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ÖZ 

Giriş: Geçici kalp pili(GKP) uygulaması birçok bradiaritminin acil tedavisinde hayat kurtarıcı role sahiptir.Özellikle 
ilaçların etkisiz olduğu infra nodal atriyoventriküler blokların (AVB) acil tedavisi için tek seçenektir.Bu 
çalışmada,kliniğimizde acil GKP uygulanan hastaların klinik özelliklerini ve hastane içi mortalite oranlarını tespit 
etmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem:Ekim 2016-Haziran 2021 tarihleri arasında kliniğimizde acil GKP takılan 229 hasta çalışmaya 
dahiledildi. Hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri hastane kayıtları vasıtasıyla geriye dönük olarak incelendi. 

Bulgular: Hastaların 225’ine bradiaritmi nedeniyle, 4’üne ise taşiaritmi nedeniyle (over-drive pacing amaçlı) GKP 
implante edildi.GKP gerektiren bradiaritmi nedenleri sırasıyla; idiopatik (%33.3), ilaçlar (%30.6), iskemi (%30.6), 
hiperpotasemi (%4.9) ve konjenital atriyoventriküler bloktu (%0.4). En sık bradikardi türü 2. ve 3. derece 
atriyoventriküler bloklardı (%77.3). Bradiaritmi nedeniyle GKP takılan hastaların 110 (%48.9)’una kalıcı kalp pili 
implantasyonu gerekti. Hastaların 35 (%15.3)’inde hastane içi mortalite gelişti. Mortalite oranı, iskemi ve 
hiperpotasemi gruplarında diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001).  

Sonuç: Acil GKP implantasyonu gerektiren en sık neden idiopatik ardından iskemi ve ilaçlardı. Hiperpotasemi ve 
iskeminin neden olduğu ciddibradikardilerde hastane içimortalite oranı oldukça yüksektir.   

SUMMARY 

Introduction:Temporary pacemaker (TPM) application has a life-saving role in the emergency treatment of many 
bradyarrhythmias. Especially, it is the only option for the emergency treatment of infranodal atrioventricular blocks 
(AVB) where drugs are ineffective.In this study,we aimed to determine the clinical features and in-hospital 
mortality rates of patients who underwent emergency TPM in our clinic. 

Material and Method: Between October 2016 and June 2021, 229 patients who underwent emergency TPM in 
our clinic were included in the study. The clinical and laboratory characteristics of the patients were examined 
retrospectively through hospital records. 

Results: TPM was implanted in 225 patients for bradyarrhythmia and 4 for tachyarrhythmia (forover-drive 
pacing). The causes of bradyarrhythmia requiring TPM were idiopathic (33.3%), drugs (30.6%), ischemia (30.6%), 
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hyperkalemia (4.9%), and congenital atrioventricular block (0.4%). The most common type of bradycardia was 
2nd and 3nd degree atrioventricular blocks (77.3%). Permanent pacemaker implantation was required in 110 
(48.9%) of the patients with TPM due to bradyarrhythmia. In-hospital mortality developed in 35 (15.3%) of the 
patients. Mortality rate was significantly higher in the ischemia and hyperkalemia groups compared to the others 
(p<0.001). 

Conclusion: The most common reason requiring emergency TPM implantation was idiopathic, followed by 
ischemia and drugs. In-hospital mortality rate is quite high in severe bradycardia caused by hyperkalemia and 
ischemia. 

GİRİŞ 

Transvenözendokardiyal geçici kalp pili (GKP) 
implantasyonu ilk olarak 1958 yılında tanımlan-
mıştır (1). Bu tarihten itibaren, birçok farklı türden 
aritminin tedavisinde, kullanımı giderek artmıştır. 
Transkütanöz, epikardiyal ve transözofagial 
yollarla da uygulanabilmektedir ancak en sık 
kullanılan yöntem transvenöz implantasyondur. 
Önceleri floroskopi eşliğinde implante edilen yarı 
rijid GKP leadlerinin yerini son yıllarda balonlu 
fleksible leadler almaya başlamıştır (2). Acil GKP 
uygulaması hemodinamik bozukluğa yol açan 
ciddi bradikardilerin tedavisinde hayat kurtarıcı 
olmaktadır (3,4). Özellikle sempatomimetik ve 
parasempatolitik ilaçların yararsız olduğu infrano-
dal atriyoventriküler blokların acil tedavisinde 
GKP implantasyonu tek seçenektir. En sık kulla-
nım endikasyonları miyokard infarktüsü, elektrolit 
bozuklukları, ilaç intoksikasyonu, kardiyak 
cerrahi, miyokardit ve kardiyak transplant sonrası 
gelişen bradiaritmilerdir.Bunların dışında ilaca 
dirençli ventriküler taşikardi,elektriksel fırtına ve 
atrialfibrilasyon ve flutter gibi taşiaritmilerin teda-
visinde de “over drive pacing” amaçlı kullanıl-
maktadır (5-7). 

Bu çalışmada, yıllardır çeşitli endikasyonlarla 
kullanılmakta olan GKP’nin kliniğimizdeki kulla-
nım alanları ve bu hastaların kısa dönem 
(hastane içi) sonuçları incelenmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Hasta Popülasyonu ve Veri Elde Edilmesi 

Ekim 2016-Haziran 2021 tarihleri arasında Bakır-
çay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Kardiyoloji Kliniğinde acil geçici kalp pili 
implante edilen 229 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Başarısız implantasyon girişimleri çalışma dışı 
bırakıldı. Hastane kayıtları vasıtasıyla hastaların 
demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri ince-
lendi. Bu analizler doğrultusunda hastaların aritmi 
türleri ve bu aritmilerin etiyolojik nedenleri elde 
edildi. Klinik ve laboratuvar parametrelerinin 
değerlendirilmesi sonucunda etiyolojik nedeni 
saptanamayan aritmiler idiopatik olarak gruplan-
dırıldı. Etiyolojilerine göre gruplandırılan hastalar 
arasındaki farklar incelendi. İlaca bağlı bradikardi 
nedeniyle GKP takılan hastaların kullandığı 
ilaçlar kaydedildi. Hastanede yatışı sürecinde 
koroner anjiografi yapılanların sine-anjiogramları 
geriye dönük olarak incelendi. Akut miyokard 
infarktüsüne (MI) bağlı bradikardi nedeniyle GKP 
takılanlar ayrıca incelendi. Hastaların yatışı sıra-
sında yapılan ekokardiyografileri ve diğer görün-
tüleme tetkikleri analiz edildi. GKP implantasyonu 
sırasında gelişen komplikasyonlar incelendi. 
Hastaların GKP ile izlem süreleri ve nihayetinde 
kalıcı kalp pili gerekip gerekmediği kayıtlar vası-
tasıyla saptandı. Hastanede yatışı süresince 
mortalite gelişenler analiz edildi ve mortalite 
nedenleri kaydedildi. Çalışmaya, Bakırçay Üni-
versitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulundan onay aldıktan sonra başlanmıştır 
(onay numarası:2021/310). Çalışmaya dahil 
edilen hastalardan işlem öncesi bilgilendirilmiş 
yazılı onam alınmıştır. 

Tanımlamalar 

Hipertansiyon (HT); hastanın antihipertansif 
tedavi alması ve/veya kan basıncı sistolik≥ 140 
mmhg ve/veya diyastolik≥ 90 mmhgolarak 
tanımlandı. Diyabet tedavisi gören veya açlık kan 
şekeri 126 mg/dl'nin üzerinde yada HbA1c düzeyi 
6.5 gr/dl’nin üzerinde olanlar diabetes mellitus 
(DM) olarak kabul edildi. Antilipidemik tedavi 
alıyor olması veya yaş ve klinik durumuna göre 
antilipidemik tedavi gerektirecek kadar lipit 



yüksekliğinin olması hiperlipidemi (HPL) olarak 
kabul edildi. Koroner arter bypass veya perkütan 
koroner işlem öyküsü olanlar veya herhangi bir 
koroner arterde %50’den fazla darlık bulunanlar 
koroner arter hastası (KAH) olarak tanımlandı. 
Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (SVSD),2D 
transtorasik ekokardiyografi ve Simpson'ın biplan 
yöntemi ile ölçülen sol ventrikül ejeksiyon fraksi-
yonunun %50'nin altında olması olarak tanım-
landı. Kronik böbrek yetmezliği (KBY),glomerüler 
filtrasyon hızının 60ml/dk/1.73 m2'nin altına düş-
mesi olarak tanımlandı. Serum potasyum seviye-
sinin > 5.5mEq/L olması hiperpotasemi olarak 
tanımlandı.  

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 229 hastanın 118 
(%51.5)’i erkek,111 (%48.5)’i kadındı.Yaş ortala-
ması 73.3±12.4 (min:21, max:96) olarak saptandı. 
Hastaların 121 (%52.8)’inde HT,91 (%39.7)’inde 
DM ve 18 (%7.9)’inde bradikardi öyküsü vardı. 
225 hastaya bradiaritmi ve 4 hastaya taşiaritmi 
nedeniyle (overdrive pacing amaçlı) GKP takıl-
mıştır (Grafik 1). Bradiaritmi, 75 (%33.3) hastada 
idiopatik, 69 (%30.6) hastada ilaçlar, 69 (%30.6) 
hastada iskemi,11 (%4.9) hastada hiperpotasemi 
ve 1 (%0.4) hastada konjenital atriyoventriküler 
blok nedeniyle gelişmiştir. Hastaların bradikardi 
nedenlerine göre demografik ve klinik özellikleri 
Tablo 1’de, laboratuvar özellikleri Tablo 2’de 
sunulmuştur. İskemiye bağlı bradikardi nedeniyle 
GKP takılan hastaların 49 (%71)’u inferior MI,4 
(%5.8)’ü anterior MI,16 (%23.2)’sıdiğer MI idi. 
Hastaların 8 (%3.5)’i asemptomatikken,105 
(%45.8)’i senkop veya presenkopla ve 116 
(%50.6)’sı diğer semptomlarla (çarpıntı, dispne, 
yorgunluk, göğüs ağrısı vb.) hastaneye başvurdu. 
Hastaların aritmi türleri Tablo 3’de sunulmuştur. 
Bradiaritmiye neden olan ilaçlar Tablo 4’te sunul-
muştur. İskemik etiyolojiye sahip olanların yaş 
ortalaması ve ortalama sol ventrikül ejeksiyon 
fraksiyonu diğerlerine göre anlamlı olarak daha 
düşüktü (p=0.003 ve p<0.001). Hiperpotasemi 
nedeniyle GKP takılanlarda potasyum değeri ile 
birlikte diğer elektrolit değerleri ve hemoglobin 
değeri diğer gruplardan anlamlı olarak farklıydı 
(p<0.05). Hastaların GKP ile ortalama izlem 
süresi 3.2±2.7 gündü.Bradiaritmi nedeniyle GKP 
takılan hastaların 110 (%48.9)’ununa kalıcı kalp 
pili implantasyonu gerekti. GKP izlem süresi, lead 
revizyon ihtiyacı ve kalıcı kalp pili gerekliliği idio-
patik-konjenital ve ilaca bağlı bradikardi grupla-
rında diğer gruplara göre anlamlı olarak daha 
fazlaydı (p<0.001). Hastane içi mortalite 35 (%15.3) 
hastada gelişti. İskemi ve hiperpotasemiye bağlı 
bradikardi nedeniyle GKP takılan hastalarda 
mortalite oranı diğer gruplara göre anlamlı olarak 
daha fazlaydı (p<0.001) (Tablo 1). GKP takılan 2 
(%0.9) hastada sağ ventrikül yaralanmasına bağlı 
perikardiyal tamponad, bradikardi nedeniyle im-
plantasyon yapılan 2 (%0.9) hastada ventriküler 
taşikardi ve 4 (%1.7) hastada kasık hematomu 
gelişti. 

Hastane içi mortalite;GKP implante edildikten 
sonraki hastane sürecinde herhangi bir nedene 
bağlı olarak gelişen ölüm olarak tanımlandı. 

Bradikardi (bradiaritmi); kalp hızının 50 atım/dk’ 
dan düşük olması olarak tanımlandı. Kalp hızının 
40 atım/dk’dan düşük olması ciddi bradikardi 
olarak tanımlandı. 

ST eleve miyokard infarktüsü (STEMI);30 dakika-
dan uzun,sürekli tipik göğüs ağrısı ve en az 2 
ekstremite elektrokardiyografik derivasyonunda 1 
mm veya en az 2 bitişik prekordiyal derivasyonda 
2 mm ST segment yükselmesi veya yeni gelişen 
sol dal bloğu varlığı olarak tanımlandı. 

GKP implantasyonu, hastaların tamamında trans-
venöz yolla ve balonsuz yarı rijid leadler kulla-
nılarak gerçekleştirildi. 

İstatistik 

Tüm istatistiksel analizler SPSS programı (sürüm 
15.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois) kullanılarak 
yapıldı. Verilerin normal dağılımı Kolmogorov-
Smirnov testi ile değerlendirildi. Sürekli değişken-
ler ortalama ± standart sapma (SD) ve minimum 
ve maksimum olarak rapor edildi. Kategorik 
değişkenler sayı (n) ve yüzde (%) olarak olarak 
raporlandı. Sürekli değişkenler normallik anali-
zine göre bağımsız Student T-testi veya Mann-
Whitney U testi ile2’den fazla kategorik değişke-
nin olduğu gruplarda ise OneWayAnova testi 
kullanılarak karşılaştırıldı. Kategorik değişkenlerin 
karşılaştırılması için Ki-kare testi veya Fisher 
exact testi kullanıldı. İstatistik anlamlılık için p 
değerinin < 0.05 olması kabul edildi. 
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Tablo 1. Hastaların etiyolojik nedenlere göre demografik ve klinik özellikleri 

Değişkenler İdiopatik ve 
Konjenital, n=76 

İlaca bağlı 
n=69 

İskemik n=69 Hiperpotasemi 
n=11 

P değeri 

Yaş, yıl (mean ± SD) 72.9±14.7 77.1±8.8 69.5±12.1 77.4±10.2 0.003 

Cinsiyet (erkek), n (%) 38 (50) 30 (43.5) 43 (62.3) 4 (36.4) 0.108 

Hipertansiyon, n (%) 39 (51.3) 52 (75.4) 22 (31.9) 6 (54.5) <0.001 

Diabetes mellitus, n (%) 17 (22.4) 34 (49.3) 30 (43.5) 9 (81.8) <0.001 

Hiperlipidemi, n (%) 22 (28.9) 23 (33.3) 28 (40.6) 5 (45.4) 0.426 

KAH, n (%) 32 (42.1) 34 (49.3) 69 (100) 5 (45.4) <0.001 

SVSD, n (%) 11 (14.5) 12 (17.4) 25 (36.2) 2 (18.2) <0.001 

Bradikardi öyküsü, n (%) 8 (10.5) 9 (13.1) 1 (1.4) 0 0.046 

SVEF %, (mean ± SD) 55.8±8.5 53.6±11.2 48.2±8.7 54±11.7 <0.001 

Orta-ciddi AD, n (%) 4 (5.3) 1 (1.4) 1 (1.4) 0 0.458 

Orta-ciddi MY, n (%) 20 (26.3) 9 (13.1) 9 (13.1) 2 (18.2) 0.552 

GK Previzyon ihtiyacı, n (%) 18 (23.7) 10 (14.5) 1 (1.4) 0 <0.001 

GKP süresi,gün (mean ± SD) 3.8±2.7 4.1±2.4 1.8±2.6 2.2±2.7 <0.001 

KKP ihtiyacı, n (%) 62 (81.6) 43 (62.3) 4 (5.8) 1 (9.1) <0.001 

Hastane içi mortalite, n (%) 2 (2.6) 1 (1.4) 25 (36.2) 6 (54.5) <0.001 

Kısaltmalar: AD, aort darlığı; GKP, geçici kalp pili; KAH, koroner arter hastalığı; KKP, kalıcı kalp pili; MY, mitral yetmezliği;SVEF, 
sol ventrikülejeksiyon fraksiyonu; SVSD, sol ventrikülsistolikdisfonksiyonu. 

Tablo 2. Hastaların etiyolojik nedenlere göre laboratuvar özellikleri 

Değişkenler İdiopatik ve 
Konjenital, n=76 

İlaca bağlı 
n=69 

İskemik n=69 Hiperpotasemi 
n=11 

P değeri 

WBC,109 /L   (mean ± SD) 9.9±3.2 10.1±2.8 12.4±4 12.4±4.4 <0.001 

HB, g/dL  (mean ± SD) 12.5±1.9 11.3±1.7 12.2±2.1 9.7±1.4 <0.001 

PLT,109 /L  (mean ± SD) 215.9±65.5 229.7±82.5 250.7±96.8 222±76 0.09 

MPV, fl(mean ± SD) 8.9±1.1 8.8±1.1 8.7±1.1 8.6±0.8 0.644 

Üre, mg/dL(mean ± SD) 57.5±26.7 61.4±33.3 53.4±28.2 145.2±50 <0.001 

Kreatinin, mg/dL(mean ± SD) 1.28±0.5 1.41±1.1 1.51±1.1 4.2±2.4 <0.001 

Sodyum, mEq/L(mean ± SD) 138.4±4.1 138.2±4.3 138.1±4.3 133.6±5.3 0.007 

Potasyum,mg/dL(mean ± SD) 4.55±0.5 4.53±0.6 4.51±0.6 6.6±0.7 <0.001 

Kalsiyum, mg/dL(mean ± SD) 8.7±0.5 8.9±0.7 8.5±0.8 8.3±0.4 0.005 

TSH,mU/L(mean ± SD) 1.5±1.9 2.1±1.7 2.5±5.4 1.5±1.1 0.289 

Kısaltmalar: HB, hemoglobin miktarı; MPV, meanplateletvolümü; PLT, platelet değeri; TSH, tiroidstimulan hormon; WBC, kan 
beyaz küre miktarı.

Tablo 3. Geçici kalp piliimplante edilen hastaların aritmi türleri 

Aritmi türü Veriler 

n=229  

AV tam blok, n (%) 153 (66.8) 

İkinci derece AV blok, n (%) 24 (10.5) 

Sinüzal bradikardi, n (%) 19 (8.3) 

Nodal ritim, n (%) 16 (7) 

Hasta sinüs sendromu, n (%) 6 (2.6) 

YVYAF, n (%) 7 (3.1) 

Ventriküler taşikardi, n (%) 4 (1.7) 

Kısaltmalar: AV, atriyoventriküler; YVYAF, yavaş ventrikül 
yanıtlı atrialfibrilasyon 

Tablo 4. İlaca bağlı bradikardiye neden olan ilaç türleri 

Kullanılan ilaç Veriler 

n=69  

BB, n (%) 49 (71) 

NDH-KKB, n (%) 6 (8.7) 

BB ve NDH-KKB, n (%) 4 (5.8) 

BB ve Amiodaron, n (%) 6 (8.7) 

BB ve Propefenon, n (%) 1 (1.4) 

BB ve Digoksin, n (%) 3 (4.3) 

Kısaltmalar: BB, beta-bloker; NDH-KKB, dihidropiridin grubu 
olmayan kalsiyum kanal blokeri. 



Grafik 1. Geçici kalp pili implante edilen hastaların etiyolojik 
nedenleri. 

atrioventriküler nod hastalığı olanlarda meydana 
gelir (15,16). Bu bradikardiler genellikle ilaç 
başlandıktan birkaç gün sonra ortaya çıkar. Kalp 
yetmezliği öyküsü, ileri yaş, kadın cinsiyet ve 
çoklu ilaç kullanımı yatkınlaştırıcı faktörler olarak 
bulunmuştur (17,18). Birçok çalışmada, ilaca 
bağlı ciddi bradikardilere en sık beta blokerler ve 
non-dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerle-
rinin neden olduğu saptanmıştır (17-19). Bununla 
birlikte büyük ölçekli kalp yetmezliği çalışmaların-
da beta blokerlerin güvenilir olduğu ve bu ilaçlara 
bağlı ciddi bradikardi riskinin %1’in altında olduğu 
belirtilmiştir (20,21). Miyokard infarktüsü (MI) 
sırasında ileti bozuklukları hastaların %10-
20’sinde görülebilen bir durumdur ancak ciddi 
bradikardiler daha nadir görülür. Ullah ve ark. 
çalışmalarında, miyokardin farktüsüyle başvuran-
ların %8.7’sinde yüksek dereceli AVB görüldü-
ğünü rapor etmişlerdir (22). Bunlardan %58’i infe-
rior MI,%29’u anterior MI ve %13’ü ST elevas-
yonsuz MI’ler idi.Misumida ve ark.’nın yaptığı 
büyük ölçekli bir çalışmada inferior miyokard 
infarktüslerinin %4’ünde yüksek dereceli AVB ve 
%0.6’sında sinüs nod disfonksiyonu görülmüştür 
(23). 

GKP daha nadir olarak da ilaçlara dirençli atriyal 
ve ventriküler taşiaritmilerin sonlandırılmasında 
kullanılmaktadır. Bu yöntemle kalp, iç kalp hızının 
üzerinde bir hızla uyarılarak, refrakter periyodun 
uzaması sağlanır ve re-entry sonlandırılır. Bu 
yöntem implantabıl defibrilatörlerde de ‘’anti-
taşikardik pacing’’ özelliği olarak kullanılmaktadır. 
Çalışmamamızda da 4 hastaya ilaca dirençli 
malignventriküler aritmiyi sonlandırmak için GKP 
takılmıştır. 

Çalışmamızda bradiaritmi nedeniyle GKP takılan 
hastaların %49’unda kalıcı kalp pili ihtiyacı 
olmuştur. Rida ve ark.’nın yaptığı çalışmada 
kalıcı kalp pili gerekliliği bizim çalışmamıza ben-
zer oranda bulunmuştur (9). İdiopatik dejenaras-
yonda ve ilaca bağlı bradikardilerin çoğunda altta 
yatan bir ileti sistemi hasarı olduğu için bradi-
kardiler genellikle geri dönüşümsüz olur ve kalıcı 
kalp pili gerekir. Birçok çalışma,ilaca bağlı ciddi 
bradikardi gelişen hastalarda ilaç kesilse dahi 
çoğunlukla kalıcı kalp pili gerektiğini göstermiştir 
(24,25). Çalışmamızda daidiopatik ve ilaca bağlı 
bradikardi gruplarında diğer gruplara göre daha 
fazla oranda kalıcı kalp pili gerekti. Bu gruplarda 
geri dönüşümsüz bradikardilerin daha fazla 

TARTIŞMA 

Acil GKP implantasyonu gerçekleştirilen hasta-
ların %90’ından fazlasında bradikardi nedenleri; 
idiopatik, ilaçlar ve iskemiydi. GKP takılan hasta-
ların %15’i hastane içi mortalite nedeniyle 
kaybedilmiştir. 

Yarım asırı aşkın bir süredir kullanılmakta olan 
GKP’lerin kullanım endikasyonları yıllar içerisinde 
değişkenlik göstermiştir. GKP takılan hastaların 
özelliklerinin incelendiği ilk çalışmada en sık 
kullanım nedeninin akut miyokard infarktüsü 
(%84) olduğu saptanmıştır (8). Ardından yapılan 
çalışmalarda, en sık kullanım endikasyonu, 
semptomatik AVB’ler olarak bulunmuştur (9-11). 
Bu çalışmalardaki kullanım endikasyonları etiyo-
lojik nedenden ziyade aritmi türüne göre sunul-
muştur. Çalışmamızda da GKP gerektiren en sık 
aritmi türü 2. ve 3. derece AVB’ler (%77.3) idi. 
Jou ve ark.tarafından yapılan bir çalışmada en 
sık etiyolojik nedeninin, bizim çalışmamızda oldu-
ğu gibi, idiopatik dejenarasyon olduğu saptan-
mıştır (12). Ayrıca, GKP gereksiniminde, idiopatik 
dejenarasyon etiyolojilerinin oranı artarken, akut 
koroner sendrom etiyolojilerinin oranının azaldığı 
rapor edilmiştir. İnci ve ark.’nın yaptığı çalışmada 
ise en sık etiyolojik neden, çalışmamızda olduğu 
gibi, idiopatikAVB’ler, ardından ilaçlar ve akut 
miyokard infarktüsüydü (13). İdiopatik dejenaras-
yonun genellikle ileri yaşlarda meydana geldiği 
düşünülür ancak genç ve orta yaş erişkinleri de 
etkileyebilmektedir (14). İlaca bağlı ciddi bradiarit-
miler genellikle altta yatan bir sinüs nod yada 
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olması nedeniyle GKP ile takip süresi daha 
uzundu ve buna bağlı olarak lead revizyon 
ihtiyacı da daha fazlaydı. 

GKP implante edilen hastalarda hastane içi mor-
talite; etyolojik nedene, işlemin aciliyetine, GKP 
ile izlem süresine ve hastaların komorbiditelerine 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Metkus 
ve ark.’nın yaptığı geniş ölçekli bir çalışmada, 
GKP implante edilen 360.000 hasta incelenmiş 
ve hastane içi mortalite %14.1 saptanmıştır (26). 
Daha küçük ölçekli farklı çalışmalarda hastane içi 
mortalite %9-15.5 arasında saptanmıştır (9,13). 
Çalışmamızda ise bu oran %15.3 saptanmıştır. 
İskemi ve hiperkalemiye bağlı gruplarda hastane 
içi mortalite diğer gruplara göre daha fazlaydı. 
Miyokard infarktüsünün AVB ile komplike olması 
mortalite riskini katlamaktadır. Özellikle anterior 
MI’da AVB varlığı enfarktüsün genişliğini yansıtır 
ve genellikle ölümle sonuçlanır. Çalışmalarda, 
miyokard infarktüsüne bağlı AVB saptanan hasta-
larda hastane içi mortalite %13-29 arasında 
saptanmıştır (23,27). Akut yada kronik böbrek 
yetmezliğine bağlı hiperkalemi ve metabolik 
asidoz durumlarında bradiaritmiler azımsanma-
yacak orandadır. Felah ve ark. çalışmalarında, 
hiperkalemisi olan hastaların %.3.8’inde AVB, 
%7’sinde sinüzal bradikardi saptamışlardır (28). 
Serum potasyum değeri 5.5 meq/L’nin üzerine 
çıktığında EKG değişiklikleri görülebilir ancak 
ciddi bradikardiler genellikle 6 meq/L’nin üzerinde 
ortaya çıkar. Serum potasyum yüksekliği genel-
likle böbrek yetmezliğinin bir sonucu olup berabe-
rinde diğer elektrolit bozuklukları da eşlik edebilir. 

Hiperpotaseminin varlığı hastane içi mortalite için 
bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuş ve 
potasyum değeri yükseldikçe bu risk artmıştır 
(29). 

GKP implantasyonu sırasında gelişen komplikas-
yon oranı; operatörün deneyimine, lead özellikle-
rine, işlem yöntemine ve işlemin aciliyetine göre 
değişkenlik gösterir. Majör komplikasyon oranı 
farklı çalışmalarda %14-22 arasında değişmek-
tedir (10,30). GKP komplikasyonlarını araştıran 
büyük ölçekli bir çalışmada perikardiyal tam-
ponad (%0.6) ve diğer kanamaların (%2.4)  sık-
lığı çalışmamıza benzer oranda bulunmuştur 
(26). 

Çalışmanın kısıtlılıkları; çalışmamızın başlıca 
kısıtlılığı retrospektif dizaynda olmasıdır. Hastalar 
etiyolojik nedenlerine göre gruplandırılırken her-
hangi bir sekonder neden bulunamayanlar idi-
opatik olarak sınıflandırıldı ancak bu grupta ileri 
inceleme için kardiyak biyopsi yapılmadı. Bu 
nedenle bu grup içerisinde idiopatik dejenaras-
yonla birlikte, altta yatan bir miyokardit yada 
infiltratif bir hastalık tablosu da bulunabilir. 

SONUÇ 

Acil GKP implantasyonu gerektiren en sık neden 
idiopatik ardından iskemi ve ilaçlardı. Bradikardi 
nedeniyle GKP takılan hastaların yaklaşık yarı-
sında kalıcı kalp pili gerekmektedir. Hiperpota-
semi ve iskeminin neden olduğu ciddi bradikar-
dilerde hastane içi mortalite oranı oldukça 
yüksektir.  
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