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Normal Sinus Ritmi 
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Uyarı Oluşumu 

Uyarı İletimi 

n  Anormal Otomatisite 

Ritm Bozukluklarının Mekanizmaları 
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Anormal Yavaş = Bradikardi 
n  Hastalık nedeniyle uyarı çıkışındaki yetersizlik 

Aşırı Hızlı = Taşikardi 
n  Sempatik sinir sistemiyle 

Anormal Otomatisite 
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Uyarı Oluşumu 

Uyarı İletimi 

n  Anormal Otomatisite 

Ritm Bozukluklarının Mekanizmaları 

n  Tetiklenmiş Aktivite 
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Tetiklenmiş Aktivite 

•   Aksiyon potansiyelin faz 
3 (erken) veya 4’te (geç) 
afterpotansiyeller görülür 
 

•   Aritmileri tetikleyebilir 
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Erken Afterdepolarizasyon (Pause - bağımlı)  
 

n  Hipopotasemi 
n  Kalp hızında yavaşlama 
n  İlaç toksisitesi (Kinidin..) 
 

Geç Afterdepolarizasyon (Katekol - bağımlı)  
 

n  Premature atımlar 
n  Hiperkalsemi 
n  Artmış adrenalin 
n  Dijital toksisitesi 
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Uyarı Oluşumu 

Uyarı İletimi 

n  Anormal Otomatisite 

Ritm Bozukluklarının Mekanizmaları 

n  Tetiklenmiş Aktivite 

n  Bloke yada yavaş ileti 
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Yavaş yada Bloke İleti 

n  Uyarı oluşumu normal 
n  Uyarı ileti sistemi yoluyla yavaş yada bloke olarak iletilmektedir 

* 
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Uyarı Oluşumu 

Uyarı İletimi 

n  Anormal Otomatisite 

Ritm Bozukluklarının Mekanizmaları 

n  Tetiklenmiş Aktivite 

n  Bloke yada yavaş ileti 

n  Reentri 



12 

Substrat + Tetikleyici =  Reentri 

Reentri 
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BRADİARİTMİLER 
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n Uyarı oluşumunda bozukluk 
n Sinus Duraklaması 
n Sinuzal Bradikardi 
n Bradi / Taşi Sendromu  

n Uyarı ileti bozuklukları 
n Exit Blok 
n 1. Derece AV Blok 
n 2. Derece AV Blok 
n 3. Derece AV Blok  
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n Uygunsuz Sinüs Bradikardisi 
n Sinoatriyal Arrest 
n Taşikardi – Bradikardi Sendromu 
n Sinoatriyal Exit Blok 

Sinüs Düğümü Disfonksiyonu 
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n  Sinüs Duraklaması: P ve onu izlemesi gereken QRS’nin olmaması ile 
tanınır. Uzun P-P aralığı normal P-P aralığının belirli bir katı değildir.  

n  SA Blokta ise uzun P-P aralığı normal P-P aralığının belirli katıdır. 
Atropin ile hızın birden 2-3 katına çıkması ile tanınır. 

Sinüs Duraklaması 
* 
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 Sinüs Bradikardisi: Sinüs kökenli ritmin hızının 60/dk’nın 
altında olmasıdır.  

Sinüs Bradikardisi 
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 SA düğüm etkinliğinin azaldığı yada durduğu 
koşullarda ortaya çıkan hızlı ektopik ritm 
 Taşikardi tarafından baskılanan bozuk SA düğümün, 
taşikardi sonrası uzun duraklaması 
 Sonrasında sinüs bradikardisi veya ektopik kaçış 
ritminin ortaya çıkması 

Taşikardi - Bradikardi Sendromu 
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n Senkop / presenkop 
n Halsizlik 
n Efor intoleransı 
n Angina 
n Nefes darlığı 
n Çarpıntı 

Klinik 
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n  İntrensek Nedenler 
n  İdiopatik dejenerasyon 
n  Koroner arter hastalığı 

n  Kardiyomiyopati 
n  Hipertansiyon 
n  İnfiltratif hastalıklar (amiloidoz, hemokromatoz..) 
n  Cerrahi 
 

n  Ekstrensek Nedenler 
n  İlaçlar (Beta blokerler, Kalsiyum kanal blokerler, digoxin, 

antiaritmik ilaçlar..)  

n  Otonomik etkiler (Vagal tonus artışı, karotis duyarlılığı, 
vazovagal senkop, sporcular…) 

n  Elektrolit anormallikleri (Hiperkalemi, hiperkarbi, 
hipotroidi, intrakranyal basınç artışı, hipotermi…) 

Etyoloji 
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n Klinik 
n  EKG 

n EKG 

n Holter EKG 
n Olay kaydedici 
n Loop recorder 

n Otonomik testler 
n Karotis sinüs masajı 
n Tilt testi 

n  İnvazif testler 
n Elektrofizyolojik inceleme 

Tanı 
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n Akut tedavi 
n Atropin 

n  İzoproterenol 

n  Sinüs düğümünü etkileyen ilaçların kesilmesi 

n Kalp pili 
n Geçici 

n Kalıcı  

Tedavi 
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n 1. Derece AV Blok 
n 2. Derece AV Blok 
n 3. Derece AV Blok 

Atriyoventriküler İleti Bozuklukları 
(Bloklar) 
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Birinci Derece AV Blok 

n  PR intervali 200 msn’den uzundur 
n  Sinüs ritmini gösteren her bir sabit P dalgasını 

QRS takip eder 

n  Asemptomatik olarak normal kişilerde % 0.5 
oranında görülebilir 
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n  PR intervalinde progresif uzama sonrası bir P dalgasını 
QRS’in takip etmemesi ile karakterizedir. 

n  Blok genellikle His demetinin üzerinde olmak üzere 
atriyoventriküler ileti sisteminin herhangi bir düzeyinde 
olabilir. 

Wenckebach  
İkinci-Derece AV Blok - Mobitz I 

* 
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n  PR intervalinde değişiklik olmadan bazı P 
dalgalarını QRS’in izlememesi ile tanınır. 

n  Çoğunluklu His demeti ve altında gelişen bir ileti 
bozukluğu sonucu oluşur.  

İkinci Derece AV Blok – Mobitz II 
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n  Hiçbir P dalgasının ventriküllere iletilememesi 
ve ventriküllerin kaçış ritmi ile çalışması 

n  AV dissosiasyon bulunması 

Üçüncü Derece AV Blok 
* 
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n  1. derece AV blok genellikle asemptomatiktir 
n  2. derece AV bloklar da yüksek dereceli bloklar 

dışında seyrek olarak semptoma sebep olurlar 
n  Yüksek dereceli veya komplet AV blok olan hastalarda 

ventriküler kaçış ritmine bağlı olarak bitkinlik veya 
bayılma olabilir 

n  2. derece blokta nabız amplitüdlerindeki değişiklikler 
peryodiktir 

n  Tam blokta; boyunda cannon a dalgası 

Klinik ve FM 
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n  İlaçlar 
n  Digoxin, Beta Blokerler, Kalsiyum Kanal Blokerler 

n  İskemik 
n  Akut miyokart infarktüsü, Kronik koroner arter hastalığı 

n  Fibrozis 
n  Lenegre’s hastalığı, Lev’s hastalığı 

n  Konjenital kalp hastalığı 
n  Konjenital AV blok, Ostium primum tip ASD, BAT, Maternal SLE 

n  Kalsifik kapak hastalığı 

n  Kardiyomiyopati 

n  İnfiltratif hastalıklar  
n  Amiloidoz, hemokromatoz, sarkoidoz 

n  İnfeksiyoz – İnflamatuvar hastalıklar 
n  Endokardit, miyokardit (Chagas, Lyme, ARA, Tbc…) 

Etyoloji 
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n  Metabolik 
n  Hiperkalemi, hipermagnezemi 

n  Endokrin – Addison Hastalığı 

n  Travma 
n  Kalp cerrrahisi, radyasyon, travma, kateter ablasyonu 

n  Tümörler  
n  Mezotelyoma, Hodgkin hastalığı, malign melanom, sarkomlar 

n  Nöral 
n  Karotis sinüs duyarlılığı, vazovagal senkop 

n  Nöromiyopatik hastalıklar 
n  Miyotonik musküler distrofi, yavaş ilerleyici X-bağımlı musküler 

distrofi 

Etyoloji 
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n  1. derece ve Mobitz 1 AV blok genellikle tedavi 
gerektirmez 

n  2. derece tip 2 blok ve AV tam blokta kalıcı kalp pili 
gerekebilir 

n  Akut tedavi 
n  Atropin 
n  Geçici kalp pili 

n  AV düğümü etkileyen ilaçların kesilmesi 

n  Kalıcı kalp pil 

Tedavi 
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n  Genellikle bradikardik semptoma yol açmazlar 
ancak bradikardiye sebep olabilecek diğer ritm 
anormalliklerine eşlik edebilirler 

n  Sınıflama 
n  Unifasiküler bloklar 

n  Bifasiküler bloklar 

n  Trifasiküler bloklar 

İntraventriküler İleti Bozuklukları 



48 



49 

n  Sinüs düğümü disfonksiyonu 
n  Semptomatik bradikardi (bradikardi bağımlı taşikardi olsun olmasın).  

n  İlaçlara bağlı semptomatik bardikardi var, fakat alternatif ilaç tedavisi 
yoksa. 

n  Sinüs düğümü hastalığıyla birlikte senkop 

n  Semptomatik kronotropik inkompetans (spontan yada gerekli ilaca bağlı) 

n  Edinilmiş AV blok 
n  Kronik semptomatik 2 – 3. derece AV blok 

n  Nöromusküler hastalıklar 

n  Kateter ablasyonu veya cerrahi sonrası 2-3. derece AV blok 

n  Kronik bi / trifasiküler blok 
n  İntermittant 3. derece blok 

n  2. derece Mobitz tip 2 AV blok 

n  Değişici (Alterna) dal blokları 

n  Semptomatik hastalarda EFÇ’de infrahisian blok veya HV uzaması 

Kalıcı Kalp Pili Endikasyonları 
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TAŞİARİTMİLER 
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n Uyarı oluşumunda bozukluk 
n Sinüzal taşikardi 
n Atriyal taşikardi 
n Ventriküler taşikardi 

n Uyarı iletimindeki bozukluklar 
n Atriyal flutter 
n Atriyal fibrilasyon 
n AVNRT 
n AVRT 
n Ventriküler taşikardi / fibrilasyon 
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Kaynaklandığı yere göre 

Sinüzal taşikardi 
Atriyal taşikardi  
Atriyal flutter 
Atriyal fibrilasyon 
AVNRT 
AVRT 

Ventriküler taşikardi 
Ventriküler flutter / 
fibrilasyon 
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Sinüzal Taşikardi 

• Orijin:  Sinüs nodu 
• Hız:   100-180 /dk 
• Mekanizma:   Otomatisite artışı 
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n  Genellikle ateş, hipovolemi, şok, kalp yetersizliği, 
anksiyete, pulmoner emboli, katekolaminler, atropin , 
tirotoksikoz, kafein, alkol kesilmesi gibi mevcut 
metabolik durum veya ilaç etkisini içeren 
süreçleri yansıtmaktadır. 

n  Klinik sonuçları, koroner arter hastalığı, sol 
ventrikül disfonksiyonu veya kapak hastalığı 
varlığında önemli olabilir. 

n  Tedavisi mümkünse altta yatan sorunun 
düzeltilmesine dayanır. 

n  Beta blokerler, KKB, sinüs düğüm 
modifikasyonu, AV düğüm ablasyonu 
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Atriyal Taşikardi 

• 3 atriyal prematür atımın > 100 / dk hızda ardarda gelmesi 
• Erişkin popülasyondaki SVT’lerin % 10 -15’i AT 
• Fokal / multifokal olabilir 
• Mekanizma: Anormal otomatisite, intraatriyal reentri, 

tetiklenmiş aktivite 
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n  Prezentasyon sıklıkla paroksismal çarpıntı şeklinde 
olabileceği gibi kesintisiz de olabilir (taşikardimiyopati) 

n  Genç popülasyonda ve kalp hastalığı olmayan sağlıklı 
kişilerde görülmesi seyrektir. 

n EKG, 
n P dalga aksı veya morfolojisi sinüs ritminden farklıdır 

n QRS kompleksi genellikle dardır 

n PR intervali normal sınırlarda veya uzundur 

n AV ilişki değişkendir 

Klinik ve Tanı 
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n  RFA tedavisi 
n Medikal tedavi 

n Adenozin 

n Beta blokerler 
n Verapamil 
n Antiaritmikler 

Tedavi 
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Atriyal Flutter 

• Orijin: Sağ & Sol Atriyum 

• Kararsız bir ritmdir, genellikle NSR veya AF’ye dönüşür 

• Klinik önemi, AF ile birlikteliği ve hızlı ventrikül cevabının 
sonuçlarıyla ilişkilidir 

* 



63 

Mekanizma: Reentri Halkası 
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n  Klinik prezentasyon mevcut kalp hastalığı ve 
ventrikül cevabına bağlıdır 

n  AF’ye benzer şekilde kalp cerrahisi sonrası sıktır 

n  Akciğer hastalığı, tirotoksikoz, atriyal genişleme 
(triküspit / mitral kapak hastalığı) veya sinüs 
düğüm disfonksiyonuna atriyal flutter eşlik edebilir 

Klinik 
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Tedavi 

n  Farmakolojik Tedavi 
n  Ventrikül hızını yavaşlatılması  

n  Sinüs ritminin sağlanması 
n  Sinüs ritminin idamesi 

n  RF ablasyon 

n  Kardiyoversiyon  
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Atriyal Fibrilasyon (AF) 

n  Kaotik ve disorganize atriyal aktivite 
n  Paroksismal, persistan veya permanent (kronik) 

olabilir 

n  En sık sürekli (sustained) aritmi 
n  Semptomatik yada asemptomatik olabilir 

n  İnsidansı yaşla birlikte artar (>60 yaş % 2-4) 
n  Kardiyoversiyon sonrası emboli riski 
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n  Atriyal hız > 300 / dk 
n  Ritm:  İrregüler 
n  Ventrikül hızı: Değişken 

n  AV düğüm özellikleri 
n  Sempatik ve parasempatik tonus 
n  İlaçlar 

n  Ayrım: P dalgalarının olmaması 
n  İrregüler ventriküler ritm > 180 / dk 

n  Geniş QRS: Aksesuvar yol 
n  Dar QRS: AV düğüm iletinin artışı 

EKG - Tanı 
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Etyoloji  

n  Kardiyak  

n  Non-kardiyak  

n  “Lone” atriyal fibrilasyon 
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Kardiyak Nedenler 
n  Hipertansif kalp hastalığı 
n  İskemik kalp hastalığı 
n  Valvüler kalp hastalığı 

n  Romatizmal:  mitral stenozu 
n  Non-romatizmal: aort stenozu, mitral yetersizliği 

n  Perikardit 
n  Tümörler:  atriyal miksoma 
n  Hasta sinüs sendromu 
n  Kardiyomiyopati  

n  Hipertrofik 
n  İdiopatik dilate 

n  Post-CABG 
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n  Pulmoner 
n KOAH 

n Pnömoni 

n Pulmoner emboli 

n  Metabolik 
n Tiroid hastalığı: hipertiroidi 

n Elektrolit bozuklukları 

n  Toksik: alkol (‘holiday heart’ sendromu) 

Non-kardiyak Nedenler 
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Lone (Idiopatik) AF 

n  Tanım  
n  Herhangi potansiyel kalp hastalığı ve ventrikül 

disfonksiyonu olmaksızın görülen AF  

n  Genellikle asemptomatik 
n  Genetik olabilir 
n  > 65 yaşta önemli inme riski 
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Mekanizma  
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Atriyal Fibrilasyon Formları 
n  İlk Atak 
n  Paroksismal 

n   48 saat içinde kendiliğinden sonlanan AF 

n  Persistan  
n  Kısa süreli persistan  

n  Uzun süreli persistan 

n  Permanent (kronik) 
n  Farmakolojik veya elektriksel yöntemlerle sinüs ritmine 

çevrilemeyen AF 
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AF: Klinik Sorunlar 

n  Emboli ve inme 

n  Semptomlar nedeniyle akut hospitalizasyon 

n  Özellikle yaşlı hastalarda antikoagülasyon 

n  Konjestif kalp yetersizliği 
n  AV senkroninin kaybı 

n  Atriyal katkının kaybı 

n  Hızla ilişkili kardiyomiyopati 

n  Hızla ilişkili atriyal miyopati ve dilatasyon 

n  Kronik semptomlar 
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Semptomlar  

n  Çarpıntı 
n  Presenkop 
n  Bitkinlik 

n  Göğüs ağrısı 
n  Nefes darlığı 
n  Senkop  
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Tedavi 

n  Sinüs ritminin sağlanması / korunması 
n  Farmakolojik tedavi (propafenon, flecainid, sotalol, 

amiodaron, ibutilid, dofetilid, vs..) 
n  Cerrahi (Maze prosedürü) 
n  Kateter ablasyonu (pulmoner ven izolasyonu) 
n  Atriyal pacing 

n  Kardiyoversiyon 
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n  Hız kontrolü 
n  Farmakolojik tedavi  

n Beta blokerler 
n Verapamil, diltiazem 
n Dijital  

n  Kateter ablasyonu 
n AV düğüm ablasyonu 
n AV düğüm modifikasyonu 

n  Tromboemboliye karşı korunma 
n  Farmakolojik tedavi  

n Warfarin 
n Aspirin 
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Atriyal Fibrilasyon ve İnme 

n  Yüksek riskli hastalarda yıllık risk % 5-8 

n  Romatizmal AF olan hastalarda antikoagülan 
tedavi endikedir 

n  Non-romatizmal hastalarda risk 
değerlendirmesine göre antikoagülasyon 
yapılmalıdır 



87 

Risk Faktörleri 

n  Hipertansiyon 

n  İnme yada TİA öyküsü 

n  Diyabetes mellitus 

n  Kalp yetersizliği 

n  Koroner arter hastalığı 

n  Yaş > 65  
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AF’de Antikoagülasyon Önerileri 

n  Romatizmal kalp hastalığı,      
yaş < 75 

n  “Lone” atriyal fibrilasyon, 
yaş < 65 

n  Yüksek risk, yaş < 75  

n  Yüksek risk, yaş > 75 

n  Major kontrendikasyon 
varlığında 

Warfarin (INR 2.0 - 3.0) 
 

ASA 325 mg 
 

Warfarin (INR 2.0 - 3.0) 

Warfarin (INR 1.5 - 2.5) 

ASA 325 mg 
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• Orijin:    AV Nod 

• Mekanizma:   Reentri 

• Hız:    150 - 230 / dk 

• Özellikler:  Normal QRS, P dalgası görülmez 

  Erişkinlerdeki en sık SVT 

AVNRT 
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Tedavi  

n  Akut atak tedavisi 

n  Vagal manevralar 

n  Beta blokerler 

n  Adenozin 

n  Verapamil, diltiazem 

n  Antiaritmikler  

n  Kronik tedavi 

n  Farmakolojik 

n  RFA 
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Ortodromik 

• Mekanizma:   Reentri 

• Hız:    180 – 260 /dk 

• Özellikler:  Aksesuvar yol 

  Wolf-Parkinson-White (WPW)  
     

AVRT 
* 
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Antidromik 

* 
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Tedavi  

n  Akut atak tedavisi 

n  Vagal manevralar 

n  Beta blokerler 

n  Adenozin 

n  Verapamil, diltiazem 

n  Antiaritmikler  

n  Kronik tedavi 

n  Farmakolojik 

n  RFA 
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Ventriküler Taşikardi (VT) 

n  Ventriküllerden kaynaklanır 
n  Hayati tehdit edici olabilir 
n  Çoğu hastada önemli kalp hastalığı vardır 

n  Koroner arter hastalığı 
n  Geçirilmiş miyokart infarktüsü 

n  Kardiyomiyopati 
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VT Mekanizmaları 

n  Reentran 
n  PVC , İdiopatik LVT, Dal demet reentrisi, Organik kalp 

hastalığı ile birlikte (Geçirilmiş MI, KMP) 

n  Otomatik 
n  PVC, İskemik VT, Akut medikal durumlardaki VT / VF 

(Akut MI veya iskemi, Elektrolit ve asit-baz bozuklukları, 
hipoksi), Artmış sempatik tonus 

n  Tetiklenmiş aktivite 
n  Pause-dependent tetiklenmiş aktivite (Erken after - 

depolarizasyon (faz 3); Polimorfik VT, QT uzaması), 
Catechol-dependent tetiklenmiş aktivite (Geç after - 
depolarizasyon (faz 4); İdiopatik RVT) 
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Sürekli & Süreksiz VT 

n  Sürekli (Sustained) VT 
n  > 30 saniye 
n  Genellikle erişkinlerde 

n MI 
n Kronik KAH 

n Dilate KMP 

n  Süreksiz (Non-sustained) VT 
n  En az 6 atım, < 30 saniye 
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Sınıflama  

n Monomorfik 
n İdiopatik VT  
n Bundle branch reentran taşikardi 

n Ventriküler flutter 
n Ventriküler fibrilasyon 

n Polimorfik 
n Torsades de pointes (TdP) 
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Monomorfik 

Ventriküler Taşikardi 

* 

n  Kalp hızı > 100 / dk 
n  Düzenli 
n  Geniş QRS 
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İdiopatik RV Taşikardisi 

n  RV idiopatik VT 
n  Genellikle odak RVOT 
n  Organik kalp hastalığı genelde yok 

n  LBBB morfolojisi, inferior aks 
n  Tedavi 

n  Farmakolojik (beta bloker, verapamil) 

n  RF ablasyon 
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İdiopatik LV Taşikardisi 

n  RBBB/LAFB 
n  Purkinje liflerinden kaynaklanır 

n  Tedavi 

n RF ablasyon 
n Farmakolojik (verapamil, beta blokerler) 
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* 
Polimorfik 

n  Kalp hızı değişken, irregüler 
n  Mekanizma: Reentri, tetiklenmiş aktivite 
n  Fazik varyasyonla birlikte Geniş QRS 

n  Torsades de pointes 
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• Origin:   Ventrikül 

• Rate:   200 – 250 BPM 

• Özellikler:  uzun QT ile ilişkili 

  Tetiklenmiş aktivite 

  QRS morfolojisi ve aksı değişken 

Torsades de Pointes 
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Etyoloji  

n  QT’yi uzatan ilaçlar 
n  Kinidin 
n  Prokainamid 

n  Sotalol 
n  Ibutilid 

n  Fiziksel 
n  İskemi 

n  Elektrolit anormallikleri 
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Tedavi 

n  Farmakolojik tedavi 
n  Potasyum 
n  Magnezyum 

n  İzoproterenol 
n  Sınıf 1b ilaçlar (lidokain) 

n  Overdrive ventriküler pacing 
n  KV 
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Ventriküler Flutter 

n  Kalp hızı:  300 / dk 
n  Ritm düzenli ve uniform 
n  Ayrım; 

n  İzoelektrik interval görülmez 
n  T dalgası ayrılamaz 
n  VF’e dejenere olur 

n  Tedavi: CV 
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Ventriküler Fibrilasyon (VF) 
* 

n  Kaotik, rastgele ve asenkron kalp hızı 
n  Düzensiz ritm 
n  Mekanizma: multiple dalga reentrisi 
n  QRS kompleksleri ayırt edilmez 
n  Tedavi: defibrilasyon 
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Geniş QRS’li taşikardi 

n  AV dissosiasyon bulguları 
n  P dalgaları 
n  Capture veya füzyon atım 

n  QRS morfolojisinde atımdan atıma değişiklik 
n  QRS kompleksi çok geniş (> 140 msn) 
n  Ventriküler ektopi ile taşikardi morfolojisi aynı 
n  Prekordiyal derivasyonlarda rS, RS veya Rs 

olmaması 
n  Konkordans (negatif / pozitif) 
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Füzyon 

Capture  
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KESİN OLARAK VT’Yİ TANIMLAYAN BULGULAR 
 

•  AV dissosiasyon (capture, füzyon) 

•  Göğüs derivasyonlarında aynı yönde QRS varlığı 

•  Sağ dal bloğunu andıran QRS varlığında; 

•  V1’de Rsr’ 

•  V6’da R, qR, qs 

•  Sol dal bloğunu andıran QRS varlığında; 

•  V6’da qR, qs  


