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AF Tespi)nde Akıllı Cihazlar

• Bilimsel kanıt gereken alanlar; 

–Validasyon- geçerlilik

–Klinik sonuç

–Maliyet-etkin



AF Saptama Geçerlilik-Validasyon 
Çalışmaları







POPÜLASYON TARAMA 
ÇALIŞMALARI





Apple Heart Study

• Prospektif, tek grup, açık etiketli, merkezsiz ve 
pragmatik

• Sponsor Apple ve tüm verilerin sahibi
• Çalışmanın birincil sonlanımı
– Düzensiz nabız uyarısı alan katılımcılarda EKG 

monitorizasyonunda 30 sn’den uzun süreli AF 
saptanması

– Düzensiz takogram ile eş zamanlı EKG 
monitorizasyonunda AF izlenmesi



Apple Heart Study







Bazal Karakteris-kler



Bazal Karakteristikler



Bazal Karakteristikler



Primer Son Nokta-1



Primer Son Nokta-2

• Pozitif Prediktif Değer 0,71
• >65y PPD 0,60
• AF kabul edilmeyen düzensiz ritmler
– Sık atrial erken vurular (%77)
– Sık ventriküler erken vurular (%16)
– Atrial taşikardi (%38)
– Sinüs aritmisi (%4,79)





Huawei Heart Study



Huawei Heart Study







Kaygılar

• Katılımcılar sponsorların müşterileri
• Genç katılımcıların fazla olması 
• Kısa süreli AF epizodlarının riski
• Kişisel sağlık verilerinin kim tarafından nasıl-ne 

kadar kullanılacağı
• Kardiyoloji kliniklerinde artacak yük ve 

getireceği etik ve hukuki sorumluluklar-
sorunlar



Kaygılar

• Cihazların uyarılar gerçekten güvenilir mi?
• Düşük riskli hastalarda AF tespit edilirse nasıl 

bir yaklaşım gerekli
• Gereksiz an@koagülasyon, an@aritmik ilaç 

kullanımı ve ablasyon tedavileri 
• Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki hastaların 

durumu
• Çalışmalardaki kadın cinsiyet oranı düşük
• Anksiyete  



Klinik Sonuç Çalışmaları



Potansiyel Avantajlar

• Yüksek riskli popülasyonda AF taranması
• Kriptojenik inmeli hastalarda AF taranması
• AF tedavisi
– İlaç titrasyonu
– Cepte hap tedavisi için kılavuz
– Girişimsel tedaviler sonrası rekürens tespiti

• Çarpıntısı olan hastaların değerlendirilmesi
• Hastalarda yaşam tarzı değişikliklerine uyum, 

AF tedavisinde yol gösterici ve eğitici



Potansiyel Dezavantajlar 

• Maliyet
• Yanlış pozi6f, yanlış nega6f sonuçlar
• Genç sağlıklı bireylerde oluşabilecek 

potansiyel anksiyete
• Hareket halinde iken monitorizasyon 

yapamama
• Kişisel sağlık verilerinin gizliliği – güvenliği
• Tek derivasyonlu kayıt



Sonuç olarak, 

• Mevcut cihazlar AF’yi tanımada geçerliliği 
kabul edilebilir düzeyde

• Henüz klinik olarak fayda sağladığına dair bir 
veri yok

• Mevcut sağlık sistemine nasıl entegre 
edilebilir?



Sonuç olarak,

• Cihazların güvenliği, kişisel sağlık verilerinin 
gizliliği konusu net değil

• Düşük sosyoekonomik düzeydeki popülasyon 
üzerinde negatif etkilere neden olma 
potansiyeli  

• Akıllı cihazlarla AF tespiti; hastalar, sağlık 
hizmeti sunucuları ve üreticiler için fırsatlar 
sunmanın yanı sıra zorluklar da getiriyor
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