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Olgu  
G1P0A0D0&C0Y0  

36 yaşında 

Hashimoto tiroiditi ve vitiligo tanılı,     
Levotiron kullanan gebe 

 

Fetal USG’de fetusun kalp atışlarının hızlı olduğu fark 
edilmiş. Bunun üzerine hasta çocuk kardiyoloji 
polikliniğimize yönlendirildi. 



30.GH Fetal Ekokardiyografi 

Fetal Ekokardiyografik Tanı: 
 Fetal supraventriküler taşikardi 
 (intermittan SVT - Hız 263/dk) 

 

 





Hastanın Yönetimi 
 İntermittan SVT olarak kabul edilen fetus için  

antiaritmik olarak anneye Digoksin tedavisi 
başlandı. Takibinde kan digoksin düzeyinin 
kontrolü planlandı. 

 Annenin EKG’si değerlendirildi. Özellikle digoksin 
tedavisinin takibinde aralıklı olarak PR mesafesi, 
QRS genişliği ve QTC takibinin yapılması planlandı.  

 3 gün sonraki değerlendirmede SVT’nin devam 
ettiğinin görülmesi üzerine Digoksin  tedavisine 
Flekainid eklendi. 
 



30+3 GH Fetal Ekokardiyografi 

 Tedavinin 3.gününde SVT’nin sebat ettiği görüldü. 
Digoksin tedavisine ikinci bir antiaritmik olarak 
Flekainid (grup 1C antiaritmik) eklendi. 

 Maternal EKG normal olarak değerlendirildi. 
 



30+4 GH Fetal Ekokardiyografi 

Fetal Ekokardiyografik Tanı 
 Düzelmiş SVT 

 

Kombine tedavinin 24.saatinde ritim sinüs. SVT ya da 
herhangi bir erken vuru görülmedi.  

 

 



31 GH Fetal Ekokardiyografi 
Fetal Ekokardiyografik Tanı 
 Fetal supraventriküler taşikardi 
 (SVT - Hız 237/dk) 

 

 

SVT’nin sebat ettiği görüldü (intermittan değil)  
Hız 237/dk. Hafif derecede perikardiyal efüzyon 
geliştiği görüldü.  
Maternal EKG normal. Digoksin ve flekainid 
dozları artırıldı. 

 

 



31+3 GH Fetal Ekokardiyografi 
Fetal Ekokardiyografik Tanı: 
 Fetal supraventriküler taşikardi        
 (intermittan SVT - Hız 188/dk) 

 

SVT’nin aralıklı olarak kesintiye uğradığı görüldü. 
(İntermittan) PR mesafesi 214 msn olduğu için (üst sınır 
200 msn) digoxin dozu azaltıldı. 

 

 



32 GH Fetal Ekokardiyografi 
Fetal Ekokardiyografik Tanı: 
 Fetal supraventriküler taşikardi        
 (intermittan SVT - Hız 188/dk) 

 

Hastanın SVT’sinin ikili antiaritmik tedaviyle kontrol 
altına alınamadığı görüldü. Tedaviye üçüncü bir 
antiaritmik olarak Sotalol (sınıf 3 antiaritmik) eklendi. 

 

 



32+2 GH Fetal Ekokardiyografi 
Fetal Ekokardiyografik Tanı 
 Düzelmiş fetal supraventriküler taşikardi 

 

SVT kontrol altında.  
Perikardiyal efüzyonun olmadığı görüldü.     
Digoxin kesilerek tedaviye Flekainid ve Sotalol ile 
devam edildi. 

 

 



33 GH Fetal Ekokardiyografi 
Fetal Ekokardiyografik Tanı 
 Düzelmiş fetal supraventriküler taşikardi 
 

Fetal EKO’da SVT’nin kontrol altında olduğu ve 
perikardiyal efüzyonun bulunmadığı görüldü.    
Gebeliğin sonuna kadar 2’li kombinasyon tedavisi ile 
takibe devam edildi. Takibi süresince SVT tekrarlamadı. 

 





37+6 GH’da, 3070 gr kız bebek  
C/S ile, APGAR 8/9 doğdu.  
 

Doğar doğmaz ağlayan ve KTA>100/dk olan bebek, 
takip amacıyla YDYBÜ’ye getirildi ve kardiyak 
monitörize edildi. 

 

 



Fizik Bakı 

• Genel durumu iyi, aktif. Emmesi iyi, kilo alımı 
mevcut. 

• Cilt rengi ve turgoru doğal. Döküntü yok.  
• Orofarenks doğal. Mukozit-pamukçuk yok. 
• Akciğer sesleri doğal, ral-ronküs yok. 
• Kalp ritmik, S1+ S2+, üfürüm yok. Femoral ve 

periferik nabızlar doğal, simetrik. 
• Batın rahat, defans-rebound yok. HSM yok. 
• Yenidoğan refleksleri normal, patolojik bulgu yok. 

• Boy: 48 cm        Tartı: 3360 gr 

• Nabız: 120/dk 

• Solunum: 48/dk,    Sat.O2:%98 

• Tansiyon: 82/46 mmHg 



İzlem 

 Çekilen EKO’sunda Patent Foramen Ovale ve 
duktus açıklığı saptandı.  

 Hastaya 2mg/kg/gün’den 4 dozda Beta-bloker 
başlandı. 

 YDYBÜ’de 2 gün daha beslenme ve kardiyak açıdan 
takibine devam edilen hasta, genel durumunun iyi 
olması ve SVT görülmemesi üzerine anne yanında 
takip amacıyla çocuk servisine alındı. 

 



İzlem 

 Anne yanında izlenen hastaya Holter EKG takıldı. 
 Kilo alımı, beslenmesi ve genel durumu iyi 

seyreden bebek, PN 4.gününde taburcu edildi. 

 Hastanın holter EKG sonucu normal olarak 
değerlendirildi (SVT gözlenmedi) 

 

 

 



TETKİKLER: -EKG 



TETKİKLER: -EKG 



TETKİKLER: -EKG 



ÖN TANINIZ  . 



SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ 
 SVT, his hizmesi bifurkasyonunun proksimalinden 

orijin alan anormal mekanizmalar sonucu gelişir. 
 Çocukluk çağının en sık görülen semptomatik 

taşiaritmisidir. 
 QRS süresi genellikle normaldir.(<0,12 sn=Dar QRS 

taşikardi). Bazen aberran ileti QRS süresini uzatabilir 
ve ventriküler taşikardi ile karışabilir. 

 Kalp hızı çok yüksek ve düzenli (240 +- 40 / dk) 

 P dalgası genellikle görülmez, görüldüğünde p 
dalgasının aksı anormaldir. 
 



SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ 
 Konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir.                          

Fetal dönemde hidrops görülebilir. 

 Hipotermi, kusma, ishal  görülebilir. 

 %20’si aseptomatiktir, muayene sırasında fark edilir. 
 Kalp atış hızı aktivite ile değişmez.  
 Altta yatan sorunun kendisi veya uygunsuz/yetersiz tedavi 

hayati risk oluşturur. Bu yüzden taşikardi 
mekanizmalarının anlaşılması ve yönetimi önemlidir. 



Reentry 

AVRT: Atrium ve ventrikül 
arasında elektriksel iletiye 
izin veren AV nod dışındaki 
aksesuar bir yol varlığında 
gelişen taşikardidir.  
 

AVNRT: AV düğümü 
içerisinde farklı iletim ve 
refrakter dönem süreleri 
olan iki yol varlığında 
oluşan taşikardidir. 

Artmış otomatisite 



SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ 
 En sık görülen mekanizma REENTRY  
 Süt çocukluğu döneminde ektopik taşikardiler 

ikinci sıklıkta  
 Büyük çocuklarda AVNRT taşikardi ikinci 

sıklıkta  
 En sık görülen taşikardi tipi aksesuar 

yollara ikincil gelişen taşikardiler (AVRT)  



Aksesuar yol AV nodu bypass eder ve alternatif yoldan 
ilerleyen bu impulsun ulaştığı ventrikül bölümleri,                    
AV noddan uyarı gelmeden önce aktive olur. 



Wolf-Parkinson-White Sendromu 

 İlk kez 1930 yılında Wolf, Parkinson ve White 
tarafından taşikardi paroksismaları, kısa PR 
intervali ve fonksiyonel dal bloğu olarak 
tanımlanmıştır. 
 

 En sık görülen preeksitasyon sendromu 
 

 Aksesuar yol atriyum-ventrikül arasında 
 

 Asemptomatik ise WPW paterni, taşiaritmi 
atakları varsa WPW Sendromu olarak adlandırılır. 



WPW SENDROMUNDA ANORMAL 

YOLAKLARIN YERLEŞİMİ 





 İnfantlar, WPW tanısını tipik olarak reenteran SVT 
atağı sonrası alır. 
 

 İzlemde SVT sıklığı çoğu hastada azalsa da,  7-8 yaşta 
%30 hastada rekürrens görülür. 

 





Medikal Tedavi Seçenekleri 



Yenidoğan Taşikardilerinde Kullanılan 
Farmasötik Ajanların Sınıflandırılması 
Sınıflandırma İlaç 

I. Sodyum Kanal Blokörleri Flekainid, Propoferon 

II. Beta Blokörler Atenolol, propranolol, esmolol, nadolol 

III. Potasyum Kanal Blokörleri Amiodaron, sotolol (+Beta Blokör 
etkisi) 

IV. Kalsiyum Kanal Blokörleri Verapamil, diltiazem 

*WPW’da Adeozin, digoksin ve kalsiyum kanal blokörleri 
AV Noddan çok aksesuar yol iletisini artırdıkları ve 
ventriküler aritmilere neden oldukları için AF’da rölatif 
kontrendikedir. 



İLAÇ ETKİSİ YORUM 

Amiadoron İletimi 
yavaşlatır. 

Yarı ömrü uzun; plazma amiodaronun kararlı 
konsantrasyona gelebilmesi için birkaç hafta /ay 
gerekebilir. 
KCFT ve TFT takibi tedavi öncesinde ve 6 ayda bir 
izlenmeli 
Adenozin cevapsız SVT ve VT’de faydalı. 

Sotolol İletimi bir 
dereceye kadar 
yavaşlatır. 

Pro-aritmik etkiler: bradikardi ve QT aralığını uzatır. 
Verapamil ile kullanılmamalıdır. 
Flecainid ile birlikte refrakter  SVT'de kullanışlıdır 

Flekainid İletim üzerine 
etkisi az. 

Proaritmik etkileri toksisite ile. 
Flecainide seviyeleri izlenmeli; böbrek yetmezliği riski. 
Refrakter SVT için, tek başına veya sotalol ile birlikte 
kullanılabilir. 

Adenozin İletimi 
yavaşlatır 
/engeller. 

Sinüs ritmine hızlı dönüş. 
Geniş veya dar kompleks SVT tanısında yardımcı 
Atriyal flutter maskesini  ortadan kaldırır. 

Propafenon İletim üzerine 
etkisi az. 
 

Terapötik aralıklarda konsantrasyon-etki ilişkisi 
yoktur, bu nedenle plazma konsantrasyonlarının 
titrasyonu, klinik öneme sahip değildir. 
QT aralığını uzatır. 



      

 

 

    Teşekkürler… 


