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Major complications: A, cohort 1; B, cohort 2.  
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Cohort 1 and 2 major complications by device generator type implanted.  
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Cohort 2 major complications by lead addition or revision.  

Poole J E et al. Circulation. 2010;122:1553-1561 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Kalp Pillerinde Çözüm Bekleyen 
Sorunlar 

• Ani ölüm primer koruma: 
– Pil cebinde hematom (%5, antikoagülan +) 
– Elektrotun yerinden çıkması (elektrot başına % 0,5) 

• Uzun dönem elektrot dayanıklılığı 
– Ezilme, kırılma, aşınma, vb. (cepte, subklavien vende, 

kalp içinde) 
– Sistem bağlantıları (batarya değişimi) 

• Pil cebi komplikasyonları 
– Cilt erozyonları (%0,4 ilk implantasyondan, % 4,5 

replasmandan sonra) 
– İnsizyon yeri ve pil cebinde ağrı 

 
 



Kalp Pillerinde Çözüm Bekleyen 
Sorunlar 

• İnfeksiyon 
– İşlemden sonraki ilk yılda % 1,2 

– Genel popülasyondaki endokarditlerin % 5 i 

– Elektrot çıkarılması sırasında % 2 majör komplikasyon ve % 
1 ölüm oranı. 

• Damar duvarı ve kalp içi yapılar ile elektrotun etkileşimi 
– Triküspid kapağın bozulması (kalp pili olanlarda % 20 TR) 

– Venöz daralma/tromboz (% 25) 

– Süperiyor vena kava sendromu (< % 1) 

• Kosmetik 



Kalp Pillerinde Çözüm Bekleyen 
Sorunlar 

• “Pacing” elektrot kusuru 

– İmplantasyondan sonraki 10 yıl içinde % 21 

• Defibrilatör elektrot kusuru 

– ICD yerleştirilmesini takiben 8 yıl içinde elektrot 
değiştirilmesini gerektiren problem % 38 



Kablosuz Pilden Beklentiler 

• Daha az invaziv 
– Cerrahi yok 
– Daha az komplikasyon (elektrot ve ciltaltı cihaz) 
– İmplante eden için daha az radyasyon (femoral) 
– Hasta için daha kozmetik (görünmüyor) 

• Verimlilik 
– Daha basit girişim; cerrahi yok 
– Femoral ven yaklaşım 
– Sistem bağlantıları yok 
– MRI uyumu 

• Maliyet etkin tedavi 
– Yatış süresinin kısalması 
– Daha az erken ve uzun dönem komplikasyonlar 

 



Potansiyel Riskler 

• Fiksasyon/yerinden ayrılma 
• Kalın kateter 

– Ulaşım güçlükleri 
– Kanama kontrolü 
– Vasküler komplikasyonlar 

• Düşük, stabil eşik edeğer 
• Tromboembolik risk 
• Çıkarılması 
• Dışardan bağlantı kurulması 
• Çok odacıklı stimülasyon güçlüğü 
• Epikardial girişim gerekliliği (LV lead, çocuk hastalar) 



Kablosuz pil teknolojileri 

• İndüksiyon teknolojisi 

– Manyetik alan yartan vericiden kalp içinde elektrik 
stimülasyon sağlayan alıcıya enerji transferi 

• Kablosuz elektrik stimülasyon 

– İmplante edilebilen kalp içi pil 

• EBR teknoloji 

– Ultrasonik vericiden kalp içinde elektrik 
stimülasyon üreten alıcıya enerji transferi 



İndüksiyon Teknolojisi 







İmplante Edilebilen Kalp İçi Pil 



Nonostim Leadless Cardiac Pacemaker 



















Komplikasyonlar 

• RV perforasyonu  

• 1 hafta sonra VT 

• PFO dan LV implant 



İmplantasyon sorunları 

• Sol ventriküle implant 

• Defleksiyon mekanizmasında problem 

• Bırakma topuzunda problem 

• Tortuoz ven nedeniyle kateterin 
ilerletilememesi 

• Pil heliksinde deformasyon 





EBR teknoloji 













Endikasyonlar 

• Koroner sinüs lead yerleştirme girişimi 
başarısız (n=7) 

• KRT ye cevapsız (n=2) 

• ICD nin KRT ye yükseltilmesi için (n=8) 





• Taburcu sırasında 13 hastanın 10 unda BiV 
stimülasyon var. 
– Birinde vericinin yeri değiştirilince , 
– Diğer hastada programlama ile sorun çözülmüş 
– Diğerinde vericinin yeri değiştirilmiş ama BiV 

stimülasyon sağlanamamış. 

• 6.ay takipte 
– Kalan 12 hastanın birinde beklenmedik batarya 

tükenmesi tespit edilmiş. Bu hastada implant 
bölgesinde skar tespit edilmiş, vericinin bataryası 
çıkarılmış. 







ÖZET 

• PM/ICD/CRT cihazlarda elektrot ve bataryaya 
bağlı uzun dönem komplikasyonların önemli 
bir sorun olduğunu biliyoruz 

• Kablosuz ve/veya kalp içine implante 
edilebilen pil teknolojileri bu sorunun çözümü 
için umut verici 

• Bununla beraber bu sistemlerin kendine özgün 
problemleri nedeniyle henüz sorunun 
çözüldüğünü söylemek mümkün değil 


