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ACİL SERVİSTE ARİTMİ:  

NELERİ YAP, NELERİ YAPMA? 



Atrium & Ventrikül 
•  Bradikardi sensing  

•  Bradikardi pacing 

•  Antitaşikardik pacing 

Ventrikül 
•  VT önleme 

•  Antitaşikardik pacing 

•  Kardiyoversiyon  

•  Defibrilasyon 

ICD Sistemi 
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ICD Tedavisi 



ICD Tedavisi 

•  ICD tedavisi, kardiyak aritmi veya ani kalp ölümü 
açısından risk altındaki hastalarda mortaliteyi azaltan 
bir tedavidir. 

•  Uygun tedavi yaptığı önemli sayıda olguda hayat 
kurtarıcıdır.  

Uygun	/	uygunsuz	şok	tedavisi	hastaların	önemli	bir	
kısmı	acil	servise	başvurmak	durumunda	kalmaktadır.	



Iftikhar S, et al. ED evaluation and management of implantable cardiac 
defibrillator electrical shocks. Am J Emerg Med 2016;34:1140–7.  
  



ICD Şoku Alan Hasta 
Genel Yaklaşım 

Braunschweig F, et al. Management of patients receiving implantable cardiac defibrillator shocks: 
recommendations for acute and long-term patient management. Europace 2010;12:1673–90. 

Kısa süre içinde 1 
veya 2 şok 

Semptomlar devam ediyor mu? 
(nefes darlığı, hızlı çarpıntı, 
konfüzyon, ciddi anksiyete) 

Ertesi iş günü ICD 
kliniği ile bağlantı kur 

Hayır  

Multiple şok 
(dakika - saatler) 

Acil değerlendirme 
Acil Ünitesi veya ICD Kliniği 

Evet 



Aritmi	veya	Hipotansiyon	

İleri	yaşam	destek	ünitesi	ve	
sürekli	EKG	monitörizasyonu	

Stevenson WG, et al. Clinical assessment and management of patients with implanted cardioverter defibrillators presenting to 
nonelectrophysiologists. Circulation 2004;110:3866-9. 



Değerlendirme 
Elektrokardiyografi 



Aritmi	veya	Hipotansiyon	

İleri	yaşam	destek	ünitesi	ve	
sürekli	EKG	monitörizasyonu	

Sık	şok	alan	bilinç	açık	hasta	

•  ICD’nin	üzerine	mıknaJs	yerleşKr	
•  Hemen	kullanım	için	eksternel	DF	ve	elektrotları	yerleşKr	
•  Aritminin	ileri	yaşam	desteği	

Stevenson WG, et al. Clinical assessment and management of patients with implanted cardioverter defibrillators presenting to 
nonelectrophysiologists. Circulation 2004;110:3866-9. 



Eksternal Defibrilasyon - Kardioversiyon 



Başvuruda	Aritmi	Yok	

Sürekli	EKG	monitörizasyonu	

Devam	eden	aritmi	veya	ICD	tedavisi	yok	

•  Klinik	durumda	değişme	
•  Diğer	kardiyak	semptomlar	
•  MulKple	şok	
•  Senkop	

•  AyrınJlı	klinik	değerlendirme	
•  Sürekli	EKG	monitörizasyonu	 Erken	ICD	interrogasyonu	

Stevenson WG, et al. Clinical assessment and management of patients with implanted cardioverter defibrillators presenting to nonelectrophysiologists. 
Circulation 2004;110:3866-9. 



Uygun Tedavi 
ATP ve Şok 



Uygun Şok 
Ventriküler Fibrilasyon 



Uygun Şok 
Ventriküler Fibrilasyon 



•  24 saat içinde ICD tedavisi gerektiren, farklı 3 
veya daha fazla, 30 saniyeden uzun süren VT 
epizodu 

•  ICD hastalarının % 20’sinde  
•  Anksiyete ve depresyona yol açabilir 
•  Çoğu olguda düzeltilebilir neden bulunamaz. 
•  Hasta çarpıntı, bilinç kaybı, senkop veya kardiyak 

arrestle başvurabilir. 
•  1 yıllık sürvi % 5-35 

Elektriksel Fırtına 



Tetikleyiciler: 
•  İlaç değişiklikleri 
•  Kalp yetersizliğinin kötüleşmesi 
•  Erken postop dönem 
•  Ciddi emosyonel stres 
•  Madde kullanımı  
•  Hipertroidi (Amiodaron)  
•  Enfeksiyon 
•  Elektrolit anormallikleri  
•  Akut koroner sendromlar 

Elektriksel Fırtına 



•  Başlangıç AAI; genelde Amiodarone (bazı 
olgularda Lidokain ve Prokainamid) 

•  Sempatik aktiviteye yönelik; beta blokerler 
(intravenöz metoprolol – esmolol), stellat 
ganglion blokajı (anestezi) 

•  Genel anestezi 
•  Kateter ablasyon 

Elektriksel Fırtına 
Tedavi 



Elektriksel Fırtına 

Qian Z, et al.  Optimal programming management of ventricular tachycardia storm in ICD patients. J Biomed Res 2015;29:35-43. 
 

Olası reversible faktörleri dışla ve varsa düzelt 
Sedasyon – anti-aritmik ilaç 
Ileri kardiyak yaşam desteği hazırlığı  

ICD programlaması 
•  Güvenlik özellikleri devre dışı bırak veya uzat 
•  Primer korunma için takılan ICD için NID veya tespit süresini 

uzalt 
•  Kalp hızı tespit eşiğini uzalt 
•  Hızlı VT için burst veya scan 
•  Hızlı VT için 1-2 kez ATP, primer korunma için 1-3 kez ATP, 

yavaş VT ve sekonder korunma için multiple ATP 
•  Biventrilküler ICD’yi BV veya sol ventrikül pace olarak değiştir. 
•  Düşük alt hızı artır (pause dependent VT) 
•  ICD’yi kapat 

IABP 
Kateter ablasyonu 
Uzun dönem anti-aritmik tedavi 



ICD	İnterrogasyonu	

VT	/	VF’nin	uygun	tedavisi	

•  Potansiyel	nedenleri	değerlendir	
•  İskemi	
•  Elektrolitler	
•  İlaç	uyumsuzluğu	
•  Başka	hastalık	

•  Tekrarı	önleyen	tedavileri	düşün	

VT	/	VF	Yok	

•  Supraventriküler	taşikardi	
•  Nedeni	değerlendir	ve	tedavi	et	

•  Elektriksel	noise	
•  Çevresel	
•  ICD	lead	sorunu:	DetecKon	

kapat.	İleri	değerlendirme	için	
yaJr.	

•  Aritmi	veya	tedavi	yok	
•  Fantom	şok	

Stevenson WG, et al. Clinical assessment and management of patients with implanted cardioverter defibrillators presenting to 
nonelectrophysiologists. Circulation 2004;110:3866-9. 



•  Supraventriküler aritmiler 
•  Sinüs taşikardisi 
•  Atriyal fibrilasyon / flutter 
•  Atriyal taşikardi 

•  Sensing anormallikleri  
•  T-dalga oversensing 
•  QRS çift sayma 
•  Miyopotansiyeller 
•  Lead fraktürü 
•  Noise 
•  Elektromanyetik etkileşme 

•  Non-sustanied VT 

Uygunsuz ICD Şoku 
Nedenler 



Uygunsuz Şok 
Atriyal Fibrilasyon 



Uygunsuz Şok 
Lead Fraktürü 



Uygunsuz Şok 
Lead Fraktürü 



Uygunsuz Şok 
T Dalga Sensing 



Mıknatıs Etkisi 

Braunschweig F, et al. Management of patients receiving implantable cardiac defibrillator shocks: 
Recommendations for acute and long-term patient management. Europace 2010;12:1673–90.  
 



Başvuruda	Aritmi	Yok	

Sürekli	EKG	monitörizasyonu	

Devam	eden	aritmi	veya	ICD	tedavisi	yok	

•  Klinik	durum	stabil		
•  Tek	ICD	şoku	
•  Daha	önce	seyrek	benzer	epizodlar	

•  Hastanın	doktorunu	bilgilendir	 ElekKf	ICD	kontrolü	

Stevenson WG, et al. Clinical assessment and management of patients with implanted cardioverter defibrillators presenting to 
nonelectrophysiologists. Circulation 2004;110:3866-9. 



ICD Kontrolü 

• Verilerin doğrulanması 
▫  İsim, implantasyon tarihi, endikasyon 

• Programlanmış verilerin kontrolü 
• Pacing & sens parametlerinin gözden 

geçirilmesi 
▫  Capture threshold 
▫  Voltaj ölçümleri 
▫  Batarya & lead ölçümleri 

• Hafızaya alınmış verilerin gözden geçirilmesi 



ICD İnterrogasyonu 
SVT – VT Ayrımı 

Braunschweig F, et al. Management of patients receiving implantable cardiac defibrillator shocks: 
Recommendations for acute and long-term patient management. Europace 2010;12:1673–90.  
 



ICD Programlama 

Qian Z, et al.  Optimal programming management of ventricular tachycardia storm in ICD 
patients. J Biomed Res 2015;29:35-43. 
 



Değerlendirme 
AC Grafisi 



•  ICD ile ilgili şikayeti olan olgular en yakın Acil 
Servis’lere transfer edilmelidir. 

•  ICD’li hasta her zaman monitörize yatakta takip 
edilmelidir. 

•  ICD’nin devre dışı bırakıldığı veya fonksiyone 
olmadığı hastalarda uygun pozisyonda defibrilatör 
patch yerleştirilmelidir. 

•  Hastayı cihazı yerleştiren elektrofizyologla 
görüşülerek cihaz hakkında teknik, hasta hakkında 
klinik bilgiler öğrenilmelidir.  

•  Anteroposterior göğüs radyografi çekilmeli, kardiyak 
biyomarker ve elektrolitler için kan örneği alınmalıdır.  

Sonuç 



•  Multiple şoklar sıklıkla elektriksel fırtınayı işaret eder, 
hasta kötü klinik açısından değerlendirilmelidir. 

•  ICD şoku öncesi göğüs ağrısı olması ventriküler 
taşikardi veya VF’ye neden olan iskeminin işareti 
olabilir.  

•  Amiodaron ve sınıf AAI’ler defibrilasyon eşiğini 
yükseltebilirler. Doz değişiklikleri ve diğer tedavilerle 
etkileşimler ICD defibrilasyonunun yetersizliğinin 
nedeni olabilir.  

•  Şok öncesi senkop olması cihaz tarafından uygun 
tedavi edilen VT veya VF varlığını yansıtabilir. 

Sonuç 



Teşekkürler...           
 


