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AF’un klinik etkisi
üEn sık karşılaşılan aritmi
ü İnme, kalp yetersizliği, Mİ ve mortalite riskinde artış ile ilişkili



AF tedavi yaklaşımı

Avrupa Kardiyoloji Derneği AF tedavi kılavuzu, 2016

Yaşam tarzı değişikleri, altta yatan 
kardiyovasküler durumların tedavisi

İnme risk faktörü olanlarda 
oral antikoagülasyon

Hız kontrol tedavisi

Antiaritmik ilaçlar, 
kardiyoversiyon, kateter
ablasyon, AF cerrahisi
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İnme riskinin 
değerlendirilmesi
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değerlendirilmesi

Tedavi

Hemodinamik stabilite

Kardiyovasküler riskin azaltılması

İnmenin önlenmesi

Semptomların düzeltilmesi, LV 
fonksiyonlarının korunması

Semptomlarındüzeltilmesi

İstenen sonuçlar

Yaşam süresinin iyileştirilmesi
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Yarar



AF ablasyonunun yararları 

■ Yaşam kalitesi
■ Hastane yatışı
■ Demans
■ İnme 
■ Mortalite

Sang CH, Clin Cardiol. 2013 Jan;36(1):40-5
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sang,+Clin+Cardiol,+2013


AF ablasyonunun yararları 

■ Yaşam kalitesi
■ Hastane yatışı
■ Demans
■ İnme 
■ Mortalite

Reynolds MR, Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5:171-181.



AF ablasyonunun yararları 

Dagres et al. Am Heart J 2009;158:15-20

■ Yaşam kalitesi
■ Hastane yatışı
■ Demans
■ İnme
■ Mortalite



AF ablasyonunun yararları

Dagres et al. Am Heart J 2009;158:15-20

CABANA, CASTLE-AF, EAST?

■ Yaşam kalitesi
■ Hastane yatışı
■ Demans
■ İnme 
■ Mortalite



Paroksismal AF- Ablasyon
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Yeni kanıtlar ışığında AF ablasyonu
mortaliteyi azaltıyormu?

■ Kalp yetersizliğinin eşlik etmediği AF hastaları

■ Kalp yetersizliği olan AF’lu hastalar 



§ AMAÇ: AF ablasyonu ile iskemik inme, 
mortalite ilişkisini değerlendirmek

§ İsveç kayıt sisteminde AF tanısı alan 
361913 hasta, 7 yıllık periyodda 4278 
hastada 5176 ablasyon yapılmış



Sonuçlar



İskemik İnme Mortalite
Yıllık inme oranları %0.7  ve %1.01 Yıllık mortalite oranları %0.77  ve %1.62



§ Primer sonlanım noktası: Tüm nedenlere bağlı mortalite

Interna'onal Journal of Cardiology 266 (2018) 136–142 

§ AF ablasyonu ile medikal tedaviyi 
karşılaştıran randomize ve gözlemsel 
çalışmaların metaanalizi

§ 30 çalışma, 78996 hasta,
AF ablasyonu: 25129 hasta,   
Medikal tedavi 53837 hasta

• Ortalama yaş: 58, 
• Sol atriyum : 40-42 mm
• Ortalama EF %50-51
• PAF %49



AMA. 2019;321(13):1261-1274 

■ Primer Sonlanım noktaları: Tüm nedenlere bağlı mortalite, inme, şiddetli 
kanama, kardiyak arrest

■ Sekonder sonlanım noktaları: Mortalite, ölüm veya KV hospitalizasyon

■ C ̧alıs ̧maya dahil edilen hastalar 

■ >65 yas ̧ veya <65 yas ̧+1 risk faktörü

■ Dokümente AF 

■ Ritim veya hız kontrolü için 2 adet ilaç



Hasta özellikleri



Primer ve sekonder sonuçlar- İTT analiz 



Primer son noktalar:
Alt grup analizi



Primer sonlanım-(per protokol analiz)

%27 ↓ 



AF rekürrensi- İTT analiz

%48 ↓ 



• AF ablasyonu uygulanan (N = 12 032) ve medikal tedavi alan (N = 171 728) 
• Hastalar 3 gruba ayrılmış: 
1. CABANA ile uyumlu
2. CABANA kriterini karşılamayanlar (65<yaş , inme öyküsü olmayanlar)
3. En az 1 dışlama kriteri olanlar





Primer sonlanım noktaları: mortalite, inme, majör kanama



Kalp yetersizliği ve Atriyal fibrilasyon

■ AF: Kalp yetersizliği %42 (EuroHeart Survey)

■ Kalp yetersizliği:  %34 AF 

■ Kalp yetersizliğine bağlı hospitalizasyon 4.5 kat fazla

■ Kalp yetersizliği semptomlarında artış

■ Mortalitede 1.4 kat artış ile ilişkili



2019 AHA/ACC/HRS AF tedavi kılavuzu

CASTLE-AF
AATAC çalışması 



Di Biase L, Circulation. 2016;133:1637-1644. 

• Primer son nokta : AF rekürrensi

• Sekonder son noktalar: tüm nedenlere bağlı mortalite, 
plansız hastane yatışı

• PVİ: PV antral izolasyon, gerekirse CS, İAS, posteriyor
duvar izolasyonu

• Ortalama EF %29 

• Obstrüktif uyku apne: %45

• Sol atriyum 47 – 48 mm



AATAC çalışması - Sonuçlar

Di Biase L, Circulation. 2016;133:1637-1644. 

• Hastane yatışı  %31 ve %57. p<0.001
• Mortalite %8 ve  % 18. p<0.037



CAMERA-MRI Çalışması 
(Catheter Ablation Versus Medical Rate Control in Atrial Fibrillation and Systolic Dysfunction)

J Am Coll Cardiol. 2017 Oct 17;70(16):1949-1961

• İdiyopatik KMP- persistan AF,  EF <%45

• Hız kontrolü sonrası EF ve late gadolinyum 
• enhancement değerlendirmesi için MR

• Kateter ablasyonu ve medikal hız kontrolüne 
randomizasyon

• Primer son nokta: 6. ayda EF deki değişim

• Ortalama yaş: 59-62
• EF %32
• Sol atriyum 47-48 mm

• Ablasyon sonrası AF yükü %1.6 ve % 5
• EF normalizasyon (>%50) %58 ve %9 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28855115


CASTLE-AF
(Catheter Ablation versus Standart conventional
Treatment in patient with LEft ventricular
dysfunction and Atrial Fibrillation)

C ̧alışmaya dahil edilen hastalar:

■ Paroksismal veya persistent AF 

■ NYHA sınıf 2-4

■ LV EF ≤ %35

■ ICD veya CRT-D (%70 ICD, %30 CRT-D)

Primer son nokta: 

■ Ölüm ve kalp yetmezliği nedeniyle 
hastaneye yatış toplamıdır

N Engl J Med 2018; 378:417-427



Hasta özellikleri 
■ Toplam 363 hasta 
■ AF ablasyonu (n=179) veya 

konvansiyonel ilaç tedavisi (n=184)
■ 5 yıl süren izlem, meydan 37.8 aylık 

takip
■ Ablasyona randomize edilenlerin 

%84.4’üne ablasyon uygulanmış,
■ İlaç tedavisi alacak hastaların %9.8’ 

ine ablasyon uygulanmış.
■ Takipte hasta kayıp oranı ablasyon

kolunda %13 ve medikal tedavi 
kolunda %5

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

■ 60. ay vizitinde sinüs ritmi ;
Ablasyon grubu - %63.1’i, 
İlaç tedavisi grubu - %21.7 (p<0.001). 



Primer ve Sekonder sonlanım noktaları 



Alt grup analizleri 



CASTLE-AF;

■ Ablasyon, kalp yetersizliği hastalarında ölüm ve kalp yetersizliğine bağlı hastane 
yatışında azalma,

■ Tüm nedenlere bağlı mortalitede azalma

■ AF yükünde anlamlı azalma

■ EF’da artış 

■ 6 dakika yürüme mesafesinde artış ile ilişkilidir.





Tüm nedenlere bağlı mortalite

EF’deki değişim

Kalp yetersizliği nedeniyle hastane yatışı

Minnesota yaşam skorundaki  değişim



Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial (EAST)



Sonuç…

■ Ablasyon yüksek riskli hastalarda bile düşük komplikasyon oranları ile uygun bir tedavi 
stratejisidir. 

■ Kalp yetersizliğinin eşlik ettiği hastalarda ablasyonu mortalite yararı gösterilmiştir.
■ EAST çalışması
■ RAFT-AF (Rhythm Control – Catheter Ablation with or Without Anti-arrhythmic Drug

Control of Maintaining Sinus Rhythm versus Rate Control with Medical Therapy and/or
Atrioventricular Junction Ablation and Pacemaker Treatment for Atrial Fibrillation )

■ CATCH-AF (Catheter Ablation versus Medical Therapy in Congested Hearts with AF)
■ AMICA (Atrial Fibrillation Management in Congestive Heart Failure with Ablation )
■ 2020 Avrupa Kardiyoloji Derneği, AF tedavi Kılavuzu



TEŞEKKÜRLER







Primer sonlanım noktaları: mortalite, inme, majör kanama










