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 Sinüs ritmini sağlamada AF ablasyonu 

antiaritmiklerden üstündür 

 Ancak işlemin embolik ve hemorajik 

komplikasyonları vardır 



AF ablasyonu hazırlığı 

Klinik değerlendirme 

Anatomik değerlendirme 

Antiaritmik tedavi 

Antikoagülasyon 



Klinik değerlendirme 

 Ablasyon endikasyonu? 

 Semptom? 

 AF türü 

 Paroksismal AF: Atakların sıklığı, süresi, ve presipite eden 
faktörler 

 Persistan AF: AF esnasında kalp hızı (istirahatte, eforla, gece, 
gündüz, 24 saat ortalaması) 

 Eşlik eden hastalıklar:  

 Kalp yetmezliği, Kapak hst, Tiroid hst, KBY, HT, DM, KAH 

 CHADS-VASC skoru 



Anatomik değerlendirme 

 Ekokardiyografi : EF, LA, LAA, Kapaklar, IAS 

 TEE   : LAA, PV, Trombüs? 

 Tomografi  : PV, LA, LAA, Trombüs? 

 MRI   : Skar?, PV, LA, LAA, PV, Trombüs? 



Antiaritmikler 

 Amiodaronun işlemden 4-6 ay önce diğer tüm 

antiaritmiklerin ise işlemden 3-5 gün önce kesilmesi 

önerilmektedir.  

 Amidarone kesilen hastalarda ablasyondan 5 gün önce 

kesilmek şartıyla tikosin başlanabilir*.  

* How to ablate long-standing persistent atrial fibrillation? Biase LG, 

Santangeli P, Natale A. Curr Opin cardiol 2013,28:26-35. 



Antikoagülasyon 



Stroke/TIA: 1-5%  
Major  kanama : 2.3%  

Femoral hematom:  8%’e kadar 

AF ablasyonu 

Periprocedural antikoagülasyon 

 
 En düşük tromboembolik risk 

 

 En düşük kanama riski 

 



AF ve Embolik risk 
 AF protrombotiktir ! 

 Ablasyon işlemi protrombotiktir ! 
 Endotel hasarı 

 Char oluşumu 

 LA/LAA da mevcut olan trombüs 

 Kateter ve sheath üzerinde trombüs  

 Trombüs henüz sağ atriyumda transseptal girişime hazırlanırken 
dahi oluşabilir! 

 Ablasyon sonrası atrial stunning 

  Peri-ablasyon döneminde embolik risk artmaktadır 

 (embolik riski düşük kabul edilen hastalarda dahi) 

1. 2012 focused update of  the ESC Guidelines for the management of  atrial fibrillation 

2. 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of  Atrial Fibrillation. 



 
 
 * Fethi Kilicaslan, Atul Verma et. al.  
  Transcranial Doppler detection of microembolic signals during pulmonary  
  vein antrum isolation: implications for titration of radiofrequency energy. 
  J Cardiovasc Electrophysiol.2006 May;17(5):495-501. 

 Serebroembolik olay: 1-5% 

 Ablasyon esnasında TCD ile çok sayıda “mikroembolik sinyal” 

tespit edilmektedir. *  

 Ablasyon esnasında çok sayıda mikroembolizasyon olmaktadır.  

 Ancak bunların çoğu önemli klinik sorun oluşturmayan mikrobubble’lardır. 

Stroke-TIA  



Does periprocedural anticoagulation management of  atrial fibrillation affect the 

prevalence of  silent thromboembolic lesion detected by diffusion cerebral magnetic 

resonance imaging in patients undergoing radiofrequency atrial fibrillation ablation with 

open irrigated catheters? Results from a prospective multicenter study. 

Biase LD, Gaita F et.al. Heart Rhythm 2014;11:791-798. 



AF ablasyonunda Antikoagülasyon 

 Ablasyon öncesi 

 Ablasyon esnasında  

 Ablasyon sonrasında 

 



2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation. 

 AF ablasyonunda antikoagülasyon kılavuzları 

kardiyoversiyondaki kılavuzlara benzer 

 AF>48 saat ise (veya süresi bilinmiyorsa) 

 Ablasyondan önce en az 3 hafta (4-6 hafta) 

 Ablasyondan sonra 2-3 ay 



İşlem öncesi antikoagülasyon 

 Ablasyondan önce 3 hafta antikoagülasyon 
 

 Stroke riski orta/yüksek olan hastalarda:  

 Coumadine (INR 2-3) 

 NOACs 

 Stroke riski düşük olan hastalarda ? 

Venice Chart International Consensus Document on Atrial 

Fibrillation Ablation: 2011 Update 



İşlem öncesi TEE 

 Persistan AF olan veya embolik riski yüksek olan 
hastalarda ablasyon öncesinde TEE veya başka 
metodlarla intrakardiyak trombüs araştırması 
önerilmektedir.  

 Eğer ablasyondan öncesi 4 hafta INR terapötik 
düzeydeyse işlem öncesinde sinüs ritminde olan 
hastalarda TEE gerekmeyebilir. 

Venice Chart International Consensus Document on Atrial 

Fibrillation Ablation: 2011 Update 





Coumadine alan hastalarda  
köprüleme (bridging) strateji 

 Coumadine 3-4 hafta önce başlanır 

 Coumadine işlemden 3-4 gün önce kesilir 

 Enoxaparin 0,5-1 mg/kg başlanır 

 Enoxaparin işlemden 12 saat önce kesilir 

 İşlemde iv heparin kullanılır 

 İşlem sonunda protamin 

 İşlemden sonra ACT<250 olunca sheathler çekilir 

 Sheathler çekildikten sonra coumadine + enoxaparine 

başlanır 

 INR>2 olunca enoxaparine kesilir 



Antikoagülasyon- ablasyon esnasında 

 Transseptal ponksiyondan hemen önce veya hemen 

sonra heparin   

 Bolus (100–140 IU/kg) 

 İnfüzyon (15–18 IU/kg/saat) 

 Gerekirse ilave boluslar 

 Kateterler sol atriyumdan çıkarılınca heparin kesilir 

 Protamin 

 Hedef ACT >350–400 sn 

Venice Chart International Consensus Document on Atrial Fibrillation Ablation: 2011 Update 



Antikoagulation – ablasyon esnasında 

 Coumadine kesilmeden AF ablasyonu yapılacaksa 
işlemden önce hastada tam kan değerleri ve kan grubu 
bilinmelidir. İşlem sabahı INR ölçülmelidir. 

 Bu hastalarda; 

 İşlem sabahı cross-match yapılmış  eritrosit ve taze 
donmuş plazmanın hazır tutulması önerilmektedir* 

 İşlem sabahı INR >3,5 ise  1-2 ünite taze donmuş plazma 
verilmesi önerilmektedir* 

* How to ablate long-standing persistent atrial fibrillation? Biase LG, 

Santangeli P, Natale A. Curr Opin cardiol 2013,28:26-35. 



 INR alt sınırda olmalı (2.0-2.5)  

 İlk heparin bolusu düşük olmalı (80 IU/kg) 

 Hedef ACT aynı (>350-400 sn) 

 Hedef ACT ‘ye daha kolay ulaşılıyor 

 Stroke riski ni azaltabilir 

 Major kanama riski artmamaktadır 

 Gerekli durumlarda kardiyak tamponad tedavisi güvenli 

 Taze donmuş plazma veya faktör IX hazır olmalı 

Coumadine kesmeden  

(terapötik INR altında) ablasyon 

Venice Chart International Consensus Document on Atrial Fibrillation Ablation: 2011 Update 







  İşlem sonrası erken dönemde  en az 3 ay 
(HRS/EHRA/ECAS: 2 ay) tüm hastalarda oral 
antikoagülan (coumadine/NOACs) endikasyonu 
vardır: 

 Uzun dönem OAK endikasyonu olan hastalar 

 Uzun dönem OAK endikasyonu olmayan hastalar 
(Artmış peri-procedural emboli riski!) 

 Uzun dönem oral antikoagülasyon  CHA2DS2-VASc 
skoruna göre yapılmalıdır 

2012 focused update of  the ESC Guidelines for the management of  atrial fibrillation 

Antikoagülasyon – Ablasyon sonrası 



NOACs 
 Dabigatran (PRADAXA ®  110 ve 150 mg tablet, 2X1) 

 Rivaroxaban (XARELTO ®  10 mg tablet, 1X1) 

 Apixaban (ELIQUIS ® 5 mg tablet, 2X1) 

 



NOACs 

 Clinical experience is limited 

 May be used preprocedural  

 May be started after ablation 

 Start shortly after the procedure 

 No need for bridging 

1. 2012 focused update of  the ESC Guidelines for the management of  atrial fibrillation 

2. 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of  Atrial Fibrillation. 



Atrial Fibrillation Trial Comparison 

Variables 
RE-LY 

(n=18,113) 

ROCKET-AF 

(n=14,264) 

ARISTOTLE 

(n=18,201) 

Study drug 
Dabigatran  

150 mg BID 

Rivaroxaban  

20 mg daily 

Apixaban  

5 mg BID 

Comparator Warfarin INR 2-3 Warfarin INR 2-3 Warfarin INR 2-3 

TTR (mean) 64% 55% 62.2% 

Mean Age 71 yo 73 yo 70 yo 

CHADS2 score 2.2 3.5 2.1 

Primary 

Outcome 

1.11% vs. 1.69% 

(p<0.001) 

2.12% vs. 2.42% 

(p=0.117) 

1.27% vs. 1.6% 

(p<0.001) 

Major bleeding 
3.11% vs. 3.36% 

(p=0.31) 

3.60% vs. 3.46% 

(p=0.576) 

2.13% vs. 3.09% 

(p<0.001) 



Characteristics of NOACs 

Variables Dabigatran Rivaroxaban Apixaban 

FDA approved October 2010 November 2011 N/A 

Drug Class DTI Factor Xa Inhibitor Factor Xa Inhibitor 

Tmax (hrs) 1-3 2-4 1-3 

Half-life (hrs) 14-17 5-9 8-15 

Dose Interval Twice daily Once daily Twice daily 

Renal 80% 36% 25% 

Renal Dose Adj. Yes Yes Unlikely 

Hepatic Impairment No adjustment Avoid Use Caution / Avoid Use 

Other AEs Dyspepsia N/A N/A 

Possible Monitoring pTT, ACT PT, anti-Xa PT, anti-Xa 



Advantages of NOACs 
 Rapid onset of action:  

 Can be readministered shortly  after hemostasis 

 Short half-life:  
 Can be stopped 24 hours before the procedure 

 No need for postprocedural bridging (which is 
associated with high risk of bleeding) 

 No concern of a sub- or supratherapeutic INR 

 Efficacy is at least same or superior in preventing 
stroke with better safety compared with coumadine.* 

 

*Meta-analyis of  efficacy and safety of  new oral anticoagulants (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) versus warfarin 

in patients with atrial fibrillation. Miller CS. et. al. Am J Cardiol 2012;110:453-460. 



Disadvantages of NOACs 

 Lack of a specific antidote 

 Need for dose adjustments in patients with renal 
dysfunction 

 A dose of 75 mg twice daily is recommended in patients with 
creatinine clearance 15–30 mL/min 

 It is also recommended to discontinue dabigatran at least 48 
hours earlier before an invasive procedure in patients with 
renal dysfunction 

 Higher cost 

 Absence of a routine clinical coagulation test to 
confirm patient compliance 



 Dabigatran 150 mg po bid  30 days before RFA. 

 Dabigatran dose was skipped on the morning of the 
procedure. 

 Dabigatran was resumed within 3 h after hemostasis. 





CONCLUSIONS  

  In patients undergoing AF ablation, periprocedural 
dabigatran use significantly increases the risk of 
bleeding or thromboembolic complications compared 
with uninterrupted warfarin therapy. 



 Dabigatran 150 mg po bid 4 weeks before RFA. 

 On the day before the procedure (24–30  hours 
preprocedure) 

 Only the morning dose of dabigatran (150mg) 

 Skip the evening dose 

 On the day of the procedure 
 Skip the morning dose 

 Dabigatran was resumed 4 hours after vascular 
hemostasis was achieved following sheath removal.  







CONCLUSIONS  

 When held for approximately 24 hours before the 
procedure and resumed 4 hours after vascular 
hemostasis, dabigatran appears to be as safe and 
effective as uninterrupted warfarin for periprocedural 
anticoagulation in patients undergoing RFA of AF.  





In our multicenter experience, uninterrupted rivaroxaban appears to be a 

feasible and safe alternative to uninterrupted warfarin therapy in patients 

undergoing AF ablation. Future larger and randomized trials are needed to 

confirm our findings. 



NOACs 
AF ablasyonu öncesinde/sonrasında 

coumadine iyi bir alternatif! 

 Kanama riski ve emboli riski coumadine benzer 

 Daha kolay kullanım  

 Kısa yarım ömürleri nedeniyle ablasyondan sadece 1 gün önce 
kesilebilirler 

 Etkileri hızlı başladığı için ablasyondan hemen sonra 
başlanabilirler 

 En az 2-3 ay devam edilir. Bu süreden sonra tedavinin 
devamı için CHA2DS2-VASc skoruna göre karar verilmelidir 







Antikoagülasyon – Ablasyon sonrası 

 LMWH 
 Ablasyondan 3-4 saat sonra veya sheath ler çekildikten 

sonra başlanır ve INR ≥2 olana kadar devam edilir 

 Coumadine 
 Aynı akşam veya ertesi sabah başlanır 

 En az 3 ay devam edilir (HRS/EHRA/ECAS: 2 ay ) 

 Uzun dönem oral antikoagülasyon  CHA2DS2-VASc 
skoruna göre yapılmalıdır 

Venice Chart International Consensus Document on Atrial 

Fibrillation Ablation: 2011 Update 






