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TAŞİKARDİLER
� Kaynaklandığı bölgeye göre

� Supraventriküler
� Ventriküler

� QRS bulgusuna göre
� Dar QRS’li

� Sıklıkla supraventriküler taşikardi
� Nadiren ventriküler taşikardi

� Geniş QRS’li
� Ventriküler taşikardi
� Aberran geçişli supraventriküler taşikardi
� WPW sendromunda preeksitasyonlu taşikardi





SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLER

� Sinüs Nodu
� sinüs taşikardisi
� uygunsuz sinüs taşikardisi
� sinüs nodu (Sino-atriyal) 

reentran taşikardisi

� Atriyum
� Atriyal fibrilasyon
� Atriyal flatter
� Atriyal Taşikardi

� otomatik atriyal taşikardi
� reentran atriyal taşikardi
� multifokal atriyal taşikardi

� Atriyo-ventriküler “kavşak”
� AV nodal reentran taşikardi 

(AVNRT)
� Junctional ektopik taşikardi 

(JET)
� Aksesuar yollar

� Atriyoventriküler reentran
Taşikardi (AVRT)
� Ortodromik
� Antidromik



SVT
� % 40-60 AVNRT

� % 80-90 tipik “yavaş-hızlı” 
� %10-20 atipik “hızlı-yavaş” ve “yavaş-yavaş”

� % 20-30 AVRT
� Ortodromik
� Antidromik

� % 5-10 Atriyal taşikardi
� % 2-5 Atriyal flutter
� % 1-3 Diğer:Uygunsuz sinüs taşikardisi, 

PJRT, SNRT…



SİNÜS TAŞİKARDİSİ

� Etiyoloji: Ateş, hipertroidi, enfeksiyon, hipovolemi, 
hipotansiyon, eksersiz, anksiyete

� Taşikardi paroksismal değildir, taşikardinin hızlanması ve 
yavaşlaması ani olmayıp kademelidir



ATRİYAL TAŞİKARDİ 
( Tek odaklı)

Anormal P 
dalga
morfolojisi
(sinüs 
ritmindekinde
n farklı)

R-R arası eşit 
mesafe



ATRİYAL TAŞİKARDİ 
( Çok odaklı=MAT)

Sinüs P morfolojisinden
farklı en az 3 P’ 
morfolojisi 



Kalp Hızı Ritm P dalgası PR   int 
(sn)

QRS 
(sn)

A:220-430
V:<300

Düzenli &
Değişken

Testere dişi 
görüntüsü

<.12

ATRİYAL FLUTTER



ATRİYAL FLUTTER R-R mesafesi eşit 
ya da değil
F dalgaları mevcut
AV blok var 4:1,3:1



ATRİYAL FİBRİLASYON:

Atriyumdaki çok 
sayıda mikroreentran  
halkalar ile ortaya 
çıkan ritm 
bozukluğudur.

AV düğüm refraktör 
periyoduna uygun 
olarak düzensiz 
ventirküler aktivasyon 
izlenir.



Kalp Hızı Ritm P dalgası PR   int 
(sn)

QRS 
(sn)

A:350-650
V:yavaş-

hızlı

Düzensiz Fibrilasyon <.12

ATRİYAL FİBRİLASYON:



ATRİYAL FİBRİLASYON:

Düzensiz ve organize 
olmayan atriyal
aktivite (f dalgaları)

Değişen AV iletiye 
bağlı olarak RR 
mesafeleri düzensiz



ATRİYAL FİBRİLASYON





SVT



Vagal manevralar 
(Karotis masajı, Valsalva) ve Adenozin

� AV nodda blok oluştururlar
� AV nod bağımlı taşikardiler sonlanır

� AVNRT, AVRT

� AV nod bağımlı olmayan taşikardilerin tanınmasına 
yardımcıdır

Dar QRS Taşikardi Tanısı



GENİŞ QRS KOMPLEKSLİ TAŞİKARDİ

1. Ventriküler taşikardi

2.Aberran iletili SVT

3.Aksesuvar yola bağlı antidromik AVRT



Brugada P, et al: A new Approach to the Differential Diagnosis of a 
Regular Tachycardia With a Wide QRS Complex. Circulation 1991;83:1649-1659 

GENİŞ QRS KOMPLEKSLİ TAŞİKARDİ



� Ventriküler taşikardi hayatı tehdit eder.

� Yalnızca o an için değil gelecek için de risk taşır.

� EKG kriterleri komplikedir, pratik değildir
� İleri Kardiak Yaşam Desteği Kılavuzu’nda EKG kriteri yok!

� Geniş QRS taşikardi

� Seçilmemiş hastalarda ~80% VT

� Yapısal kalp hastalığı olanlarda ~95% VT

� Önceden MI olanlarda ~98% VT

VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ



VT SINIFLAMASI



Ventriküler fibrilasyon

®Ventrikül hızlı, düzensiz ve inefektif bir şekilde kasılır.

®T dalgasının orta bölgesindeyken oluşan ventriküler
ekstrasistole bağlı olabilir (R on T)

®Ventriküller kan pompalayamaz

®Birkaç dakika içinde acil müdahale (resüsitasyon,
defibrilasyon) yapılmalıdır



DC Kardiyoversiyon - Defibrilasyon

�SVT: 
� senkronize ! 
� 0.25-0.5 joule/kg
� gerekirse 2 katı

�VT: 
� senkronize ! 
� 2 joule/kg
� gerekirse 2 katı

�VF:
� nonsenkronize !!
� 2 joule/kg
� gerekirse 2 katı
� CPR


