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SUNUM PLANI

• Atriyal fibrilasyon- Genel kavramlar
• Atriyal Fibrilasyon – Kalp Yetersizliği İlişkisi
• Atriyal Fibrilasyonda Taşikardiyomiyopati

Gelişimi için Öne Sürülen Mekanizmalar
• Örnek olgu
• Sonuç ve Öneriler



AF: Düzensiz Atriyal Elektriksel Aktivite
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AF Prevalansı Yüksektir ve Artmaya 
Devam Etmektedir

• ABD’de 3.3 milyon AF 
hastası olduğu ve bu 
sayının 2035’de ikiye 
katlanacağı tahmin 
ediliyor1

• Yaşa göre düzeltilmiş AF 
insidansının 
hipertansiyon, DM, 
obezite, KV hastalık gibi 
risk faktörlerindeki artışa 
bağlı olarak yükselmesi 
beklenmektedir2

1 Naccarelli GV, et al. Am J Cardiol. 2009;104:1534-1539.  
2 Miyasaka Y, et al. Circulation. 2006;114:119-125. 5



AF: Riskler ve Maliyetler

•Hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir1,2

• İnmenin önde gelen nedenidir (5 x Risk!)3

•Kalp yetmezliği riskini arttırır4

•Sağlık giderlerini arttırır:

– ABD’de tahmini 12 milyar $ mali yük5

1 Singh SN, et al. J Am Coll Cardiol. 2006;48:721-730.

2 Kang Y. Heart Lung. 2006;35:170-177.

3 Wolf PA, et al. Stroke. 1991;22:983-988.

4 White PD: Heart disease. New York, NY, The McMillan Co, 1937.

5 Kim MH, et al. Adv.Ther. 2009;26:847-857. 
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Kalp Yetersizliğinde AF
• Nörohormonal aktivasyon, basınç ve volüm 

yüküne bağlı atrial duvar geriliminde artış, 
elektriksel ve mekanik remodeling sonucunda;

• Kısalmış atrial refrakter period,
• Uzamış atrial iletim zamanları,
• Atrial repolarizasyon heterojenitesinde artış,
• Atrial fibrilasyonun gelişmesinde ve devam 

etmesinde önemli rol oynamaktadır. 



Kalp Yetersizliğinde AF
• Deneysel KY modellerinde,
• Atrial iyon kanallarında da remodeling

gözlenmiştir, 
• Bunlar içinde en belirgin olanı, Na-Ca exchanger

akımındaki belirgin artıştır.
• Bunun dışında L-tipi Ca kanal akımında ve K 

akımında azalma gözlenmiştir. 
• İyon kanallarında meydana gelen bu remodeling, 

triggered aktivite ve DAD gibi fenomenler aracılığı 
ile aritmogeneze katkıda bulunabilir. 



AF prevalansı NYHA sınıfı ile paralel 
olarak artış gösterir. 





AF Kalp Yetmezliğine Yol Açar

• Atriyal fibrilasyonda düzensiz ventrikül
kontraksiyonu, yüksek ventrikül hızı olmaksızın 
bile ventrikül disfonksiyonuna yol açabilmektedir:

• A-V Senkroni kaybı sonucu;
• Bozulmuş diastolik doluş,
• Azalmış atım hacmi,
• Kardiyak debide ortalama %20 düşme, 
• Meydana gelmektedir. 



AF Kalp Yetmezliğine Yol Açar

• Atriyal fibrilasyonun kendisi de atriyum
miyokardında elektriksel remodelinge yol 
açmaktadır. 

• L-tipi Ca² kanal akımındaki azalmanın  AF’nun
hem bir sonucu, hem de AF’nun gelişiminde ve 
sebat etmesinde rol oynayan bir etmen olduğu 
gösterilmiştir.



AF Kalp Yetmezliğine Yol Açar

• Deneysel atriyal fibrilasyon modellerinde, 
integral membran iyon kanal proteinleri olan 
Connexinlerde dejenerasyon gözlenmiştir.

• Connexinler hücreden hücreye impuls
iletiminde görev alan önemli proteinlerdir. 



AF Kalp Yetmezliğine Yol Açar

• Atriyal fibrilasyonu olan KY olgularında, sinüs 
ritminde olanlara göre Endotelin-1 düzeyleri 
daha yüksek bulunmuştur. 

• Endotelin-1 potent bir vasokonstriktör
olmasının yanı sıra, kardiyomiyosit
hipertrofisine de yol açmaktadır. 

• AF’nun ET-1 aracılıklı ventrikül disfonksiyonuna
yol açıp açmadığı tartışmalı bir konudur. 



AF İle İlişkili 
Taşikardiyomiyopati





AF ile İlişkili Taşikardiyomiyopati

• AF ilişkili KMP’nin en bariz nedeni yüksek 
ventrikül hızıdır. 

• Hayvan modellerinde, hızlı pacing ile 24 saat 
içinde kardiyak debide düşme gözlenmekte,

• Kardiyomiyopatinin ciddiyeti, pacing hızı ve süresi 
ile korele izlenmektedir. 

• Aynı modellerde, hızlı pacing’in sonlandırılması ile 
LVEF, 24 saat içinde düzelmeye başlamakta ve 1-2 
hafta içinde eski haline dönmektedir. 



AF ile İlişkili Taşikardiyomiyopati

• Günün %15’inde yüksek ventrikül hızına maruz 
kalmak bile, taşikardiyomiyopati gelişimine yol 
açabilmektedir. 



Miyokardiyal Enerji Deplesyonu

• Yüksek ventrikül hızında KMP gelişiminde öne 
sürülen temel mekanizmalardan biri, 
miyokardiyal enerji deplesyonudur, 

• Yüksek enerjili fosfat bileşiklerinin (başta ATP) 
tükenmesinin yanı sıra,

• Mitokondrilerde yapısal dejenerasyon ve 
fonksiyonel anomaliler de izlenmektedir. 



Miyokard İskemisi/Stunning

• Miyokard iskemisi de, AF’na bağlı 
taşikardiyomiyopati gelişiminde rol oynayabilir. 

• Akımı kısıtlayıcı epikardiyal koroner stenoz olmasa 
dahi, uzun süre yüksek ventrikül hızına maruz 
kalmak miyokard iskemisine yol açabilir. 

• Bu iskemi nekroz yaratacak düzeyde değildir, 
ancak geri dönüşlü sol ventrikül disfonksiyonu ile 
kendini gösteren miyokardial stunning’e yol açar. 



AF’da Ca Transport Anomalileri

• AF’de sarkoplazmik retikulum Ca transport 
bozulmaktadır. 

• Miyokard’da azalmış Ca duyarlılığı 
• Bozulmuş eksitasyon-kontraksiyon coupling
• AF’da taşikardiyomiyopati gelişiminde rol 

oynayan diğer faktörler olarak öne 
sürülmektedir. 



AF’da Hücresel ve ECM Remodeling

• Kardiyomiyosit ‘malalignment’ı,

• Kardiyomiyosit kaybı,

• Bazal membran-kardiyomiyosit etkileşim 
yüzeyinde dejenerasyon,

• Ventrikül kontraksiyon performansını olumsuz 
etkiler. 



Olgu Sunumu

•R.V. , 57 yaşında erkek hasta
•Hipertansiyon, Koroner anjiografide non-kritik 

lezyonlar
• LVEF %40, LV Global hipokinetik, hafif düzeyde 

konsantrik hipertrofi, LA: 42 mm, 
•PAF, ileri derecede semptomatik
•Amiodarone ve Beta-bloker tedavisine dirençli
•NYHA II-III efor dispnesi eşlik ediyor.

26



Olgu Sunumu
•Septostomiyi takiben başarılı krioablasyon
• -40 ila -45 derece arasında doku soğuması elde 

edildi, 240’ar saniyelik standart ablasyonlara
ilaveten gerekli görüldüğünde ‘bonus’ 
uygulamalar yapıldı.

• ‘Achieve’ haritalama kateteri ile pulmoner ven
izolasyonu, entrance ve exit blokların 
demonstrasyonu suretiyle teyit edildi. 

•Hasta 6. ay kontrolünde sinüs ritmindeydi, çarpıntı 
tanımlamıyordu, NYHA I

• LVEF %55 olarak saptandı, 
• 1. yıl kontrolünde halen NSR, LVEF %55, NYHA I
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Taşikardiyomiyopati düzeliyor mu?

Sinüs ritminin sağlanması sonrasında, 
taşikardiyomiyopatiye bağlı sol ventrikül
remodeling’inin düzelmesini değerlendirmek 
için en güvenilir parametre, sol ventrikül sistol 
sonu çapındaki azalmadır. 



SONUÇ

• Kalp yetmezliği ve AF, ortak risk faktörlerinden 
kaynaklanan, sıklıkla birlikte görülen iki antitedir. 

• KY ve AF nörohormonal mekanizmalar, anatomik 
ve elektriksel remodeling vb. mekanizmalarla 
birbirlerini agreve etmektedirler.

• AF yüksek ventrikül hızıyla seyrettiğinde, 
miyokardiyal iskemi/stunning, Ca transport ve 
duyarlılık anomalileri, enerji deplesyonu gibi 
mekanizmalarla taşikardiyomiyopatiye yol 
açmaktadır. 



Peki ne yapalım?

Bu kısır döngüyü kırmanın en iyi yolu, sinüs 
ritmini sağlamak ve sürdürmektir. 

Hız kontrolü de faydalı olsa da, ventriküler
irregülerite devam ettiği için ve atriumun
kalp debisine katkısından mahrum kalındığı 
için, sinüs ritmi sağlanması ideal 
yaklaşımdır.



İyi de, hangi hasta TaşiKMP? 
Hangisi KMP zemininde AF?



Hangi hastalar en çok fayda görür?

• Taşikardiyomiyopati olma ihtimali en çok 
olanlar!

• AF, KY ile eş zamanlı ya da KY öncesinde 
başladıysa

• EKG, AF dışında normalse, 
• KY’ni açıklayacak başka bir etyolojik faktör yok 

ise
• MR’da geç Gadolinium tutulumu yok ise



ERKEN MÜDAHALE VENTRİKÜL 
KURTARIR!

• Ne kadar erken sinüs ritmi sağlarsak (hasta ne 
kadar kısa süre AF’da kalmışsa), ventrikül
fonksiyonunun düzelme şansı o kadar fazladır,

• Ve bu düzelme aynı oranda daha hızlı ve daha 
belirgin olacaktır.





• Semptomatik KY olup, AF’da olan hastalarda, 
Kateter ablasyonu ile SR sağlanması, AV nod
ablasyonu ve CRT implantasyonuna göre,

• LVEF’da düzelme
• 6MWD anlamında üstün bulunmuştur.







SONUÇ
• Atriyal Fibrilasyon – Kalp Yetmezliği kısır 

döngüsünü kırmak ve,
• AF ile ilişkili kardiyomiyopatiyi düzeltebilmek 

için sinüs ritminin sağlanması ve idame 
ettirilmesi esastır. 

• Elimizdeki mevcut veriler ışığında endikasyonu
olan, uygun olgularda kateter ablasyonu, bu 
amaca ulaşmakta elimizdeki diğer seçeneklere 
göre daha etkili gibi görünmektedir.



Teşekkür ve 
Saygılarımla…



• AF/CHF çalışmasında kalp yetmezliği 
hastalarında AF hız kontrolü – ritm kontrolü 
arasında fark çıkmamasının nedeni, 

• Bu çalışmada TaşiKMP hastasının çok az 
olmasına,

• Kullanılan antiaritmiklerin proaritmi dahil yan 
etkilerinin, SR sağlanmasının faydasını 
nötralize etmesine bağlanmıştır. 


