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AF’ DE SÜRE TANIMLARI

(2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE)

• Paroksismal AF, başladıktan sonra 7 gün içinde kendiliğinden veya girişim ile 
sonlanmış 

• Persistent AF, 7 günden fazla uzamış

• Early persistent AF, 7 günden fazla uzamış fakat 3 ayı doldurmamış 

• Long-standing persistent AF, 12 aydan uzun süredir devam eden



AF KATETER ABLASYON ENDİKASYONALARI (2017 
HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE) 





CASTLE-AF TRİAL (2017)

Catheter Ablation versus Standart coventional Treatment in patient with LEft 
ventricular dysfunction and Atrial Fibrillation

• Çalışmaya dahil edilen hastalar

1. Paroksismal veya persistent AF ( %70 persistent AF)

2. NYHA sınıf 2-4 ( %60 sınıf 2, %30 sınıf 3)

3. LV EF ≤ 35 

4. ICD veya CRT-D (%70 ICD, %30 CRT-D)



• Toplam 397 hasta AF ablasyonu (n=179) veya konvansiyonel ilaç tedavisine 
(n=184) randomize edilmiştir.

• 5 yıl süren izlem, meydan 37.8 aylık takip

• Primer sonlanım ölüm ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış toplamıdır.



HASTA KARAKTERİSTİĞİ



• CASTLE-AF çalışmasında hastalar ağırlıklı olarak genç erkeklerden oluşmuştur. 
Ortalama yaş 64 olup, 10 hastanın 8’i erkektir. Ortalama ejeksiyon fraksiyon 
%32, ve hastaların %90’ı ACE inhibitors/angiotensin receptor blockers, β-
blockers, ve diuretics tedavilerini iyi tolere eden hastalardır. Ortalama sol
atriyum çapı 5 cm’den küçüktür.



• İlaç tedavisine randomize edilenlerin yaklaşık %30’una ritim kontrolü stratejisi 
uygulanmıştır.

• 60. ay vizitinde ablasyon grubundaki hastaların %63.1’i, ilaç tedavisi 
grubundaki hastaların %21.7’si sinüs ritmindedir (p<0.001). 

• 60 aylık takipte EF ’deki iyileşme ablasyon grubunda %8, ilaç tedavisi grubunda 
%0.2’dir (p=0.005).



• Ablasyon grubunda mortalite (%13.4’e karşı %25, HR 0.53, p=0.011), kalp 
yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış (%20.7’ye karşı %35.9, HR 0.56, p=0.004) 
ve KV nedenli ölüm de (%11.2’ye karşı %22.3, HR 0.49, p=0.009) anlamlı olarak 
daha düşüktür.

• Sonuç olarak kalp yetmezliği hastalarında AF ablasyonu faydalı görünmektedir 
fakat…





• Çalışmada hasta seçimi körlemesine değildir.

• Araştırmacılar ve hastalar tedavi seçimi ve sonuçları hakkında öncesinde 
değerlendirilmiş olup, medikal tedavi kolunda diabetes, iskemik
kardiyomiyopati oranı yüksektir.





CABANA TRİAL (2018)

Catheter ABlation vs ANtiarrhythmic Drug Therapy in Atrial Fibrillation

• Çalışmaya dahil edilen hastalar

1. >65 yaş veya <65 yaş+1 risk faktörü

2. Dokümente AF 

3. Ritim veya hız kontrolü için 2 adet ilaç 





• Her kolda 1100 hasta

• 3-6 ay aralıklar ile  4 yıllık takip

• Primer sonlanım mortalite, kalıcı hasar bırakan stroke, hayati önemi olan 
kanama

• Sekonder sonlanım tüm ölümlere bağlı mortalite, CV hospitalizasyon

• %90 güç ile %30 rölatif risk azalması planlandı



HASTA RANDOMİZASYONU



PRİMER VE SEKONDER SONLANIM SONUÇLARI



CABANA SONUÇ

• Ablasyon primer sonlanım noktalarında ve tüm nedenlere bağlı mortalitede 
anlamlı azalma yapmadı

• Her iki yöndeki cross overler  sonuçları etkiledi fakat bu beklenenden az oldu

• Ablasyon CV hospitalizasyonda %17 azalma sağladı

• Ablasyon grubunda rekürren AF’de %47 azalma görüldü

• Ablasyon yüksek riskli hastalarda bile düşük komplikasyon oranları ile AF’de 
uygun bir tedavi stratejisidir.





CAMERA MRI TRİAL (2017)

Catheter Ablation Versus MEdical Rate Control in Atrial Fibrillation and Systolic 
Dysfunction

• Çalışmaya dahil edilen hastalar 

1. Persistan AF 

2. İdiyopatik KMP (EF ≤%45) 

Hız kontrol tedavisi optimize edildikten sonra hastalara kardiyak MR yapılarak 
EF ölçümü yapılmış ve EF’leri ≤%45 olanlar çalışmaya alınmıştır. 





• Çalışma için 301 hasta taranmış, çeşitli nedenlerle, başta iskemik KMP olmak 
üzere, çoğu dışlanmıştır. 

• Çalışma her iki grupta 33 olmak üzere toplam 66 hasta alınmıştır.

• Ablasyon stratejisi olarak wide antral circumferential ablation (WACA) ile 
posterior duvar izolasyou için roof and inferior lines tercih edilmiştir.

• Primer sonlanım 6. ayda MR’la ölçülen EF’deki değişimdir. 





• Primer sonlanım olan EF’deki değişim ablasyon grubunda %18, hız kontrolü 
grubunda %4.4 olmuştur (p<0.0001). 

• Ablasyon grubunda hastaların %58’inde, hız kontrolü grubunun %9’unda EF 
≥%50 olmuştur (p=0.0002). 

• Sol atriyum hacmi ablasyon grubunda azalmış, hız kontrolü grubunda 
değişmemiştir. 

• Ablasyon grubunda hız kontrolü grubuna göre BNP düzeyi anlamlı azalmış, 
NYHA iyileşmiştir.







• Ablasyona gidenler içinde, kardiyak MR incelemede LGE tutulumu yani fibrozis 
olmayanlardaki (n=22) iyileşme daha fazla olmuştur (%22.3’e karşı %11.6, 
p=0.0069). 

• Bu bulgular, sol ventrikül sistolik fonksiyonu bozuk kişilerde, hız kontrolü uygun 
olsa bile AF’nin, sistolik disfonksiyonun bir nedeni olabileceğini de 
düşündürmektedir.

• Sonuç olarak nedeni belli olmayan sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu 
olan AF’li hastalarda, özellikle MR’da fibrozis olmayanlarda, AF ablasyonu ile 
ritim kontrolü faydalı görünmektedir. 



STAR AF II (2015) AMAÇ

Persistent AF’ de üç farklı ablasyon stratejisinin 
etkinliğinin kıyaslanması:

1. Pulmonary vein isolation (PVI) alone

2. PVI plus complex fractionated electrograms 
(PVI+CFE) 

3. PVI plus linear ablation (PVI+Lines).



STAR AF II (2015) METOD-HASTALAR

• 12 ülkeden 48 deneyimli ablasyon merkezinde toplam 589 hasta dahil 
edilmiştir 

• Inclusion: symptomatic persistent AF (a sustained episode > 7 days and < 3 
years) refractory to at least one antiarrhythmic drug undergoing first-time 
ablation

• Exclusion: paroxysmal AF, sustained AF episode > 3 years, left atrial diameter > 
60 mm 



STAR AF II (2015) PRİMER SONUÇLARI
BİR ABLASYON PROSEDÜRÜ SONRASI >30 SN AF EPİZODUNUN 
OLMAMASI



STAR AF II (2015) SEKONDER SONUÇLARI





SONUÇ

• Persistan AF’de öncelikle kimlere ablasyon yapalım?

1. AF’ye bağlı semptomları olan

2. <75 yaş

3. EF > %25 

4. Non iskemik

5. Long standing persistent olmayan

Teşekkürler…


