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ÖZET
Oniki derivasyonlu EKG’deki en uzun ve en k›sa QT aral›¤› aras›ndaki farka QT dispersiyonu (QTd) denir. Artm›fl QTd, ventriküler repolarizasyonun ileri derecede artm›fl de¤iflkenli¤inin göstergesidir; aritmi için gerçek bir
risktir ve ani ölüme neden olabilir. QTc uzamas›n› ve Torsades de Pointes’i (TdP) indükleyen kazan›lm›fl nedenler aras›nda en büyük grubu ilaçlar oluflturur. Kardiyak repolarizasyonu uzatan ilaçlar, olas› ölümcül aritmiler
(TdP) oluflturabilir. ‹laç kullan›m›yla geliflen anlaml› QTc uzamas› riski genellikle doza ba¤›ml›d›r ve ilaç kesilince geri dönüfllüdür. QTc aral›¤›n›n uzamas›, antipsikotik ilac›n s›n›f›na, dozuna ve ilaç etkileflimlerine de ba¤l›d›r. Bununla birlikte antipsikotik ilaçlar›n geleneksel dozlarda uzun süre kullan›lmas›n›n hem QTc de¤erini hem
de QT dispersiyonunu uzatt›¤›n› gösteren çal›flmalar da vard›r. Bu yaz›da antipsikotiklerin QT süresi ve dispersiyonuna etkisi incelenmifltir.
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ABSTRACT
Antipsychotic, Medilations QT Interval and Torsades de Pointes
QT interval dispersion is the distance between maximum QT and minimum QT intervals on surface 12 lead ECG.
Inreased QT dispersion is associated with serious cardiac rhythm disturbances and sudden cardiac death. The
largest group of acquired reasons of prolongation of QTc and TdP is drugs. The drugs which prolong cardiac
repolarization can cause probable fatal arrhythmias (TdP). Generally remarkable prolongation of QTc due to
drug use is dependent to dosage and is revased when it is stopped. Prolongation of QTc also depends on the class
and dosage of antipsychotic drug and the drug interactions. However there are also other studies showing use of
antipsychotic drugs at conventional dosages for a long period of time, prolongs both QTc and QT dispersion
(QTd). In this paper we have evaluated the effects of antipsychotic drugs on QTc and QT dispersion.
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G‹R‹fi
Ani ölüme yol açan baz› psikotropik ilaçlar›n bu
etkilerinin altta yatan mekanizmalar›ndan biri
kalbin iletim sistemini etkileyerek kardiyak aritmi oluflturmalar›d›r. Bu etkilerin bir k›sm›, ventriküler miyositlerdeki (kalp kas› hücrelerinde-

ki) sodyum, potasyum ve kalsiyum iyon kanallar›n›n blokaj›yla oluflur. Bu etkilerin izdüflümü,
elektrokardiyogramda QRS genifllemesi, QT
aral›¤›n›n uzamas›, T dalga anormallikleri
ve/veya U dalgas›n›n ortaya ç›kmas› olarak gözlenir.
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Psikiyatrik bozukluklarda kullan›lan antipsikotik ilaçlar, QTc uzamas› ve Torsades de Pointes
(TdP) indüksiyonu oluflturabilirler. Sonuç
olarak bunun kan›t› olarak literatürde bu iaçlarla vaka bildirimleri ve olas› mekanizmay› aç›klamaya yönelik araflt›rmalar mevcuttur.
QT Aral›¤›
EKG’de QRS kompleksinin bafllang›c› ile T dalgas›n›n sonu aras›ndaki zaman› gösterir ve ventriküler repolarizasyon zaman›n› temsil eder (1).
QT zaman›n›n uzunlu¤u, artan kalp h›z›yla azald›¤› için QT de¤erlendirmelerinde kalp h›z› de¤ifliklikleri mutlaka göz önüne al›nmal› ve “kalp
h›z›na göre düzeltilmifl QT de¤eri (QTc)” belirlenmelidir (2). Bunun yap›labilmesi için, kalp h›z›n› dakikada 60 at›m olarak standardize etmek
üzere düzeltme formülleri (Bazett, Fridericia,
Framingham, Hodges vb.) gelifltirilmifltir. Fakat
ölçüm metotlar›nda farkl›l›klar vard›r (2).
QT aral›¤›, miyokard içindeki farkl› bölgelerde
farkl› de¤erler verebilir ve dolay›s›yla farkl› EKG
derivasyonlar›nda farkl› de¤erler ölçülebilir.
QTc uzamas› vakas› son y›llarda özellikle, TdP
olarak da bilinen ölümcül paroksismal ventriküler aritmi ile iliflkisi nedeniyle, artan flekilde dikkat çekmektedir (3). Ancak, maalesef klinik riski tam olarak de¤erlendirilememektedir (4).
Torsades de Pointes (TdP)
T dalgas› fleklinde ve QT süresindeki anormalliklerle karakterli özel bir ventriküler aritmidir
(5,6). TdP’li kifliler asemptomatik olabilirler veya kolayca atlanabilecek belirtiler gösterebilirler. Olas› TdP’yi iflaret eden en yayg›n semptomlar; bafl dönmesi, sersemlik, senkop, bulant›
ve kusmad›r. Elbette bu semptomlar baflka durumlar›n belirtisi de olabilir (örn. senkop, hipo98
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tansiyon nedeniyle de görülebilir) ve bunlar d›fllanmal›d›r. TdP genellikle geçici, kendi kendine
düzelebilen ve geri dönüflümlü bir durumdur.
Ancak, e¤er bu duruma sebep olan etkenler devam eder veya kötüleflirse ventriküler fibrilasyon ya da ani ölümle sonuçlanabilir (1,6). Kardiyak repolarizasyonu uzatan ilaçlar, olas› ölümcül aritmiler (TdP) oluflturabilir. Etkisini potasyum kanal blokaj› ile gösteren kinidin kullanan
hastalarda TdP insidans›n›n % 2 ile 8.8 aras›nda
oldu¤u söylenmifltir. Son zamanlarda yaln›zca
antiaritmik ilaçlar›n de¤il, antiaritmik olmayan
birçok farkl› ilac›n da TdP’ye neden olabildi¤i ya
da TdP’yi a¤›rlaflt›rd›¤› ortaya ç›km›flt›r. TdP ile
ya da TdP olmadan QT uzamas›na neden oldu¤u
bilinen ilaçlar›n say›s› artmaktad›r (7).
QTc uzamas›n› ve TdP’yi indükleyen kazan›lm›fl nedenler aras›nda en büyük grubu ilaçlar
oluflturur (3,8). Bu ilaçlar›n ço¤u genellikle, kalp
kas› hücrelerinde (ventriküler miyositlerde) potasyum iyon kanallar›n› etkileyerek d›fla do¤ru
repolarizan ak›m›n azalmas›na, aksiyon potansiyel süresinin ve QT aral›¤›n›n uzamas›na neden
olur. Kardiyak repolarizasyonu uzatan ilaçlar
olas› ölümcül aritmiler (TdP) yapabilir.
QT Dispersiyonu (QTd)
12 derivasyonlu EKG’deki en uzun ve en k›sa
QT aral›¤› aras›ndaki farka denir (9). Artm›fl
QTd; ventriküler repolarizasyonun ileri derecede artm›fl de¤iflkenli¤inin göstergesidir, aritmi
için gerçek bir risktir ve ani ölüme neden olabilir (10,11). Literatürde, 100 milisaniyeden daha
fazla olan QTd de¤erleri veya baz de¤ere göre
% 100’lük art›fl (¢QTd > % 100) anormal kabul
edilir (12). Antipsikotiklerin QTd üzerine etkilerini inceleyen 2 çal›flmada, geleneksel antipsikotiklerden klorpromazin ve tiyoridazinin
QTd’de de¤iflikli¤e neden olmadan QT aral›¤›n›
uzatt›¤› bulunmufltur (13,14). 495 psikiyatrik has-
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tan›n 101 sa¤l›kl› kontrolle karfl›laflt›r›ld›¤› bir
çal›flmada antipsikotik (risperidon, haloperidol,
sülpirid, klozapin, klorpromazin) kullanan hastalarda antipsikotiklerin, QTd üzerine anlaml›
etkilerinin olmad›¤› belirlenmifltir (13). Ayn› çal›flmada; tiyoridazin d›fl›ndaki hiçbir antipsikotik ilac›n QTc üzerine anlaml› de¤ifliklik yapmad›¤› söylenmifltir (13). Bir çal›flmada, uzun süreli (ortalama 10 y›l) geleneksel antipsikotik kullan›m›n QT dispersiyonunu (QTd) uzatt›¤› söylenmifltir (15). QT aral›¤›n›n do¤ru ölçümü için
QTc hesaplanmas›n›n yan› s›ra “QT dispersiyonu (QTd)” hesaplanmas› ve ölçümlerin 12 derivasyonlu elektrokardiyogramla yap›lmas› da uzmanlarca önerilmektedir.
Kardiyak yan etkinin en tehlikeli oldu¤u spesifik bir QT süresi tespit edilememifltir. Anormal
QT aral›¤› tan›m›nda belirgin varyasyonlar›n olmas›yla birlikte, sa¤l›kl› gönüllülerde de maksimum QT aral›¤›, kabul edilen standartlar›n d›fl›ndad›r. Belirgin QT uzamas›, aritmi riskini artt›rmas›na ra¤men, aritmi riskinin en fazla oldu¤u spesifik bir QT aral›¤› saptanamam›flt›r (2).
Yafl ve cinsiyete göre ayarlanm›fl uzam›fl QT
aral›¤› standartlar› zaman içinde çok farkl›
uzunluklarda tan›mlanm›flt›r (2). Sonuç olarak,
“anlaml› QTc uzamas›”: QTc de¤erinin kad›nlarda 470 milisaniye ve erkeklerde 450 milisaniyeden uzun olmas› olarak tan›mlanm›flt›r ve
üzerinde fikir birli¤i olmasa da baz› uzmanlar
500 milisaniyelik QTc de¤erini ventriküler tafliaritminin (dolay›s›yla TdP’nin) gerçek riskinde
alt s›n›r olarak önermifllerdir (16,17).
Sa¤l›kl› bireylerde yap›lan bir çal›flmada QTc
Tablo 1. Bazett düzeltme formülüne göre s›n›r QTc de¤erleri.
Kad›n
Normal (milisaniye)
Ara s›n›r
Anlaml› uzama
TdP riski

Erkek

< 450
< 430
451 - 470
431 - 450
> 470
> 450
> 500 ve DQTc
> 60

aral›¤›n›n en fazla 495 milisaniye olmak üzere
diurnal varyasyon gösterdi¤i tespit edilmifltir.
Bireylerin yar›s›ndan fazlas›nda maksimum
QTc süresinin 490 milisaniyeye eflit ya da üzerinde oldu¤u söylenmifltir. Uyanma s›ras›nda
QT süresinin en de¤iflken ve en uzun oldu¤u belirtilmifltir ki bu zaman, ani kardiyak ölüm riskinin en yüksek oldu¤u dönemdir. Bunlara ek olarak QTc zaman›n›n; kad›nlarda daha uzun oldu¤u ve sa¤l›kl› bireylerde yemek yedikten sonra
16-23 milisaniye aras›nda uzad›¤› belirtilmifltir
(3,18). Beslenme, efor, stres, kalp h›z›, diurnal
farkl›l›klar, kullan›lan ilaçlar›n kan düzeyleri
QTc ölçümünü etkileyebilen faktörlerdir. QT de¤eri, ölçümün sabahtan veya ö¤leden sonra yap›lmas›na göre 20 milisaniye kadar de¤iflebilir.
‹laç kullan›m›yla geliflen anlaml› QTc uzamas›
riski genellikle doza ba¤›ml›d›r ve ilaç kesilince
geri dönüfllüdür. Uygulama yolu da riski anlaml› olarak etkiler. Örne¤in, droperidol, intramusküler yoldan uyguland›¤›nda QTc uzamas›n› belirgin olarak daha fazla etkiler (19). Bilindi¤i gibi, akut bir durumda antipsikotikler genellikle
parenteral yoldan uygulan›r ve bu yüzden bu
hastalar daha dikkatle gözlenmelidirler. Psikiyatrik hastal›¤›n kendisi, parasempatik ve sempatik otonom sinir aktivitesindeki de¤ifliklikler
üzerinden QTc’deki de¤iflikliklere katk›da bulunabilir. Anlaml› QTc uzamas›na duyarl›l›k kal›tsal olabilir. QT aral›¤›n›n normal fizyolojik ve
patolojik faktörlerden etkilenebilmesinin mekanizmas› halen tam olarak bilinmemektedir.
Konjenital nedenlere ek olarak ventrikül repolarizasyonu ve QT aral›¤›n›n uzamas› birçok patolojik durumla iliflkilidir (3).
QT aral›¤› uzamas›na neden olan risk faktörleri
(3,13,20):
1. ‹laç kullan›m›
2. QTc’yi uzatan ilaçlar›n birlikte kullan›m›
3. Mikrozomal enzim sistemi üzerinden etkile99
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flimle QTc’yi uzatan ilaçlar›n kan düzeylerinin yükseltilmesi
4. Diüretik kullan›m›
5. Baz› komorbid kardiyak durumlar›n varl›¤›
(sol ventriküler disfonksiyon, konjestif kalp
yetmezli¤i, miyokardit, ventriküler hipertrofi, bradikardi, ventriküler aritmiler, sinoatriyal veya atriyovetriküler blok, bradikardi,
mitral valv prolapsusu)
6. Renal veya hepatik hastal›klar (örn; siroz)
7. Diyabet
8. Hipotiroidizm
9. SVH, Parkinson hastal›¤› ve di¤er MSS bozukluklar›
10. Artm›fl yafl
11. Kad›n cinsiyet
12. Komorbid elektrolit düzensizlikleri (özellikle diyare, kusma, yüksek doz diüretik kullan›m› veya anoreksiya nervoza sonucu hipokalemi veya hipomagnezemi)
13. A¤›r egzersiz, anksiyete veya ajitasyon sonucu hipokalemi
14. Psikoaktif madde kullan›m›
15. Yüksek doz ilaç kullan›m›
16. Obezite
17. Hipoalimentasyon
18. Hipotermi
19. Konjenital Uzun QT Sendromu (Long QT
Syndromes = LQTS)
QTc aral›¤›n›n uzamas›, antipsikotik ilac›n s›n›f›na (özellikle butirofenon ve fenotiyazinler),
dozuna (2.000 mg ve üzeri klorpromazin eflde¤eri (14) ve ilaç-ilaç etkileflimlerine de ba¤l›d›r.
Haloperidol, droperidol, pimozid, klorpromazin
ve tiyoridazin (21,22) gibi eski kuflak antipsikotiklerin kardiyovasküler morbidite ve mortaliteleri gayet iyi belirlenmifltir (14). Literatürde QTc
aral›¤› ve yeni antipsikotiklerle ilgili s›n›rl› say›da bilgi olmas›n›n yan› s›ra bu bilginin sunulma
biçimi de anlaml› karfl›laflt›rmalar yapmay› zorlaflt›rmaktad›r. Örne¤in, baz› çal›flmalar QT za100
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man›ndaki de¤iflikli¤i; “milisaniye art›fl› olarak”
de¤il de, bafllang›ç de¤erlerine göre “de¤iflim
yüzdesi olarak” verilefltirmektedir (3,23,24).
Hem klasik hem de atipik antipsikotiklerin QT
aral›¤›n› etkileme mekanizmalar› karmafl›kt›r.
Fakat, miyokardiyal iyon kanallar›n› iflaret eden
birçok kan›t vard›r (3). QTc uzamas›n›n; en az›ndan baz› vakalarda miyokardiyal iyon kanal ifllevlerindeki de¤iflikliklere ba¤l› oldu¤u düflünülmektedir ve hastalar› taflidisritmiye yatk›nlaflt›rabilir. Ancak, pek çok antipsikotikle olan
riskin trisiklik antidepresanlarla olan riskten daha düflük oldu¤u düflünülmektedir. Psikiyatrik
hastal›¤›n kendisi, parasempatik ve sempatik
otonom sinir sistemi aktivitesindeki de¤ifliklikler üzerinden QTc’deki de¤iflikliklere katk›da
bulunabilir (1).
Rekombinant gen tekni¤i kullan›larak haloperidol ve sertindolün; “insan ether-a-go-go-iliflkili
gen (HERG=Human Ether-a-go-go-Related Gene)” ile kodlanan insan kardiyak potasyum kanallar›na yüksek afiniteli antagonizmaya sahip
olduklar› gösterilmifltir. Pimozidin ise, esas olarak kalsiyum kanal antagonizmas› ile etki gösterdi¤i, klorpromazinin sodyum kanallar›n› etkiledi¤i düflünülmektedir. Fakat bu etkilerin
yaln›zca genetik veya kazan›lm›fl predispozan
faktörlerin varl›¤›nda belirgin olmas› da mümkündür. Sertindol ve haloperidolün, yan etkilerini kardiyak potasyum (K+) kanallar› ile iliflkili
bir proteini kodlayan HERG (Human Ether-ago-go-Related Gene) üzerinden yapt›klar› öne
sürülmüfltür. Klonlanm›fl insan kardiyak potasyum (K+) kanallar› üzerinde yap›lan çal›flmalar,
bu kanal›n kazan›lm›fl QTc uzamas›nda rol oynayabilece¤ini düflündürmektedir. Haloperidol;
HERG kanal›na yaklafl›k 1 mikromol/litre'lik bir
IC50 de¤eri ile ba¤lan›rken, haloperidolün primer aktif metaboliti olan indüklenmifl haloperidolün IC50 de¤eri 2.5 mikromol/litredir. Sertin-
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dol ise, 14 nanomol/litre'de antagonizma oluflturur (25), HERG K+ kanal›na yapt›¤› bu yüksek
afiniteli antagonizma, bu ilaçla görülen QT uzamas›n›n alt›nda yatan en önemli mekanizmad›r
ve antiaritmik ilaçlarla karfl›laflt›r›labilecek düzeydedir. HERG (Human Ether-a-go-go-Related Gene); bafllang›çta insan beyninden klonland›¤›ndan, baz› antipsikotik etkilerin MSS'deki
benzer kanallar›n blokaj›yla olufltu¤u tahmin
edilmektedir. Fakat henüz hiçbir MSS fonksiyonunun HERG ile iliflkilendirilememesi ve gendeki mutasyonlar›n hiçbir nörolojik anomaliyle
iliflkisinin bulunamamas› nedeniyle bu fikir spekülatif olarak kalmaktad›r (25). Voltaj-ba¤›ml›
K+ kanal›, Kv2-1 insan beyninden klonlanm›flt›r ve fluspirilen'in bu kanal›n potent bir antagonisti oldu¤u gösterilmifltir. Ek olarak, repolarize
edici K+ kanallar›n›n down-regülasyonu üzerinden QT aral›¤›nda uzamaya yol açan seks hormonu (estradiol, dihidrotestosteron) etkileri,
tavflan ventrikül hücrelerinde gösterilmifltir. Yine bu noktada spekülatif olmas›na ra¤men, kad›nlar›n bazelin QT aral›¤›, erkeklerden uzun oldu¤u için kad›n olmak, ilaçla indüklenen TdP
için predispozan bir risk faktörü olarak tan›mlanm›flt›r (3). Tüm antipsikotiklerin QT üzerindeki etkileri HERG K+ kanallar› üzerinden olmak zorunda de¤ildir. Haloperidol, risperidon,
klozapin, olanzapin ve sertindole maruz b›rak›lan kedi miyokard› ile yap›lan bir çal›flmada tüm
bu ilaçlar›n konsantrasyon ba¤›ml› olarak QT
aral›¤›n› uzatt›¤›, en potentlerinin de haloperidol
ve risperidon oldu¤u gösterilmifltir. Bu bulgu,
sertindolün klonlanm›fl insan kardiyak kanallar›
üzerindeki etkisi üzerine yap›lan çal›flman›n verileriyle uyumlu de¤ildir (26).
1980'li y›llarda Avrupa'daki genç eriflkinlerdeki
ani kardiyak ölümlerle iliflkilendirilen pimozid,
potent bir kalsiyum (Ca2+) kanal antagonistidir
ve difenilbütilpiperidin grubundan bir antipsikotiktir. Pimozidin fare ventrikül miyositlerinde
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L-tipi kalsiyum (Ca2+) kanallar›n›, voltaj ba¤›ml› mekanizma ile potent olarak bloke ederek
negatif inotropik etki oluflturdu¤u gösterilmifltir.
Bu etkiler, klinik olarak hipertansiyon, aritmi ve
angina pektoris tedavisinde kullan›lan geleneksel kardiyovasküler ilaçlar›n (diltiazem, verapamil, nifedipin) etkilerine benzemektedir (3). ‹lginç olarak pimozid, beyindeki GH4C1 hipofiz
hücrelerinde ve sinoatriyal hücrelerdeki h›zl›
aktive olan inaktive edici T kanal› olan, efli¤i
düflük bir grup kalsiyum kanal›n› bloke etmesi
yüzünden di¤erlerinden ayr›l›r. Bu T kanallar›ndan kalsiyum (Ca2+) hareketi, tavflan sinoatriyal
hücrelerinde “pacemaker potansiyeli” ve kalp
h›z› üzerinde etki oluflturur (3).
Klorpromazin; ventriküler ve atriyal taflikardi,
prematüre atriyal vuru, kalp blo¤u ve ventriküler fibrilasyon gibi kardiyak aritmilerle iliflkilendirilmifltir. Bunlara ek olarak; PQ, QRS ve QTc
aral›klar›nda de¤iflimler, T dalga de¤ifliklikleri
ve ST depresyonlar› da rapor edilmifltir. Klorpromazinin fare kalp kas› hücrelerinde potasyum (K+) ba¤›ml› kanallar›n bir k›sm›n› bloke
etti¤i gösterilmifltir, fakat bu inhibisyonun etkisi
sodyum (Na+) ba¤›ml› kanallardaki kadar de¤ildir. Klorpromazinin kardiyak etkilerinin, ilac›n
sodyum (Na+) ba¤›ml› kanallar üzerine olan etkisinden kaynaklan›yor olmas› muhtemeldir (3).
Literatürde; ilaçla indüklenen EKG de¤ifliklikleriyle elektrofizyolojik de¤ifliklikler aras›nda
do¤rudan ba¤lant› kuran çal›flmalar vard›r. Tiyoridazin, klozapin, droperidol ve sultopirid ile
yap›lan bu tür bir çal›flmada, droperidol ve sultopridin Purkinje lifleri üzerinde etki gösterdikleri belirlenmifltir. QT uzamas›n›n spesifik iyon
kanal› de¤iflikliklerine mi ba¤l› oldu¤u veya daha önemli olarak bu fenomenin ilaçla oluflan
mortalite ve morbiditenin tek nedeni olup olmad›¤› pek aç›k de¤ildir. Kardiyotoksisite birkaç
mekanizmaya ba¤l› olarak aksiyon potansiyeli
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destabilizasyonu sonucunda görülüyor olabilir
ki bunun bir bulgusu da QT uzamas›d›r (3).
QT uzamas›; ventriküler miyositlerin aksiyon
potansiyelinin uzamas›ndan kaynaklan›r, bunun
nedeni de aksiyon potansiyelinin 2. ve 3. faz›nda, içe do¤ru ak›mlar›n artmas› ve/veya d›fla
do¤ru ak›m›n azalmas›d›r. Kalp duvar› boyunca
ventrikül repolarizasyonunu belirleyen farkl›
iyon kanallar›n›n yo¤unlu¤u de¤iflkenlik göstermektedir. Bu kanallar›n inhibisyonu ya da aktivasyonu 4 farkl› tip hücrenin aksiyon potansiyel
süresini farkl› olarak etkilemektedir; Purkinje
hücreleri, subendokardiyal miyositler, orta-miyokard M hücreleri ve subepikardiyal miyositler. Türlere ve dokulara göre bu ak›mlar farkl›d›r. ‹yon kanallar›n›n ekspresyonundaki farkl›l›klar hastal›kta olabildi¤i gibi, sa¤l›kl› erkek ve
kad›nlarda da görülebilir (7).
Repolarizasyonu de¤ifltiren bafll›ca etkenler:
1. Hipokalemi: Miyositlerde ak›m blokaj›n› güçlendirir.
2. Bradikardi: Aksiyon potansiyel süresini uzat›r.
3. Cinsiyet: QT aral›¤› kad›nlarda daha uzundur. Torsade de Pointes (TdP) kad›nlarda daha s›k olur. ‹nsanlarda ve hayvan modellerinde miyositlerde ak›m blokaj› yapan ilaçlar›n,
QT uzamas› ve aritmojenik etkilerinin diflilerde daha fazla oldu¤u gösterilmifltir (7). Kad›nlar›n anlaml› QT aral›¤› uzamas› ve ani
ölüm riskinin erkeklerden daha fazla oldu¤una dair kan›tlar vard›r. Testosteron QT aral›¤›n› k›salt›r; bu nedenle ortalama QTc aral›¤›, kad›nlarda puberteden sonra daha uzundur. Bu duyarl›l›k nedeniyle kad›nlarda daha
fazla TdP ve ani ölüm geliflme riski vard›r
(27,28).
4. Hipertrofi ve kalp yetmezli¤i: Aksiyon potansiyel süresi uzar; geçici d›fla ak›m ve gecikmifl do¤ru ak›m azal›r.
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5. Metabolik etkenler: Baz› ilaçlar P450 izoenzimi CYP 3A4 ile metabolize olurlar. CYP
3A4’ü engelleyen ilaçlar (makrolidler, antifungaller) birlikte verilirse antipsikotik ilac›n
plazma düzeyi artar ve QT bu nedenle uzar,
TdP riski de artar. Benzer durum karaci¤er
hastal›klar›nda da olur. Böbrek yetmezli¤inde böbrekten at›lan ilaçlar›n plazma yo¤unlu¤u artar.
6. Konjenital Uzun QT Sendromu (Long QT
Syndromes=LQTS): Uzam›fl QT aral›¤›, QT
aral›¤›nda labilite ve polimorfik ventriküler
taflikardi ile iliflkilidir. Ventriküler miyositlerdeki aksiyon potansiyelinin da¤›l›m› de¤iflmifltir. Bu sendroma neden olan mutasyonlar 4 gen üzerinde tan›mlanm›flt›r. Bunlar›n her biri 1 iyon kanal›n› kodlar. Bu gen
mutasyonlar›; 3. kromozom (SCN5A; Na+
kanal›), 7. kromozom (HERG; K+ kanal›),
11. kromozom (KVLQT1; K+ kanal›) ve 21.
kromozom (KCNE1; K+ kanal›) ile iliflkilidir. Bu sendromla iliflkili oldu¤u söylenen 5.
bir gen daha tan›mlanm›flt›r ve bu gen 4. kromozom üzerindedir, fakat bu gendeki spesifik mutasyon henüz gösterilememifltir (59).
Yap›lan spesifik çal›flmalar sonucunda 3. ve
11. kromozomlar üzerinde flizofreni ile ilgili
genlerin bulundu¤unun gösterilmesi, komorbid-kal›tsal yatk›nl›¤›n tespit edilmesini potansiyel olarak olas› k›lmaktad›r (3,29). Keflfedilememifl genetik de¤iflikliklerin QT uzamas› ve TdP oluflumundaki rolü henüz d›fllanamam›flt›r. Bu tip “gizli” genetik de¤iflikliklerin fenotip penetrans›, bunun da ilaca ba¤l›
QT uzamas› ve TdP oluflumunun eflik de¤erini düflürdü¤ü gösterilmifltir (7).
7. Sempatik aktivite ve beta-adrenerjik stimülasyon
8. Hastaya özgü yan›t (azalm›fl repolarizasyon
rezervi): Hastaya özgü QT uzamas› ve TdP
oluflmas› e¤ilimi, altta yatan konjenital QT
sendromu, sodyum ve potasyum kanallar›
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mutasyonlar› olup, semptom vermeyenler,
repolarizasyonu uzatan ilaçlara daha duyarl›
olabilirler. Bu görüfl; repolarizasyonu uzatan
bir ilaca ba¤l› TdP oluflumunun hastaya özgü
yan›t oldu¤unu vurgulamaktad›r. Bu hipotez;
repolarizasyonu uzatan bir ilaca ba¤l› aritmisi olan hastalar›n, ayn› grup farkl› bir ilaca
ba¤l› yeni TdP ataklar› geçirmesiyle desteklenmektedir. Hastaya özgü yan›t; hastan›n
repolarizasyonu uzatan uyaranlara her zaman anormal QT uzamas› ve TdP ile yan›t
verece¤i anlam›na gelmemektedir. ‹laçlar›n
kontrolsüz kullan›m›n›n, ne s›kl›kta QT aral›¤› uzamas› ve/veya TdP’ye neden oldu¤u
büyük ölçüde bilinmemektedir (7).
QT aral›¤›n›n uzunlu¤u, ventrikül repolarizasyonunu kesin olarak yans›tmaz, olay TdP indüksiyonu ile iliflkilidir. Bu, verilen bir derivasyonda ventriküllerin, bafllang›çtaki depolarizasyonundan (Q dalgas›n›n bafllang›c›ndan) sonuçtaki
repolarizasyonuna (T dalgas›n›n bitifline) kadarki tüm elektrofizyolojik olaylar›n toplam›d›r
(3,30). Malign ventriküler aritmilerin geliflimi
öncesinde T dalga de¤ifliklikleri (T inversiyonu)
görülür ki bu, bir sonraki aksiyon potansiyeli
öncesinde iyon kanallar›n›n tekrar kullan›labilir
hale gelmesinde bir sorun oldu¤unun göstergesidir ve özellikle uzam›fl QTc aral›¤› ile iliflkilidir. QT aral›¤›, aksiyon potansiyelinin görülebilir yans›mas› oldu¤undan, TdP indüksiyonunun
alt›nda yatan hücresel mekanizman›n, Purkinje
liflerinde “erken-ardç› depolarizasyonlar (earlyafter depolarizations)” oldu¤u fikri ileri sürülmüfltür. “Erken-ardç› depolarizasyonlarla” tetiklenen aktivite, birçok kompleks süreç arac›l›¤›yla TdP'yi bafllatabilir veya oluflmas›na neden
olabilir (29). QT aral›¤›nda uzaman›n TdP ile
ba¤lant›s›n›n zorunlu olmad›¤›n›n bilinmesi
önemlidir ve TdP oluflumunun alt›nda yatan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Kullan›lan bir ilac›n QTc’yi uzat›rsa büyük olas›l›kla
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TdP’ye neden olabilece¤i, ancak QTc’yi uzatmasa da ilaç etkileflimleriyle dolayl› biçimde
TdP gelifltirebilece¤i söylenmifltir (3).
QTc uzamas›, yaflam› tehdit eden kardiyak aritmilerin geliflimi için bir risk faktörüdür ve polimorfik ventriküler taflikardiye, ventriküler fibrilasyona ve ani ölüme neden olabilir (31). QTc
uzamas›; ventriküler aritmilere ba¤l› oldu¤u tahmin edilen ani ölümlerden sorumlu tutulmaktad›r (31). 24 saat EKG monitörizasyonu uygulanan 6.693 hastayla yap›lan bir çal›flmada 440
milisaniyenin üzerindeki QTc aral›¤›nda ani
ölüm riskinin 2 kat artt›¤› bildirilmifltir (32).
Tablo 2. Antipsikotiklerle QTc intervali uzamas›nda rölatif
risk33.
Risk düzeyi

‹laç

Yüksek

Tioridazin
Mezoridazin
Droperidol
Pimozid
Haloperidol (yüksek doz iv)

Hafif-Orta

Ketiapin
Ziprasidon
Klorpromazin

Düflük

Haloperidol (oral)
Olanzapin
Risperidon
Klozapin
Aripiprazol

Antipsikotik ilaçlar›n geleneksel dozlarda uzun
süre kullan›lmas›n›n hem QTc de¤erini hem de
QT dispersiyonunu (QTd) uzatt›¤› görülmüfltür
(15). Geleneksel antipsikotiklerin ço¤unun (tiyoridazin, pimozid, haloperidol ve klorpromazin)
QTc uzamas›na neden oldu¤u söylenmifltir
(20,34). Fakat riskin tiyoridazin (13) ile göreceli
olarak daha fazla oldu¤u ve kardiyak komplikasyon (QRS ve QT uzamas›) gelifltirme oran›n›n trisiklik antidepresanlara eflit veya onlardan
daha yüksek oldu¤u söylenmifltir (35). Reilly ve
ark.’lar›, tiyoridazini di¤er antipsikotiklerle karfl›laflt›rd›klar› çal›flmalar›nda tiyoridazin ile yük103
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selmifl bir risk göstermifllerdir (p<0.001) ve bu
çal›flmada tiyoridazin ile tedavi edilmifl 64 hastan›n 15’inde QTc uzamas› tespit edilmifltir (13).
Antipsikotik doz afl›m› sebebiyle hastaneye baflvuran hastalarda çok genifl serilerle yap›lan çal›flmalarda tiyoridazinin, di¤er ilaçlarla mukayese edildi¤inde daha fazla taflikardiye (p=0.03),
aritmilere (p=0.004) ve 450 milisaniyeden daha
fazla QTc uzamas›na (p=0.001) neden oldu¤u
gösterilmifltir (20). Mehtonen ve arkadafllar›n›n
(36) Finlandiya’da 1985-1988 y›llar› aras›nda 3
y›l sürdürdü¤ü yasal t›bbi otopsilerde, terapötik
amaçl› antipsikotik veya antidepresan kullan›m›
ile oluflan 49 ani ölüm tespit edilmifltir. Bu ani
ölümlerin 46’s›n›n (% 94) fenotiyazinlerle olufltu¤u ve bu ilaç grubunun popülasyondaki toplam antipsikotik kullan›m›n›n % 60’›na karfl›l›k
geldi¤i söylenmifltir. Tiyoridazinin, bu ani
ölümlerin yar›s›ndan fazlas›ndan sorumlu oldu¤u rapor edilmifltir. Tekli antipsikotik kullan›mlar› birbirileriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise, tiyoridazin % 75’inden fazlas›nda sorumlu tutulmufltur. Bununla beraber tiyoridazinin toplumda
olas› kullan›m›n›n, tüm antipsikotiklerin
yaln›zca % 18’i oldu¤u belirtilmifltir. Retrospektif nitelikte yap›lm›fl olan efllefltirilmifl vaka
kontrollü bir çal›flmada (37), aç›klanamayan ani
ölümlerin, güncel tiyoridazin kullan›m› ile iliflkili oldu¤u belirgin olarak belirlenmifltir
(p=0.004). ‹ngiltere ‹laç Güvenilirlik Komitesi
CSM (Committee on the Safety of Medicines),
1964 y›l›ndan bu yana, tiyoridazin ile iliflkili oldu¤u düflünülen 42 aritmi raporu yay›nlam›fl ve
39 vakan›n 21’i ölümle sonuçlanm›flt›r (12). Bu
raporlarda belirtilen hastalar›n; düflük doz tiyoridazin kullananlar› ve demans öyküsü olanlar›
da içerdi¤i bilinmektedir. Terapötik dozlar›nda
veya doz afl›m›nda tiyoridazinin TdP oluflturdu¤u belirtilen çok say›da vaka raporu vard›r
(12,38). Tiyoridazin, ‹ngiltere’de bir anksiyolitik
veya hipnotik olarak da kullan›lmaktad›r. Tiyoridazinin daha önceki endikasyonlar› anksiyete,
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mani, yafll›larda impulsif davran›fl ve ajitasyonu
da kapsamaktayd›. Ancak, CSM’nin yay›nlad›¤›
bir gözden geçirme sonras›nda ‹ngiltere’de 2000
y›l›ndan bu yana tiyoridazin endikasyonlar› s›n›rland›r›lm›fl ve risk/yarar oran› göz önüne al›narak, flizofreni tedavisinde 2. s›ra seçenek olarak kullan›lmas› önerilmifltir (12). Tiyoridazin
aç›s›ndan 2000 y›l›nda F.D.A taraf›ndan da benzer bir giriflimde bulunulmufltur (12).
Haloperidolün de QTc uzamas› yapt›¤› bilinmektedir. TdP ve ani ölümlerle ilgili olarak ise,
küçük serili veya tekli vaka bildirimleri vard›r.
Bu durum doz afl›mlar›nda olabildi¤i gibi, intravenöz ve oral normal terapötik dozlarda da olmaktad›r (12,39,40). Ani ölümlerde EKG’ye iliflkin delil bulunmamaktad›r. Bu da, ölüm nedeninin aritmi oldu¤u konusunda karar vermekte
güçlük yaratmaktad›r. ‹lginç olarak; haloperidolün yayg›n olarak kullan›ld›¤› acil kliniklerinde
EKG monitörizasyonu s›kl›kla yap›lmaktad›r ve
asl›nda bu anlamda de¤erli bilgi birikimi vard›r.
Bu acil kliniklerince; haloperidolle indüklenmifl
TdP oldu¤u belirtilen 24 vaka bildirimi vard›r.
Bir çal›flmada, intravenöz haloperidol ile tedavi
edilen 223 hastan›n 8’inde TdP geliflti¤i söylenmifltir (22). Bu hastalar›n bir k›sm›ndaki a¤›r t›bbi sorunlar›n, TdP için ek risk faktörü oluflturabilece¤i bilinmektedir. Haloperidolün TdP ve
ani ölüme neden olabilece¤i bilinmekle birlikte,
tiyoridazine k›yasla daha az risk tafl›maktad›r.
Mehtonen’in Finlandiya’da yürüttü¤ü otopsi çal›flmas›nda gösterilen, antipsikotiklerle oluflmufl
46 ani ölüm vakas›n›n 28’inin tiyoridazin alanlarda, yaln›zca 6’s›n›n haloperidol kullananlarda
oldu¤u söylenmifltir. Bu 6 vakan›n hiçbirinde
haloperidol kullan›m›n›n yaln›z bafl›na olmad›¤›, oysa 28 tiyoridazin vakas›n›n 15’inin
yaln›zca tiyoridazin kulland›¤› rapor edilmifltir
(36). Bu çal›flman›n sürdürüldü¤ü s›rada, Finlandiya’daki antipsikotik kullan›m oranlar›na bak›ld›¤›nda haloperidol ile tiyoridazinin eflit
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oranda (her biri için % 18) kullan›ld›¤› bildirilmifltir. Yak›n bir zamanda ‹ngiltere’de haloperidolün önerilen maksimum dozaj› düflürülmüfltür
(12). Klorpromazin ve sülpirid ile de TdP bildirimleri vard›r, ancak riskin derecesi kesin olarak
bilinmemektedir (12).
Ziprasidon halen Avrupa ve ABD’de kullan›l›yor olmakla birlikte, QTc intervali ile ilgili kayg›lar nedeniyle kullan›m›n›n onaylanmas› bafllang›çta gecikmifltir. % 29’u kad›n olan, komorbid medikal bir hastal›¤› ve anormal laboratuvar
bulgular› olamayan 35 hasta ile yap›lan bir çal›flmada, 160 mg/gün dozunda ziprasidonun, ortalama QTc de¤erini 17 ms. yükseltti¤i bulunmufltur (41). Ayn› dozda ziprasidonla yap›lan
plasebo kontrollü bir çal›flmada ise, QTc de¤erinin 10 ms. yükseldi¤i görülmüfltür. ‹laca ba¤l›
TdP izlenmemifltir (42). Bir makalede de, ziprasidonla QTc intervalinin 500 milisaniyeyi aflmas›n›n, % 1’den az oldu¤u belirtilmifltir (43).
Sertindol Avrupa Birli¤i’nde 1996 y›l›nda kullan›ma girdi. Gelifltirilmesi s›ras›nda QTc intervalinde uzama potansiyeline dikkat çekildi¤i için,
sertindol kullananlar›n EKG’leri dikkatli bir flekilde incelendi. Sertindol tedavisi alt›ndaki hastalarda vuku bulan ve ola¤an olmayan yüksek
kardiyak aritmi ve ölümler rapor edildi. Sonuçta, 1998’de 4 Avrupa ülkesi sertindol kullan›m›n› ask›ya ald›. QTc uzamas› ile ilgili kayg›lar ve
ciddi aritmi riskinde art›fl nedeniyle, üretici firma olan Lundbeck sertindolü piyasadan çekti.
Bununla birlikte firma bu konudaki flüpheleri
ortadan kald›rmak için daha genifl araflt›rmalar›
sürdürdü ve sonuçta, sertindolü di¤er atipik antipsikotiklerle karfl›laflt›ran çal›flmalar bu flüpheleri ortadan kald›rd› (44). Sertindol ve ziprasidonun aksine di¤er atipik antipsikotiklerin QTc
aral›¤›na etkileri çok daha az görülmektedir (12).
Risperidon tedavisinin hem terapötik dozlarda
hem de doz afl›m›nda QTc uzamas›na neden olu-
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flu çok düflük düzeydedir (12,45). 34 yafl›nda, kardiyak hastal›k öyküsü olmayan bir kad›n hastada, risperidon al›m›ndan günlerce sonra ölümle
sonuçlanan kardiyak arrest söylenmifltir (35).
EKG’sinde; at›ms›z elektriksel aktivite ve 480
milisaniyeye uzam›fl QTc aral›¤› bulunmufltur
ancak TdP ya da ventriküler fibrilasyona iliflkin
kan›t bulunamam›flt›r. Bu durumda, risperidonun bu ölüme neden olma olas›l›¤› olmakla birlikte, ölüm TdP sonucu de¤ildir.
Klozapin tedavisinin QTc’yi doza ba¤›ml› flekilde artt›rd›¤› gösterilmifl olmakla birlikte, patolojik olmas› çok enderdir (46). Klozapinle tedavi
edilen 61 hastal›k bir çal›flmada QTc’nin 500 milisaniyenin üzerine ç›kt›¤› 2 hasta gösterilmifltir.
Bu 2 hastan›n 1’inin bafllang›ç EKG’sinde de
anormallik bulunmufl, di¤er hastada ise klozapin
dozunun artt›r›lmas›yla birlikte mevcut bilgilerin
tersine QTc normalleflmifltir (46). Klozapinin
QTc üzerindeki etkilerinin ne derece oldu¤u tart›flmal›d›r. Baflka bir çal›flmada, klozapin tedavisiyle oluflmufl ani ölüm oran›n›n (4/561, % 0.71)
di¤er psikiyatrik ajanlarla geliflenlere göre 2.5
kat fazla oldu¤u bildirilmifltir (47). Ancak, ani
ölüm vakalar›n›n say›s›n›n çok az olmas› ve araflt›r›c›lar›n bütün di¤er faktörleri kontrol edememeleri, çal›flmay› ciddi flekilde s›n›rlam›flt›r. 4
vakan›n yaln›zca birine otopsi yap›labilmifl ve
ölüm nedeni pulmoner emboli olarak tespit edilmifltir. Di¤er 3 ani ölüm nedeninin aritmi kaynakl› oldu¤u öngörülememektedir. Klozapinin
neden oldu¤u miyokarditin, ani ölüme neden
olabilece¤i rapor edilmifltir. 48 Klozapinin fatal
nitelikte kardiyomiyopatiye de neden olabildi¤i
bilinmektedir. Bir vaka bildiriminde, ani ölüme
kardiyomiyopatinin sebep oldu¤u rapor edilmifltir (12). Teorik olarak kardiyomiyopatinin, klozapinin proaritmik etkisini artt›rabilece¤i varsay›labilir. Ancak, bugüne kadar klozapin kullanan
hiçbir hastada, birebir oluflan ölümcül kardiyak
aritmi söylenmemifltir (12).
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Atipik antipsikotik alan ve olanzapin kullananlar›n da oldu¤u 2.700 hastay› içeren randomize
kontrollü 4 çal›flman›n EKG analizlerinde, bafllang›çtaki maksimum QTc’lerle, antipsikotik
kullan›m› sonras›nda oluflan maksimum QTc’lerin birbirine hemen hemen eflit oldu¤u söylenmifltir (QTc>450 milisaniye) (1). Ayn› analizde,
olanzapin alan bir tek hastada bile 500 milisaniyeden daha uzun QTc oluflmad›¤› belirtilmifltir.
Amisülpirid alan (400 mg/gün) 12 hastada yap›lan bir çal›flmada, QTc aral›¤›nda bafllang›ç de¤erlerine göre ortalama 5.9 milisaniye düflme
tespit edildi¤i belirtilmifltir (49).
Ketiapin ile yap›lan bir çal›flmada, 8 milisaniyeye kadar QTc art›fl› gözlendi¤i, ancak 500 milisaniyeyi geçen QTc tespit edilmedi¤i söylenmifltir (50). Ketiapinin kalp kas› hücrelerindeki
(miyositlerdeki) iyon kanallar›yla iliflkisinin di¤er antipsikotiklerden farkl› oldu¤u söylenmifltir. Ketiapinin iyon kanallar›yla çoklu iliflkisinin; miyositlerdeki aksiyon potansiyeli üzerine
ve dolay›s›yla QT aral›¤›na etkisini s›n›rland›rd›¤› ve bunun da preklinik araflt›rmalarda QT’yi
uzatmamas›n› aç›klad›¤› düflünülmüfltür (51).
Aç›k bir çal›flmada, (19) Parkinson hastas›na 50225 mg/gün doz aral›¤›nda uygulanan ketiapinin, patolojik QTc uzamas›na sebep olmad›¤›
söylenmifltir (52). Ketiapinin plazma proteinlerine afinitesinin düflüklü¤üne benzer bir mekanizman›n, ilac› HERG (Human Ether-a-go-go-Related Gene) kanal proteininden uzak tutan bir role sahip olabilece¤i söylenmifltir (53). Ketiapinin
kardiyak repolarizasyona (dolay›s›yla QTc de¤erine) klinik olarak anlaml› etki (bafllang›ca
göre ¢QTc > 60 ms, QTc > 500 ms) göstermedi¤i ve QTc’nin ketiapin dozuna veya serum konsantrasyonuna ba¤l› artmad›¤› söylenmifltir.
Kalp h›z›n› artt›ran ilaç kullanan hastalardaki
QTc de¤erlerinin Bazett düzeltme formülüyle
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afl›r› yüksek bulundu¤u iddia edilmifltir. Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada 5 antipsikotik ilac›n
(risperidon, olanzapin, ketiapin, ziprasidon, tiyoridazin) QTc aral›¤›na etkisi, haloperidolün
etkisi ba¤lam›nda de¤erlendirilmifltir. Ayn› çal›flmada, çok say›daki ba¤›ms›z çal›flmadan ald›klar› verilere göre haloperidol ile plasebo aras›nda QTc aral›¤› üzerinde fark görülmedi¤i
söylenmifltir. Birer atipik antipsikotik olan risperidon, olanzapin ve ketiapinin QTc aral›¤›na
plasebo düzeyinde etkili oldu¤u belirtilmifltir.
Ketiapin kullan›m›n kalp h›z›nda en fazla art›flla
beraber oldu¤u ama bunun klinik olarak anlaml› olmad›¤›, haloperidol kullan›m›n›n ise, kalp
h›z›nda en fazla azalmayla beraber oldu¤u belirlenmifltir (54). Ülkemizde yap›lan baflka bir çal›flmada ise, antipsikotik kullanan 44 hasta, antipsikotik kullanmayan 32 kiflilik bir hasta grubu ile karfl›laflt›r›lm›fl; haloperidol ya da tiyoridazin kullanan vakalarda QTc de¤erlerinin, risperidon ya da zuklopentiksol kullananlara ve
kontrol grubuna göre daha uzun oldu¤u saptanm›flt›r (55).
Plasebo kontrollü araflt›rmalarda (56,67), EKG
parametrelerinde ketiapin ile plasebo aras›nda
istatistiksel anlaml› fark olmad›¤› ve ölüm, ani
ölüm, kardiyovasküler ölüm, QT uzamas›, TdP,
senkop aç›s›ndan ketiapinle risk art›fl› görülmedi¤i, kardiyak monitörizasyona gerek olmad›¤›,
ketiapin afl›r› dozu (10.800 mg) ile yaln›zca bir
ölüm rapor edildi¤i bildirilmifltir. Pimozid; TdP
ve QT uzamas›nda dikkate de¤er bulunun bir di¤er antipsikotiktir. 1971 ve 1995 y›llar› aras›nda
pimozid kullan›m›yla 40 ciddi kardiyak reaksiyon (16 ölüm) söylenmifltir (20). Olanzapin ile
tedavi edilen hastalar›n % 5’inde QT uzamas›
(ortalama 1.3 ms uzama) tespit edilmifltir ki bu
da plasebo kullanan gruptakinden istatistiksel
olarak farkl› de¤ildir (34). Ketiapin kullan›m›yla
ortalama 8 ms’ye kadar ulaflan QT uzamas›
söylenmifltir (50). Risperidon tedavisi alt›nday-
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ken postural hipotansiyon, QTc uzamas› ve sonucunda kardiyak arest geliflen bir hasta söylenmifltir (35). Fakat yap›lan 10 farkl› çal›flman›n
verilerinden elde edilen bilgilere göre risperidon
alan hastalardaki ortalama QTc de¤iflikliklerinin
ya negatif ya da minimal pozitif oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r (58). Ayr›ca, klozapinin de ventriküler taflikardi ve atriyal fibrilasyona sebep olabilece¤i belirtilmifltir (20). Amisülpirid doz afl›m› ile 1 vakada nöbet, hipertermi, minimal ekstrapiramidal yan etkiler, taflikardi ve QT aral›¤›nda hafif uzama görüldü¤ü söylenmifltir (20).
KAYNAKLAR
1. Czekalla J, Beasley CM, Dellva MA, et al: Analysis of
the QTc interval during olanzapine treatment of patients with schizophrenia and related psychosis. J Clin
Psychiatry 62:191-198, 2001.
2. Moss AJ: Measurement of the QT interval and the risk
associated with QTc interval prolongation: a review.
Am J Cardiol 72:23B-25B, 1993.
3. Welch R, Chue P: Antipsychotic agents and QT changes. J Psychiatry Neurosci 25:154-160, 2000.
4. Roden DM: Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med 350:1013-1022, 2004.
5. Buckley NA, Sanders N: Cardiovascular adverse effects of antipsychotic drugs. Drug Saf 23:215-228,
2000.
6. Passman R, Kadish A: Polymorphic ventricular tachycardia, long QT syndrome, and torsades de pointes.
Med Clin North Am 85:321-341, 2001.
7. Haverkamp W, Breithardt G, Camm AJ, et al: The potential for QT prolongation and proarrhythmia by nonantiarrhythmic drugs: clinical and regulatory implications. Eur Heart J 21:1216-1231, 2000.
8. Singh BN: When is QT prolongation antiarrhythmic
and when is it proarrhythmic? Am J Cardiol 63:867869, 1989.
9. Slyven JC, Horacek BM, Spencer CA, et al: QT interval variability on the body surface. Journal of Electrocardiology 17:179-188, 1984.
10. Campbell R: QT disperson may reflect vulnerability to
ventricular fibrillation. British Medical Journal
312:878-879, 1996.
11. Day CP, McComb JM, Campbell RWF: QT dispersion: an indication of arrhythmia risk in patients with
long QT intervals. British Heart Journal 63:342-344,
1990.
12. Haddad PM, Anderson IM: Antipsychotic-Related
QTc Prolongation, Torsade de Pointes and Sudden Death. Drugs 62:1649-16471, 2002.
13. Reilly JG, Ayis SA, Ferrier IN, et al: QTc-interval abnormalities and psychotropic drug therapy in psychiatric patients. Lancet 355:1048-1052, 2000.
14. Warner JP, Barnes TR, Henry JA: Electrocardiograhic

Kurt, Akman, Alatafl, Oral

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

changes in patients receiving neuroleptic medication.
Acta Psychiatr Scand 93:311-313, 1996.
Kitayama H, Kiunchi K, Nejima J, et al: Long-term treatment with antipsychotic drugs in convantional doses
prolonged QTc dispersion, but did not increase ventricular tachyarrhythmias in patients with schizophrenia
in the absence of cardiac disease. Eur J Clin Pharmacol
55:259-262, 1999.
Morganroth J, Brozovich FV, McDonald JT, et al: Variability of the QT measurement in healty men, with
implications for selection of an abnormal QT value to
predict drug toxicity and proarrhythmia. Am J Cardiol
67:774-776, 1991.
Garson A Jr: How to measure the QT interval: what is
normal? Am J Cardiol 72:14B-16B, 1993.
Molnar J, Zhang F, Weiss J, et al: Diurnal pattern of
QTc interval: How long is prolonged? Possible relation tu circadian triggers of cardiovascular events. J Am
Coll Cardiol 27:76-83, 1996.
Drolet B et al: Droperidol lengthens cardiac repolarization due to block of the rapid component of the delayed
rectifier potassium current. J Cardiovasc Electrophysiol 10:1597-1604, 1999.
Chong SA, Mythily, Mahendran R: Cardiac effects of
psychotropic drugs. Ann Acad Med Nov 30:625-631,
2001.
Jackson T, Ditmanson L, Phibbs B: Torsade de pointes
and low-dose haloperidol. Arch Intern Med 157:20132015, 1997.
Sharma ND, Rosman HS, Padhi D, et al: Torsade de
pointes associated with intravenous haloperidol in critically ill patients. Am J Cardiol 81:238-240, 1998.
Tran PV, Hamilton SH, Kuntz AJ, et al: Double-blind
comparison of olanzapine versus risperidone in the treatment of schizophrenia and other psychotic disorders.
J Clin Psychopharmacol 17:407-418, 1997.
Litherdal S, Fleisckkacker WW, Hummer M: Drug treatment and schizophrenia in the 1990s. Drugs 54:794,
1997.
Rampe D, Murawsky MK, Grau J, et al: The antipsychotic agent sertindole is a high affinity antagonist of
the human cardiac potassium channel HERG. J Pharmacol Exp Ther 286:788-793, 1998.
Drici MD, Wang WX, Liu XK, et al: Prolongation of
QT interval in isolated feline hearts by antipsychotic
drugs. J Clin Psychopharmacol 18:477-481, 1998.
Rautaharju PM et al: Sex differences in the evalution
of the electrocardiographic Q with age. Can J Cardiol
8:690-665, 1992.
Woosley R, Sketch MH: Gender and drug-induced
Torsade de pointes. ACCEL 30, No.2 American College of Cardiology 1998.
Roden DM, Lazzara R, Rosen M, et al: Multiple mechanisms in the long-QT syndrome. Current knowledge,
gaps and future directions. The SADS foundation task
force on LQTS. Circulation 94:1996-2012, 1996.
Woosley RL, Sale M: QT interval: a measure of drug
action. Am J Cardiol 72:36B-43B, 1993.
Algra A, Tijssen J, Roellandt JR, et al: QTc prolongation measured by standard 12-lead electrocardiography
is an independent risk factor for sudden death due to
cardiac arest. Circulation 83:1888-1894, 1991.
Algra A, Tijssen JG, Roelandt JR, et al: QT interval va-

107

Antipsikotikler, QT Aral›¤› ve Torsades de Pointes

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.

45.

riables from 24 hour electrocardiograhy and the two
year risk of sudden death. BR Heart J 70:43-48, 1993.
Vieweg WVR: Strategies to prevent fatal arrhythmias
in patients taking antipsychotics. Current Psychiatry
1:10-21, 2002
Barnes TRE, Mcphillips MA: Critical analysis and
comparison of the side effects and safety profiles of the
new antipsychotics. Br J Psychiatry 174:4-43, 1999.
Ravin DS, Levenson JW: Fatal cardiac event following
initiation of risperidon therapy. Ann Pharmacother
31:867-870, 1997.
Mehtonen OP, Aranko K, Malkonen L, et al: A survey
of sudden death assosiated with the use of antipsychotic or antidepressant drugs: 49 cases in Finland. Acta
Psychiatr Scand 84:56-64, 1991.
Reilly JG, Ayis SA, Ferrier IN, et al: Thioridazine and
sudden unexplained death in psychiatric in-patients. Br
J Psychiatry 180:515-522, 2002.
Hulisz DT, Dasa SL, Black LD, et al: Complete heart
block and torsade de pointes associated with thioridazine poisoning. Pharmacotherapy 14:239-245, 1994.
Fayer SA: Torsade de pointes vebtricular tachyarrhythmia associated with haloperidol [letter]. J Clin
Psychopharmacol 6:375-376, 1986.
Hunt N, Stern TA: The association between intravenous haloperidol and torsades de pointes: three cases and
a literature review. Psychosomatics 36:541-549, 1995.
Harrigan EP, Miceli JJ, Anziano R, Watsky E, Reeves
KR, Cutler NR, et al: A randomized evaluation of the
effects of six antipsychotic agents on QTc, in the absence and presence of metabolic inhibition. J Clin
Psychopharmacol 24:62-69, 2004
Stimmel GL, Gutierrez MA, Lee V: Ziprasidone: an
atypical antipsychotic drug for the treatment of schizophrenia. Clin Ther 24:21-37, 2002
Camm AJ, Malik M, Yap YG: Risk of QT prolongation and torsades de pointes with psychotropic drugs. In:
AJ Camm, M. Malik and YG Yap, Editors, Acquired
long QT syndrome, Blackwell Futura, Oxford, pp. 102120, 2004.
Lindström E, Farde L, Eberhard J, Haverkamp W: QTc
interval prolongation and antipsychotic drug treatments: focus on sertindole. International Journal of
Neuropsychopharmacology 8:1-15, 2005.
Yerrabolu M, Prabhudesai S, Tawam M, et al: Effect of
risperidone on QT interval and QT dispersion in the elderly. Heart Dis 2:10-12, 2000.

108

Kurt, Akman, Alatafl, Oral

46. Kang UG, Kwon JS, Ahn YM, et al: Electrocardiographic abnormalities in patients treated with clozapine.
J Clin Psychiatry 61:441-446, 2000.
47. Modai I, Hirschmann S, Rava A, et al: Sudden death in
patients receiving clozapine treatment: a preliminary
investigation. J Clin Psychopharmacol 20:325-327,
2000.
48. Killian JG, Kerr K, Lawrence C, et al: Myocarditis and
cardiomyopathy associated with clozapine. Lancet
354:1841-1845, 1999.
49. Agelink MW, Majewski T, Wurthmann C, et al: Effects of newer atypical antipsychotics on autonomic
neurocardiac function: a comparison between amisulpride, olanzapine, sertindole and clozapine. J Clin
Psychopharmacol 21:8-13, 2001.
50. Arvanitis LA, Miller BG: The seroquel trial 13 study
group. Multiple fixed doses of “Seroquel” (quetiapine)
in patients with acute exacerbation of schizophrenia: a
comparison with haloperidol and placebo. Biol Psychiatry 42:223-246, 1997.
51. Duffy PA et al: Preclinical in vitro investigations of the
effects of quetiapine and other atypical antipsychotics
on cardiac QT interval.European Neuropsychopharmacology 11:S264, 2001.
52. Kuehnl N, Strothjohann MH, Emmans D: Quetiapine:
No QTc interval prolongation in psychotic Parkinson
patients?.Movement Disorders 17:S68-9, Abs P182,
2002.
53. Kongsamut S, et al: A comparison of the receptor binding and HERG channel affinities for a series of antipsychotic drugs.European Journal of Pharmacology
450:37-41, 2002.
54. Öztiryaki H: Antipsikotikler ile kardiyovasküler
komplikasyon iliflkisi. MSS y›l sonu toplant›s›, 2003.
55. ‹lhan A, Özcan ME, Tuncer C ve ark: Antipsikotik kullan›m›n›n ventriküler repolarizasyon parametreleri
üzerine etkileri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
9:112-117, 1999.
56. Glassman AH, Bigger JT: Antipsychotic drugs: prolonged QTc interval, torsade de pointes, and sudden
death. Am J Psychiatry 158:1774-1782, 2001.
57. Fernandes PP, Marcil WA: Death associated with quetiapine overdose. Am J Psychiatry 159:2114, 2002.
58. Conley RR: Risperidone sideeffects. J Clin Psychiatry
61:20-23, 2000.
59. Wojciech Z, Moss AJ, Schwartz PJ, et al: Influence of
the genotype on the clinical course of the long-QT
syndrome. N Engl J Med 339:960-965, 1998.

