
COVID-19-בטיפול תרופתי ב QTc הארכת מקטע

חולים מאושפזים עם COVID-19 מועדים יותר ל- QTc מוארך בבסיס ולהפרעות קצב כתוצאה ממהלך המחלה המטבולי 
והפיזיולוגי ובשל מחלות הרקע של החולים.

חלק מהתרופות הנמצאות כיום בשימוש לטיפול ב-COVID-19 עלולות לגרום להארכת מקטע QT : Chloroquine (סיכון בינוני), 
Hydroxychloroquine=Plaquenil (סיכון נמוך), Kaletra (סיכון נמוך-בינוני) ו- Azithromycin (סיכון נמוך). הפוטנציאל להארכת 

 .QT עולה במתן שילובים של תרופות אלו או במתן משולב עם תרופות אחרות עם פוטנציאל להארכת מקטע QT מקטע

המלצות כלליות בטיפול ב-COVID-19 להפחתת הסיכון להארכת מקטע QT והפרעות קצב הקשורות לטיפול תרופתי:

•  להשהות\ להימנע ככל האפשר משימוש בתרופות אחרות בעלות פוטנציאל להארכת מקטע QT ושאינן חיוניות 

•  לבדוק: תפקוד כלייתי, תפקוד כבדי ואלקטרוליטים (אשלגן, מגנזיום וסידן)

•  לתקן הפרעות אלקטרוליטריות במידת הצורך 

 מומלץ לבדוק ECG  בסיס 
ולתעד QTc ברשומה הרפואית 

 QTc>500 msec בחולים עם
LQTS ובחולים עם היסטוריה של

יש לשקול תועלת מול סיכון
בהתחלת טיפול תרופתי בתרופה
QT עם פוטנציאל להארכת מקטע

במידה ומחליטים על מתן טיפול,
; ICU -קיים צורך בניטור קצב לב קבוע ב

,4mEq/L מעקב אלקטרוליטים קפדני : אשלגן מעל
; 2mg/dL מגנזיום מעל

ייעוץ רוקח\פרמקולוג קליני ואלקטרופיזיולוג 

בחולים עם QTc תקין 

 Plaquenil, -התחלת טיפול תרופתי ב
 Azithromycin, Chloroquine, Kaletra

(כמונותרפיה או כחלק ממשלב)

ECG יש לבדוק
ביום השני למתן הטיפול 

אין צורך בביצוע
QT מעקב הדוק אחר מקטע

כל עוד לא השתנו גורמי הסיכון 

קיים צורך במעקב הדוק
אחר מקטע QT בחולים בסיכון 

 QT מוגבר להארכת מקטע

יש לשקול ביצוע
שינוי תרופתי – הפסקת טיפול

או שינוי מינון 

חולים עם QTc > 500 msec או חולים 
60עם הפרש מעל msec      יחסית לבסיס

חולים עם QTc < 470 msec או הפרש 
 msec -60של פחות מ



במעקב ECG לאחר תחילת טיפול ב-Plaquenil, חשוב לבצע את ה-ECG בסמוך לריכוז השיא,
2-3 שעות לאחר מתן התרופה לחולה.

ביצוע סינון לחולים בצורה כזאת יכול לסייע באיתור מטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר להארכת מקטע QT ודורשים מעקב הדוק 
.TdP -ו  drug-induced LQTS -יותר, להפחתת הסיכון ל

:QT להערכת מידת הסיכון להארכת מקטע Tisdale score -ניתן להיעזר ב

  Tisdale score – Risk score for drug-associated QTc prolongation

Risk Factors

Age ≥ 68y

Female sex

Loop diuretic

Serum K+ ≤ 3.5mEq/L

Admission QTc ≥ 450 mEq/L

Acute MI

≥ 2 QTc – prolonging drugs 

Sepsis

Heart failure

One QTc-prolonging drug 

Maximum Risk Score

A Tisdale score of ≤ 6 predicts low risk, 7-10 medium risk, and ≥  11 
high risk of drug-associated QT prolongation 
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Antiarrhythmic

Analgesic, anesthetic and  sedative 

GI drugs

Antimicrobial 

Psychotropic drugs

Others

Quinidine, Procainamide, Disopyramide
Flecainide, Propafenone
Amiodarone, Dronedarone, 
Sotalol

Methadone, Propofol 

Antidiarrheal : Loperamide
Antiemetics : Ondansetron (IV > PO)
Promotility : Domperidone, Metoclopramide

Azole antifungals (Fluconazole, Voriconazole, 
Itraconazole), Fluoroquinolones, Foscarnet, 
Macrolid antibiotics

Antipsychotics (Amisulpride, Chlorpromazine, 
Clozapine, Flupentixol,haloperidol, Olanzapine, 
Quetiapine, Risperidone) ; TCAs ; SSRs 
(Citalopram, Escitalopram) ; Trazodone

Protein kinase inhibitors  

תרופות שכיחות עם פוטנציאל להארכת מקטע QT לפי קבוצות : 

רפרנסים : 

Lexicomp online

Drugs' monographs 

Li E, Esterly J, Pohl S, et al. Drug-induced QT interval prolongation: Considerations for clinicians. 

Pharmacotherapy 2010; 30:684

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/27/14/00/ventricular-arrhythmia-risk-due-to-h

ydroxychloroquine-azithromycin-treatment-for-covid-19

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/hydroxychloroquine-or-chloroquine-

covid-19-drug-safety-communication-fda-cautions-against-use
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