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VT tedavisinde substrat ablasyonu
Geç potansiyel ablasyonu
Skar dechanneling
LAVA ablasyonu
Core izolasyonu
Skar homojenizasyonu





� 92 ardışık hasta, ilk 49’u sınırlı substrat ablasyonu 
grubuna, sonraki 43’ü endo-epikardiyal 
homojenizasyon grubuna alınmış.

� Hastalar iskemik KMP+ 24 saatte ≥ 3 ICD terapisi 
almış

� EF 27 ± 5
� Takip süresi 27 ± 10 ay



Ablasyon teknikleri
� Klinik VT ablasyonu grubu:

� VT indüklenmesi
� Pace-map, aktivasyon haritalama, entrainment ile kritik istmus 

belirlenmesi
� Klinik VT ve işlem sırasında indüklenen, morfolojik olarak klinik 

VT’ye benzeyen, hemodinamiyi bozmayan VT’lerin ablasyonu
� Ablasyon, yavaşlama ve sonlanmayı değerlendirmek amacıyla VT 

sırasında yapılmış. 
� VT exit bölgesinde, en az 1 dakika, max 50W/40°C görsel olarak 

potansiyelin belirgin küçülmesi veya kaybolması, 20 mA/10 msn 
ile pace edilememesi

� Ablasyon sonrası VT indüksiyonu, klinik VT devam ediyorsa 
epikardiyal giriş.

� Klinik VT elimine edilene kadar işleme devam





Ablasyon teknikleri
� Skar homojenizasyonu grubu:

� Haritalama ile fraksiyone, geç ve anormal potansiyellerin 
tesbiti

� VT indüklenmeye çalışılmamış.
� Ablasyon sinüs ritminde yapılmış.
� Bütün anormal potansiyellerin elimine edilmesi: Görsel 

olarak potansiyelin belirgin küçülmesi veya kaybolması, 20 
mA/10 msn ile stimulasyon yapıldığında pace edilememesi

� Ablasyon sonrası gerekirse İsoproteranol de vererek VT 
stimulasyonu: RV’de 2 farklı yerden, en fazla 3 
ekstrastimulus ile

� Ablasyon sonrası VT indüklenirse bütün endokardiyal 
substratın elimine edildiğinden emin olduktan sonra 
epikarda geçilmiş.





� sVT, Grup 1’deki hastaların %94’ünde, Grup 2’de % 
98’inde indüklenmiş.

� Epikardiyal ablasyon: %8 vs %33
� İşlem süresi: 3.6±1.3 vs 4.8±1.5 saat, p<0.001)
� Floroskopi süresi: 32±14 vs 38± 11 dakika, p=0.017)
� Ablasyon süresi: 39±17 vs 74± 21, p<0.001)
� Akut işlem başarısı 2 grupta da %100
� İşlem komplikasyonu yok.



VT’siz sağkalım 22 ay sonunda Group 1 %53, Grup 2 %81 
p=0.006
VT rekürensi 1. grupta %47, 2. grupta %19



VISTA Çalışması
J Am Coll Cardiol 2015;66:2872–82

� Randomize, çok merkezli
� İskemik KMP ve hemodinamik olarak tolere edilen 

VT’si olan hastalar
� Klinik ablasyon grubu: sadece klinik VT’nin ablasyonu 

(60 hasta) 
� Substrat bazlı ablasyon/skar homojenizasyonu: skar 

bölgesindeki anormal potansiyellerin tümünün 
ablasyonu (58 hasta)









� 12 ay sonunda skar homojenizasyonu grubunda 
%15.5, klinik VT ablasyonu grubunda %48.3 
rekürens var.
� Mortalite: 8.6% vs 15.0%
� Hastaneye yatış: %12 vs %32

� Antiaritmik ilaç kullanımı: %12 vs %58



NIKMP’de skar homojenizasyonu

J Am Coll Cardiol 2016;68:1990–8

� 93 ardışık hasta, 57’si standart VT ablasyonu

grubuna, 36’sı endo-epikardiyal tam substrat

ablasyonu grubuna alınmış.

� Akut işlem başarısı: %42.1 vs %69.4

� 14 ay takip sonunda tek işlem başarısı %38.6 vs

%63.9





� Substrat bazlı 
ablasyon ile 
aktivasyon-entrainment 
kullanılarak yapılan 
ablasyon 
karşilaştırıldığında akut 
işlem başarısı, işlem 
komplikasyonu, VT 
rekürensi veya 
mortalite açısından 
fark saptanmamış.

J Cardiovasc Electrophysiol. 2016 
Dec;27(12):1437-1447



� VT rekürensi ve tüm 
nedenlere bağlı 
mortalite kombine 
edildiğinde substrat 
ablasyonu daha yararlı 
görünüyor. Ancak son 
noktalar ayrı 
incelendiğinde fark yok.







Stereotaktik vücut radyasyonu
� Tedaviye dirençli, ablasyonun başarısız olduğu, ileri 

kalp yetmezliği olan 10 hasta
� Tek sefer, 25 Gy radyasyon verilmiş.
� Total VT süresi, ATP terapisi azalmış. ICD şok 

ihtiyacında azalma eğilimi görülmüş



Kollajenaz uygulaması ile skarın 
elektriksel homojenizasyonu
� MI geçirmiş domuzlarda açık göğüs cerrahisi ile skar 

bölgesine kollajenaz topikal olarak uygulanmış. 
Öncesinde ve sonrasında in vivo EAH ile 
değerlendirilmiş.

� Kollejenaz uygulaması kimyasal homojenizasyona ve geç 
potansiyellerin ortadan kalkmasına yol açmış.



Olgu
� 63 yaşında erkek
� 2016: inferiyor MI- Cx PCI
� 9/2019 sVT ile acile başvuru, hemodinami stabil
� Koroner anjiografi: Cx stenti patent, RCA yavaş 

akım, LAD osteal plak, D1 ostium %40-50
� Ekokardiografi:EF 50-55%, inferobazal and lateral 

duvar mid and bazal hafif hipokinezi








