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Sir William Osler

“Varicose veins are the result of an improper 
selection of grandparents. 

” 



Ani ölümle ilişkili tek gen mutasyonları



Yakınlık dereceleri?



Vaka

• 32 y Erkek

• Hafif bir çarpıntı dışında şikayeti yok

• Efor kapasitesi iyi, düzenli spor yapıyor

• Kendisinden küçük iki kardeşinde ani ölüm olduğunu ve
bu nedenle tedirgin olduğunu söylüyor.



Vaka



Vaka



Aile taraması?



Hikaye ilk adım!

?

? ?

?

Detaylı hikaye



Vaka

Otopsi raporuAntemortem bütün tetkikler
Fiziksel özellikler



ESC’nin önerisi?



• Akut miyokard infarktüsü (>40 y)

• Aritmi

• İntrakraniyal kanama /iskemik inme

• Akut pulmoner emboli

• Akut aortik sendromlar

Ani ölümün en sık 5 sebebi



• MI? 

• Göğüs ağrısı

• Koroner için risk faktörleri?

• Stent / Bypass öyküsü?

İndeks vakanın ölüm sebebi?

• Kalp yetersizliği?

• Dispne / 

• İdyopatik DCM de Önemli oranda
familyal geçiş

• Müsküler distrofiler / mitokond. 
geçiş

• HCM?

• Restriktif KMP?

• ARVD?

• Prezentasyon geç olabilir

• Takip?



Ani ölümle ilişkili genetik hastalıklar

EKG

Kardiyak
görüntüleme

Fenotipik bulgular

Otopsi



Aritmik ölümler

• Long QT

• Short QT

• Brugada sendromu

• KPVT, Andersen-Tawil, Timoty send.



Long QT

1. Artefaktsız EKG, 2. DII> V5-6- DI 3. Anormal T varsa dikkat
4. U dalgasını katma



Long QT



Long QT



Long QT

• Asemptomatik ancak aile öyküsü olanlar 1-5 yılda bir
EKG ile takip edilmeli

• Yalnızca aile öyküsü varlığı, tedaviyle ilgili spesifik bir
öneri getirmiyor

• Asemptomatik, QTc> 550, Long QT 2/3>>> ICD



Short QT

QTc: 313 msn ( Fredericia) , 292 ( Bazzett)



Short QT



Short QT

ACC/AHA/HRS 2017 VA guideline

ESC 2015 VA guideline



Brugada Sendromu



Brugada Sendromu

• Asemptomatik Brugada tip EKG varlığında, ailede ani 
kardiyak ölüm olması ICD gerektirmiyor. 

• Spontan tip 1 EKG varsa elektrofizyoloji ile 2 farklı 
bölgeden 2’li ekstrastim ile VT/VF indüklenirse ICD 
takılabilir

• Çeşitli psikotroplar, anestezi ajanlar, ateş ve aşırı yemek 
aritmiyi tetikleyebilir. Önerilerde bulunmak gerekir.



• Long QT, KPVT ve Fabry’s de diagnostik ve terapötik 
anlamda kullanılabiliyor

• Brugada da ne tanısal ne de prognostik anlamı var

• ARVD de bazen gen (+) olmasına rağmen hastalık 
gelişmez

1. Genellikle genotipleme negatif olsa bile, hastalık dışlanmaz, 
klinik karar gerekir.

2. Cascade taramada kullanılır.

Genetik test yapalım mı?



Hipertrofik KMP-ESC



Hipertrofik KMP-ACC





Ailevi Dilate KMP

• İdyopatik DKMP’lerin % 20-35 ‘i ailevi*

• Asemptomatik aile bireyleri de taranmalı

• Öykü-FM-EKG-Ekokardiyografi ile değerlendirilmeli

• Bulgu yoksa 3-5 yılda bir tekrarlanmalı

• Şüpheli bulgular: 1 yıl sonra tekrar değerlendirme.

1.Burkett et al, J Am Coll Cardiol. 2005;45(7):969



Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi



• Ailede ani ölüm varlığında diğer aile bireyleri kontrol 
edilmeli

• İndeks vakanın antemortem ve otopsi kayıtları çok önemli

• 40 yaş altında aritmik ölümler ve yapısal kalp hastalıkları 
ön planda

• 1-5 yılda bir, erişkin çağa gelene kadar EKG ve 
Ekokardiyografi ile tarama yapılabilir

Sonuç


