdrive pacing => vooral ectopie tijdens brady dat poraritmogeen is => voorkomen hiermee.Sedatie => beste behandeling.Anxiolyse (benzotje) => angst kan een viscieuze cirkel vormen => adrenerge drive.K+ en Mg++ (cotransport in de distale lis) => ook bij die mutaties die deze genen niet coderen.Syncope en zwembad => koud water => pols neemt toe en vagel prikkeling door koud water => autonome modulatie. Meestal LQT1.

Bij vermoeden => de rest ook screenen.
Lijst medicatie meegeven wat niet wat.
Pompelmoes => directe blokkage van kanalen maar ook CYP3A4 werking waardoor medicatie kunnen toenemen qua actieve metaboliet
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AED - ICD 

LQTS en ICD 
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LQTS en QT-verlengende 
medicatie 

 
Antiaritmica: procainamide, quinidine, amiodarone, sotalol 

Antihistaminica: astemizole, terfenadine 

Antimicrobial/antifungal: thiomethoprim, erythromycin, ketoconazole 

Psychotropica: haloperidol, risperidone, thioridazine, tricyclics 
Andere: diuretics, cisapride, bepridil, ketanserin 

 
http://www.qtdrugs.org 
http://www.uzleuven.be/files/centrum_erfelijke_hartziekten/LQTS_medicatie.pdf 
 
 
 

Silent mutations & drug 
induced TdP 

Gene Coding Effect  Drug 

KCNE2 T8A (20) Quinidine 

KCNE2 T8A (15) Sulfamethoxazole/ 

KCNE2 Q9E (20) Clarithromycin 

KCNE2 M54T (15) Procainamide 

KCNE2 I57T (15) Oxatomide 

KCNE2 A116V (15) Quinidine 

KCNH2 P486R (122) Quinidine 

KCNH2 R784W (123) Amiodarone 

KCNQ1 Y315C (124) Cisapride 

KCNQ1 R555C (125) Terfenadine (1) 

KCNQ1 R583C (123) Dofetilide 

SCN5A G615E (123) Quinidine 

SCN5A L618F (123) Quinidine 

SCN5A S1102Y (14) Various drugs 

SCN5A F1250L (123) Sotalol 

SCN5A V1667I (126) Halofantrine 

SCN5A L1825P (126) Cisapride 

simon_leclercq88
Sticky Note
Extra slide showtje met casus tussendoor.
Casus meisje 15j met lang verkeerd gediagnostiseerde E aanvallen => monitoring.
Delta golven op EEG men polymorf VT met VF en flatline maar toch herstel hier met een sinusslag.
Na de evaluatie op neuro maar aantal dagen nadien massieve syncope. Met ß-blokkage werd het beter en spironolactone
Events vooral eerste jaren en gevaar voor wiegedood zonder dat men weet wat het is. Dan een clustering op late adolescentie (18-20j) => heeft de maken met de autonome imbalance op die twee leeftijden.


simon_leclercq88
Sticky Note
Cave bij LQTS en dan nog gnm'n er boven op => miserie.
Cave medicatie testen in de industrie => alles loopt goed in de trials => eens op de markt => plotse doden maar door zz LQTS dat onderliggen was.
Cisapride => vroeger gegeven door reflux veel bij kinderen => blokkering IKr (HERG). Dit was bij janssen door een bepaalde imidazol groep die ze vaak gebruiken in hun gnm'n.
Domperidone => lichtjes QT-verlengend maar geeft geen TdP. Nochtans nu op voorschrift gezet geweest (maar volgens prof niet nodig). Haldol => ook pro-aritmogeen (ook Janssens en imidazol groep) => voor delier of psychose of demente miserie. Best ECG nemen om te zien of er geen excessieve QT-verlenging is. (IV => goed monitoren.
Clarythromycine => blokkeert HERG => als men het gebruikt met iets dat QT verlengd (Itroconazole (sporanox) of Haldol, Sotalex). Amiodarone => iedereen doet QT-verlenging maar moet niet perse gestopt worden. Cave wel bij combo met Sotalol. 
Als men de QT verlengt is dit een trigger dus cave.
LQT1 en 2 => specifiek probleem onvoldoende inkorting bij inspanning (normaal gebeurt dit wel) => aritmogene situatie vanddar de dood bij inspanning en emoties
Bij LQT3 => ß blokker => dispesie verhogen => gevaar om te overlijden in de slaap.
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LQTS casus UZ 

SQTS 

•  Zeldzaam ! (KCNH2, KCNJ2, or KCNQ1) 
•  QTc <350ms (<300ms) 
•  Hoge spitse T’s 
•  (‘lone’ VKF) 

simon_leclercq88
Sticky Note
Meestal minder dan 340ms
300ms of korter is zeker abnormaal
Het geeft VF
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SQTS 

•  Zeldzaam ! (KCNH2, KCNJ2, or KCNQ1) 
•  QTc <350ms (<300ms) 
•  Hoge spitse T’s 
•  (‘lone’ VKF) 

BrS 

•  1:10.000 
•  variabele penetrantie (drug induced) 
•  3e 4e decade 
•  Koorts 
•  Seriele ECGs ! 
•  Slechts 30% genotype positief (SCN5A, GDP1-L CACNA1C, CANCNB2, 

KCNE3, SCN1B., SCN3B) 
•  Geassocieerde afw: 

•  PR-verlenging (PCCD-PFHB) 
•  SSS 
•  DCMP  
•  VKF 

simon_leclercq88
Sticky Note
BrS:
Hart structureel volledig normaal => echo en MRI normaal.
Aritmogene shit tijdens 3e en 4e levens decade. Jonge papa's die plots overlijden. 
Komt ook meer bij koorts (Na+ stroom is T° dependent, SCN5A => hier LoF (LQT was het gain of function).
Diagnose => typisch ECG in combinatie!! met famiale VG van plotse dood (of syncope).
Brede plompe P => trage atriale activiatie. PR is verlengd en niet normaal voor een jong persoon. Vaak SSS (door sinus exit). 
VF of asystolie en dan dood.
Verhoogde incidentie van VKF door vertraagde conductie atriaal => reentry en makkelijk VKF. Dus jonge persoon met persisterend VKF => Hashmaline test?? voor Brugada.
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BrS 

Circulation. 2002;106:2514.  

LQTS en risico 

Hoog risico 
•  Spontaan Type-1 
•  Syncope (of documentatie VT/VF) 
 

“coved” ST segment elevation 2 mm  followed by 
a negative T wave with little or no iso-electric 
separation 

saddleback appearance with a high take-off ST 
segment elevation of "2 mm, followed by 
gradually descending ST segment elevation 
(remaining "1 mm above baseline) and a 
positive or biphasic T wave 

saddleback or coved appearance with an ST 
segment elevation of <1 mm 

simon_leclercq88
Sticky Note
1 => J punt van minstens 2mm in de (twee opeenvolgende) precordialen gevolgd door T golf met negatieve component.
Type 2 en 3 => klinisch niet relevant => vergeten die handel.


simon_leclercq88
Sticky Note
Hoog risico => vaak ORBTB  (RsR in V1)
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BrS - behandeling 

Acuut: 
•  isoprotorenol IV 
•  K+ 
Chronisch: 
•  Medicatie?? quinidine 
•  ICD 
•  Verbod op Na+ kanaal blockers 

 Cocaine, Flecainide, Xylocaine, TCA, anesthetica 
•  Antipyretica bij koorts 
•  Intensief sportverbod 
•  Familiale screening: ECG, TTE, Cyclo, Ajmaline, DNA 

(CEH) 

simon_leclercq88
Sticky Note

Behandeling:
Acuut =>  bij VF storm => isoprel geven => inwaartse Na stroom verhoogt => VT wordt tegen gegaan. 
Chronisch => weinig te doen. Cave sommige ß zijn zelfs proartimogeen (propranolol). Quinidine =>  niet in BE geeft GI last.
Bij verhaal van syncope en type I spontaan => defibrillator
Indien geen => opvolgen wat BrS heeft variabele penetrantie.
Vermijden Na+ blokkers.
Antipyretica (Na open door T° stijging)
Intensief sport verbod.
Ajmaline =>..





