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Saù ventrikül çıkıü yolu taüikardisinin yeni ve basitleütirilmiü
üçboyutlu haritalama tekniùi ile ablasyonu: Olgu sunumu
Ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using a new, simplified technique
for three-dimensional mapping: a case report
Dr. Erdem Diker, Dr. Alper Canbay, Dr. Özlem Özcan Çelebi, Dr. Sinan Aydoùdu
Ankara Numune Eùitim ve Araütırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniùi, Ankara

Saù ventrikül çıkıü yolu taüikardileri, yapısal kalp hastalıùı zemininde olmayan idiyopatik ventriküler taüikardilerin bir altgrubunu oluüturur. Taüikardi sırasında 12
kanallı yüzey elektrogramında sol dal bloku morfolojisi ve aüaùı yönlenmiü frontal eksen vardır. Aritminin
sürekli olmaması ve çıkıü yolunun yapısı fokal aritmi
kaynaùının ablasyonunu güçleütirmektedir. Bu yazıda,
Saleem ve ark. tarafından tanımlanan, yeni ve basitleütirilmiü bir üçboyutlu haritalama tekniùi ile saù ventrikül çıkıü yolu taüikardi ablasyonu yapılan 32 yaüında
bir erkek hasta sunuldu. Hasta, sol dal bloku inferior
eksen morfolojisinde taüikardi ataùı ile acil servise
baüvurmuütu. Uygulanan teknikte, bir spiral multipolar
kateter saù ventrikül çıkıü yoluna yerleütirilmiü ve taüikardinin haritalanması - ablasyonu iülemine kılavuzluk
etmiütir. Ablasyon sonrası birinci ve üçüncü ay kontrollerde hastanın semptomsuz olduùu görüldü.

Right ventricular outflow tract tachycardias comprise a
subgroup of idiopathic ventricular tachycardias that occur
in the absence of structural heart disease. Twelve-lead surface electrocardiography shows a left bundle branch block
morphology and an inferiorly-oriented frontal axis during
tachycardia. Non-sustained nature of arrhythmia and structure of the outflow tract makes catheter ablation of focal
arrhythmia origin difficult. Herein, we presented ablation of
right ventricular outflow tract tachycardia in a 32-year-old
male patient using a new, simplified technique, described
by Saleem et al., for three-dimensional mapping of the
outflow tract. The patient was admitted with tachycardia of
left bundle branch block with inferior axis morphology. In
this technique, a spiral multipolar catheter was positioned
in the right ventricular outflow tract and served as a guide
for mapping and ablation. The patient was asymptomatic in
the first and third months of the procedure.
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Saù ventrikül çıkıü yolu taüikardileri, idiyopatik taüikardilerin en sık görülen üekli olup, ventriküler ektopik
atım salvoları, sürekli olmayan ventriküler taüikardi
atakları veya daha seyrek olarak uzamıü ventriküler
taüikardi atakları üeklinde kendini gösterir.[1] Bu taüikardilerin saù ventrikül çıkıü yolunu oluüturan septum
veya serbest duvardan köken aldıùı belirlenmiütir.[1]
Saù ventrikül çıkıü yolu taüikardilerinin radyofrekans
kateter ile ablasyonu mümkündür.[1] Ancak, uygulanan
çeüitli tekniklere raùmen taüikardi odaùını uzaysal olarak saptamak ve bu noktaya radyofrekans akım uygulamak geleneksel yöntemlerle her zaman kolay deùildir.
Yeni üçboyutlu haritalama teknikleri ile bu sorunun

üstesinden gelinmeye çalıüılmaktadır.[2] Temassız haritalama (ENSITE), temaslı elektroanatomik haritalama
(CARTO) gibi üçboyutlu navigasyon ve haritalama teknikleri aritmi kaynaùını bulma ve ablasyon kateterinin
bu bölgeye yönlendirilmesinde çok yardımcı olmaktadırlar. Özellikle ENSITE’de saù ventrikül çıkıü yoluna
yerleütirilen ve üzerinde 64 elektrod bulunan balon
yardımıyla saù ventrikülün voltaj haritasını çıkartmak,
bu harita üzerinde istenen noktanın sanal elektrogramlarını izlemek ve tek bir taüikardi atımında dahi (veya
bir ekstra atımda) haritalama yapmak mümkün olmaktadır.[2] Ancak, yüksek maliyetleri nedeniyle bu sistemlerin ülkemizde kullanımı sınırlıdır. Bu yazıda, Saleem
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ûekil 1. Laboratuvarda dobutamin infüzyonu ile oluüan klinik taüikardi sırasında alınan 12derivasyonlu EKG kaydı 50 mm/sn akıü hızında görülmektedir. Yapısal kalp hastalıùı zemini
olmadan ortaya çıkan sol dal bloku ve aüaùı eksen morfolojisindeki bu taüikardi saù ventrikül
çıkıü yolundan köken almaktadır.

ve ark.[3] tarafından tanımlanan yöntemle, geleneksel
haritalama yöntemlerine ek olarak, saù ventrikül çıkıü
yoluna yerleütirilen bir spiral kateter (sirküler haritalama kateteri) aracılıùıyla üçboyutlu haritalama yapılan
bir olgu sunuldu.
OLGU SUNUMU

Otuz iki yaüındaki erkek hasta, sol dal bloku
inferior eksen morfolojisinde taüikardi ataùı ile acil
servise baüvurdu. Hasta, son bir kaç yıldır benzer

A

yakınmalar ile çeüitli acil baüvurularda bulunduùunu bildirdi. Hemodinamisi stabil olan hasta yoùun
bakımda gözleme alındı. Taüikardi kendiliùinden
sonlandı. Ardından yapılan fizik muayenede bir
özellik saptanmadı. Sinüs ritmindeki elektrokardiyogramında (EKG) özellik yoktu. Temel hematolojik
ve biyokimyasal parametreleri normal olan hastaya
ertesi gün ekokardiyografik deùerlendirme yapıldı.
Sol ventrikül ve saù ventrikül sistolik fonksiyonları
normal olan hastanın ekokardiyografisinde de anor-

B

ûekil 2. Saù ventrikül çıkıü yoluna yerleütirilmiü multipolar spiral kateterin, (A) saù ön oblik projeksiyondan görünümü; ablasyon kateteri posterior duvara doùru, spiral kateterden ilk endokardiyal kaydın alındıùı 7-8 bipolüne
yönelmiütir; (B) sol ön oblik projeksiyondan görünümü; ablasyon kateteri septum-serbest duvar birleüim yerinde
olan spiral kateterin 7-8 bipolü yakınına yönelmiütir.
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ûekil 3. Taüikardi sırasında ablasyon kateterin, ilk endokardiyal aktivasyon kaydının alındıùı
spiral kateterin 7-8 bipolüne yaklaütırıldıùında alınan lokal endokardiyal elektrogramlar.
HRA: Saù atriyum; RV: Saù ventrikül; L: Spiral kateter; ABL: Ablasyon kateteri; Kaùıt akıü hızı: 200 mm/sn.

mal bulguya rastlanmadı. Sinyal ortalamalı EKG
kayıtları da normal sınırlarda bulundu. Üçüncü gün
yapılan koroner anjiyografide koroner damarlar ve
sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal bulundu.
Hasta saù ventrikül çıkıü yolu taüikardisi öntanısıyla
aynı seansta elektrofizyolojik çalıüma ve ablasyona
alındı. Saù ventrikül apeksinden yapılan programlı elektriksel stimülasyonda herhangi bir taüikardi
indüklenmedi. Dobutamin (10 mikrogram/dakika
infüzyon dozundan baülandı ve doz artırıldı) ile
yapılan farmakolojik provokasyonu takiben siklus
uzunluùu 365 ms olan klinik taüikardisi ortaya çıktı
(ûekil 1). Taüikardinin saù ventrikül çıkıü yolundan
çıktıùı geleneksel aktivasyon haritalama yöntemleri

ile doùrulandı. Daha sonra, planlandıùı üzere, bir
adet 20 kutuplu spiral kateter (Inquiry Optima, Irvine
Biomedical Inc, Irivine, CA, ABD) saù ventrikül çıkıü
yoluna ûekil 2’de görüldüùü gibi yerleütirildi. Sinyal
karmaüasını önlemek için, distalden baülayacak üekilde her bipolden birer atlanarak (1-3-5-7-9-11. bipoller)
alınan elektriksel kaydın kalbin saù ventrikül çıkıü
yolunun anatomik olarak neresine karüılık geldiùi saù
ve sol ön oblik projeksiyonlardan belirlendi ve kateter
sabitlendi. Çıkıü yolu, Dixit ve ark.nın[4] tanımladıùı
gibi, anterior-posterior ve septal bölge-serbest duvar
olarak tanımlandı. Taüikardi sırasında ablasyon kateteri, spiral kateterden ilk endokardiyal aktivasyonun
kaydedildiùi L7-8 elektroduna yaklaütırılıp en erken

ûekil 4. ûekil 3’te tanımlanan ablasyon hedefinden yapılan “pace-mapping”. 12/12 uyum
olduùu izleniyor. Kaùıt akıü hızı: 50 mm/sn.
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ûekil 5. Ablasyon hedefine radyofrekans akımı uygulaması sırasında taüikardinin duruüu.
HRA: Saù atriyum; RV: Saù ventrikül; L: Spiral kateter; ABL: Ablasyon kateteri; Kaùıt akıü hızı: 50 mm/sn.

elektriksel aktivite kaydı alındı (ûekil 3). Bu bölgenin
anatomik olarak posteriorda, septum-serbest duvar
bileüke yerine karüılık geldiùi skopik olarak gözlendi.
Dobutamin infüzyonu ile hastada kan basıncı yükselmesi olduùundan, zaman zaman infüzyona ara verildi. Bu sırada taüikardisi sonlanan hastada ablasyon
hedefinden taüikardi hızında uygulanan “pace mapping” ile 12/12 uyum (ûekil 4) tespit edilmesi üzerine
radyofrekans akım uygulaması (40 W, 60 derece ayarı
ile) yapıldı. úlk uygulama sırasında taüikardi durdu
(ûekil 5) ve daha sonraki tüm manipülasyonlara raùmen tekrar indüklenemedi. Toplam 16 radyofrekans
akım uygulaması yapılan hastada iülem 150 dakika
sürdü. Yataùına gönderilen hasta, ertesi gün sorunsuz
taburcu edildi. Birinci ve üçüncü ay kontrollerinde
hastanın asemptomatik olduùu görüldü.
TARTIûMA

Saù ventrikül çıkıü yolu taüikardilerinin geleneksel
yöntemlerle ablasyonunda bazı teknik sınırlılıklar
vardır. Taüikardinin sürekli olmaması aktivasyon
haritalamasını güçleütirmektedir. Genel yaklaüım
taüikardi komplekslerini daha önce test edilmiü algoritmalar rehberliùinde deùerlendirip, ablasyon hedefinin kabaca tahmin edilmesidir. Ancak, saù ventrikül
çıkıü yolunun üçboyutlu anatomisi zaman zaman
ablasyon kateterinin uzaysal konumunu belirlemeyi
güçleütirmektedir. Saù ventrikül çıkıü yoluna yerleütirilen multipolar spiral kateter sayesinde, hem ablasyon kateterinin uzaysal pozisyonu bir sabit katetere
göre deùerlendirilebilmekte, hem de ablasyon hedefi
için, taüikardi komplekslerinin olduùu kısıtlı zaman
içerisinde erken aktivasyon yeri daha hızlı buluna-

bilmektedir. Taüikardi sırasında erken endokardiyal
aktivasyonun spiral kateterin hangi bipolüne yakın
olduùu görüldükten sonra, ablasyon kateteri rahatça
bu bölgeye yaklaütırılıp, en iyi erken aktivasyon ve en
iyi “pace-map” uyumu araütırılabilir. Böylece, spiral
kateter bize hem taüikardi sırasında erken aktivasyon
yerini bulmamız konusunda hız saùlamakta, hem de
ablasyon kateterinin navigasyonu sırasında kılavuzluk
etmektedir. Saleem ve ark.[3] tanımlanan yöntemle 12
olguda yaptıkları saù ventrikül çıkıü yolu taüikardi
ablasyonlarını, üçboyutlu haritalama-navigasyon sistemi kılavuzluùunda (n=10) ve geleneksel yöntemlerle
(n=7) yaptıkları ablasyonlarla karüılaütırmıülardır. Üç
yöntem arasında, lezyon sayısı, radyofrekans akım
süresi, iülem süresi, akut baüarı açısından fark bulunmamıütır. Geleneksel yöntemle ablasyon sırasında
komplikasyon görülmezken, spiral kateter (Lasso) ile
yapılan ablasyonda bir olguda kateter triküspid kapaùa takılmıü ve cerrahi olarak çıkarılmıütır.[3] Kesek
ve ark.[5] spiral kateterin atriyoventriküler kapaklara
takılmasının bu kateter kullanımıyla ilgili en büyük
komplikasyon olduùunu bildirmiülerdir. Spiral kateterin triküspid kapaùa takılma riski bir tarafa bırakılırsa, iülemin maliyeti üçboyutlu haritalama-navigasyon
sistemleriyle yapılan iülem maliyetiyle karüılaütırılamayacak kadar düüüktür.[3]
Saù ventrikül çıkıü yolu taüikardilerinin radyofrekans kateter ablasyon ile tedavisi hala teknik olarak
zorlukların yaüandıùı bir alandır. Üçboyutlu haritalama-navigasyon sistemleri ile yaptıùımız ablasyonlarla
kazandıùımız deneyim, saù ventrikül çıkıü yolu gibi
alanda çalıüırken kateter pozisyonu ile ilgili nasıl
yanılabileceùimizi, ne kadar geniü alana radyofre-
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kans akım uygulamak gerekebildiùini göstermektedir. Burada sunulan tekniùin, ülkemiz koüullarında
geri ödeme sorunu olan hastalarda etkin ve hızlı bir
seçenek olabileceùini düüündük. Ancak, bu yöntem
konusunda da deneyimimizi artırmak gerektiùi kanısındayız.
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