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 קצר משפחתית  QTמקטע  תסמונת

Familial short QT syndrome)) 

 ORPHA51083: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

)אק"ג( על פני   קצר באלקטרוקרדיוגרם QTcהפרעה גנטית נדירה בקצב הלב המאופיינת על ידי מקטע 

    השטח עם סיכון גבוה לסינקופה או למוות פתאומי בשל הפרעת קצב חדרית חמורה.

 

 אפידמיולוגיה

משפחות. המחלה  08 -תסמונת נדירה ביותר זו פוגעת בעיקר במבוגרים צעירים או בתינוקות ודווחה בכ

 דווחה בעיקר בזכרים. 

 

 תיאור קליני

אף על פי שהמחלה עשויה להישאר אסימפטומטית, ההתייצגות הקלינית השכיחה ביותר היא דום לב 

(CAכאשר כ ,)- שנים. תסמינים נוספים  08סובלים מאירוע של דום לב בין הלידה לגיל מהחולים  08%

( SVTחדרית )-(, טכיקרדיה עלVFכוללים סינקופה והפרעות קצב לרבות פרפור פרוזדורים, פרפור חדרים )

וטכיקרדיה חדרית פולימורפית. קיים סיכון גבוה לאירועים אריתמיים נשנים בחולים סימפטומטיים. הסיכון 

    שנים. 08 -ל 08( קיים בשנת החיים החמישית ובין SDCביותר למוות לבבי פתאומי )הגבוה 

 

 אטיולוגיה

( המקודדים לתעלות יוני 17q24.3) KCNJ2 -( ו7q36.1) KCNQ1 (11p15.5 ,)KCNH2מוטציות בגנים 

מהחולים לא  08% -זוהו בחולים. ב ,CACNA2D1 (7q21.11) ,סידן תאשלגן לבביות, ובגן המקודד לתעל

       זוהתה סיבה גנטית.

 

 טכניקות אבחון

 ≥( QTcמתוקן )  QTמאובחנת על פי נוכחות מקטע   SQTSלפי הנחיות האיגוד האירופי לקרדיולוגיה,

מתוקן   QTבנוכחות מקטע   SQTSמוליכים במנוחה; לחלופין יש לשקול אבחנת  10 -מ"ש באק"ג ב 008

(QTc )≤ 068  מ"ש ואחד או יותר מהממצאים הבאים: מוטציה פתוגנית מאושרת, היסטוריה משפחתית

שנים(, או היסטוריה של  08, היסטוריה משפחתית של מוות פתאומי בגיל צעיר )מתחת לגיל SQTSשל 

( בהיעדר מחלת לב. לאחר אבחון החולה, מומלצת הערכה VT/VFטכיאריתמיה חדרית/פרפור חדרים )

   בכל בני המשפחה, לרבות אק"ג ביילודים.קלינית 

 

 

 

 אבחנה מבדלת
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פולריזציה -ותסמונת רה Brugadaפולריזציה אחרות כגון תסמונת -אבחנה מבדלת כוללת הפרעות רה

 קצר.  QTcמעטים נדירים מדגימים  Brugadaמוקדמת. לציון, דווח כי חולי תסמונת 

 ייעוץ גנטי

ההורשה היא אוטוזומלית דומיננטית. יש להציע ייעוץ גנטי למשפחות בהן מאובחנת המחלה. בני משפחה 

      לחלות במחלה. כמו כן, דווחו מקרים ספורדיים. 08%של חולה מדרגה ראשונה הם בעלי סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

( לחולים אשר implantable cardioverter-defibrillator (ICD)מושתל ) אוטומטי כיום מומלץ דפיברילטור

כרוך במתן שוקים בלתי  ICDממושך או שרדו דום לב הודות לטיפול הצלה. עם זאת, VT/VFחוו אירוע 

בסבירות גבוהה, במיוחד בילדים, ודורש תכנות הולם למניעת חישת יתר של גלי  ICD -תקינים על ידי ה

Tים בעלי התוויית נגד ל. ניתן לשקול טיפול פרופילקטי בקווינידין בחול- ICD  או בחולים המסרבים לעבור

. חולים המקבלים SDCאסימפטומטיים עם היסטוריה משפחתית של   SQTSאו בחולי  ICDהשתלת 

             אריתמיים אפשריים.-ואירועים פרוQT  קווינידין זקוקים לניטור קפדני להארכת

 

 פרוגנוזה

הסיכון למוות פתאומי הוא גבוה, והיסטוריה של הישרדות לאחר דום לב בהתייצגות ההתחלתית מהווה 

 גורם מנבא חזק להפרעות קצב חדריות נשנות לאורך זמן. 

 

 מבקר מומחה:

o ד"ר איזבל דנג'וי 

 

 81-10-0812עדכון אחרון: 

 80-81-0800תאריך תרגום: 

 

 

 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף לטיפול רפואי 

 מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 נים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתו
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