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VT MEKANİZMALARI
*Sinyal oluşumu (Otomatisite ve Tetiklenmiş aktivite)
*Sinyal İletimi (Yapısal/fonksiyonel bloklar, Reentry

[yeniden-girim] halkaları)
*Her ikisi

Artmış otomatisite

VEV/ VT 
AKS erken dönem VT/Reperfüzyon

aritmileri?
Hiper K ile induklenmiş VEV VT

Tetiklenmiş aktivite

(Erken ve Geç ard-depolarizasyonlar
RVOT VT

CPVT
Reperfüzyon aritmileri?



REENTRY (YENİDEN GİRİM)

• Reentry tarihsel olarak kardiyak disritmilerde ve ventriküler
taşikardilerde halen en önemli ve en sık mekanizma 

(J Am Coll Cardiol EP 2019;5:1363–83)

• Ancak diğer mekanizmalardan ayırt etmek tedavinin ilk adımı…

• Haritalama teknikleri ile disritmilerin tedavisinde kalp içerisinde 
nedensel, mekanistik ve anatomik bir ilinti kuruluyor. Amaç önce tanı 
sonra etkin tedavi. 



REENTRAN HALKALAR İÇİN GEREKENLER

• 1. Substrat varlığı  (iletim ve refrakterlik farkları ile proksimal ve distal
olarak birleşen)
• 2. Merkezde bloklu bir alan (etrafında dalgaların dolaşacağı);
• 3. Tek yönlü blok (bir bacağın refrakterliği düzelirken uyarı dalgası 

diğer bacaktan yetişip halkayı tamamlayabilmeli) 
• 4. Yavaş iletim alanları 
• 5. Reentran halkayı destekleyebilen kritik doku kütlesi
• 6. Bir başlatma tetikleyicisi.



REENTRY MODELLERİ



ENTRAINMENT?



Entrainment için Waldo ve ark. tanımı

« …taşikardinin daha yüksek bir uyarı hızına çıkmasının izlenmesi ile 
birlikte uyarı hızının taşikardinin kendi hızı altına düşürülmesi veya 
uyarının ani kesilmesi ile taşikardinin kendi hızına geri dönmesi 
durumu…»  



ENTRAINMENT MAPPING TEMEL AMAÇLARI

• VT mekanizması bir reentry (yeniden-girim) mi?

• Reentry ise kritik isthmus nerede?



Füzyon ve Reset – ENTRAINMENT İLK KURALI



Füzyon ve Reset – ENTRAINMENT İLK KURALI



ILERLEYİCİ FÜZYON – ENTRAINMENT 2. KURALI



Füzyon ve Reset – ENTRAINMENT İLK KURALI



İLERLEYİCİ FÜZYON



ENTRAINMENT 3. KURALI: Pace kesilince sonraki 
atım VT QRS ile aynı ancak pace siklus
uzunluğunda geliyor



3.kural



REENTERAN VT ÖZELLİKLERİ
• VT başlatılması ile ilgili olanlar

-Kritik zamanlı ekstra atım (tetiklenmiş aktivite-otomatisite genelde 
adrenerjik ajanlar veya burst pacing ile uyarılıp vagal manevralar ile 
sonlanır)

-Bölgesel-uzamsal özgüllük (diğerlerinde gözlenmez)

-İlk taşikardi CL ile pace CL arasındaki kritik ilinti (Kısa CL ilk VT CL daha 
uzun. Tetiklenmiş VT’de ise daha kısa CL ile VT hızı artar)



REENTERAN VT ÖZELLİKLERİ
• Stabil VT sırasında

-Füzyon ile reset (Diğer mekanizmalarda görülmez. Otomatisite
baskılanır tetiklenmiş ritimler hızlanır)
-Entrainment kriterlerinin sağlanması

• VT durdurulması
- Kritik zamanlı ekstra
- Uzamsal-bölgesel özgüllük



BU ESASLAR IŞIĞINDA:

• ENTRAINMENT: 
«Bir taşikardide, örneklerde gösterilen şekilde kritik zamanlı uyarılan 
ek-atımların çoklu serisi ile; tekrarlayıcı ve stabil/süregen füzyon ve 
reset fenomeni izlenmesi «

Stevenson et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2018;29:204–213.

Almendral et al. PACE 2013; 36:508–532



ENTRAINMENT NASIL YAPILMALI?

• Öncelikle stabil ve hemodinamik olarak tolere edilebilen bir VT 
indüklenebilmeli/görülmeli
• 12 derivasyonlu VT EKG’si en önemli malzeme
• Önce VT odağından uzak odacık seçilmeli (tanı) sonra ilgili odacıkta 

isthmus aranmalı
• Taşikardiden 10-30 ms kadar daha hızlı pacing
• Eşik testi önerilir
• Yakalamadan (capture) emin ol
• Paced QRS nasıl görünüyor VT öncesi mutlaka bak



ENTRAINMENT NASIL YAPILMALI?

• Pacing CL ile VT hızlandı mı?

• Uyarı kesilince VT aynı morf ve CL ile devam ediyor mu?

• Hangi EGM lokal? Hangisi yakalanıyor? 

• Stim-QRS stabil mi?



VT HALKASININ KRİTİK BİLEŞENLERİ İÇİN 
ÖLÇÜMLER

• Aşikar füzyon mu yoksa gizli (concealed) füzyon mu? (pacing dalgası 
korunmuş bölgenin ve reentran halkanın ne kadar dışında…)
• Stim-VTQRS sabit mi ve süresi ne? 
• Pacing kesilince doğru EGM alındı mı? VT devam etti mi?
• PPI-TCL (Halkanın içinde miyiz veya kabaca ne kadar uzağız. Pace-

halka-1 tur-yeniden kateter) > 30 ms / < 30 ms
• EGM-VTQRS ms
• Stim-VTQRS/TCL oranı  (<%30, %30-50, %50-70, >%70) (Stim uyarısı 

çıkışa ne kadar yakın?)







Kumar et al. Card Electrophysiol Clin 9 (2017) 55–69



HANGİ PARAMETRELER





Aşikar füzyon, PPI – TCL: 862-787 ms StQRS: 120 ms EGM-QRS: 80 ms
Uzak Eşlik Bölgesi (Remote Bystander)





Aşikar füzyon, PPI – TCL: 668-684 ms
Dış Halka (Outer Loop)





Stım to qrs 350 ms
ayrıca sinyal ayırımı için güzel

Gizli füzyon, PPI – TCL: 474-459 ms
St-QRS: 380 ms (stQRS/TCL: %82) EGM-QRS: 360 ms

İç Halka (Inner Loop)





Gizli füzyon, PPI – TCL: 690-690 ms
St-QRS: 270 ms (stQRS/TCL: %39) EGM-QRS: 270 ms

Merkez Isthmus. Mid-diastolik sinyal.





Gizli füzyon, PPI – TCL: 1028-656 ms
St-QRS: 654 ms EGM-QRS: 281 ms

Eşlik bölgesi (Bystander) Erken-diastolik sinyal





Gizli füzyon, PPI – TCL: 594-594 ms
St-QRS: 50 ms (stQRS/TCL: %10) EGM-QRS: 48 ms

Çıkış (Exit)  Pre-sistolik sinyal





Teknik sorunlar

Yerel sinyal hangisi?



Uzak eşlik 
bölgesi

Yakın eşlik 
bölgesi

Merkezi 
isthmus





Dokuyu yakaladığımızdan emin olmak (Non
capture?)



Görülemeyen sinyaller… Gain?



Dokuda dekremental ileti/çoklu çıkış?



Hemodinamik sorunlar

• Skar yüzdeleri azalıyor! VT’ler daha hızlı…

• Hemodinamik destek cihazları, PAAINESD skoru bu hastaları 
öngörebilir mi? 

• ECMO prosedürel başarı ile ilintili ancak sağkalım değişmiyor

• Kurtarıcı destek cihazı vs Primer perkutan destek cihazı sonuçları 
küçük serilerde olumlu… [Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology volume 48, pages27–34(2017)]

https://link.springer.com/journal/10840


JACC  VOL.  69,  NO.  14,  2017 Santangeli et al. APRIL  11,  2017:18 42–60







SONUÇ
• İşlem öncesi anatomi ve etiyoloji önemli
• Mutlaka 12 derivasyon EKG, varsa cihaz kayıtlarını operatörün görmesi
• Görüntüleme yöntemlerini bir arada kullanmak başarıyı artırıyor
• Anatomik haritalamanın fonksiyonel değerinin sorgulanması gerekliliği
• Manevraların doğru yapılıp doğru yorumlanması, sık hata nedenlerine 

aşinalık
• İşle sırasında optimal hemodinamik destek, işlem zamanlaması ve 

prosedürel başarı kriterlerimiz halen net değil…






