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Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Sonrası 
Antikoagülasyon 



Tromboemboli Riski 
�  AF ablasyonundan önce 
�  AF ablasyonu sırasında 
�  AF ablasyonu sonrası 
�  Erken dönemde işlemin etkileri 
�  Uzun dönemde AF’nin ortadan kalkması 

ESC Guideline: European Heart Journal (2010) 31, 2369–2429 



•  Prospektif, gözlemsel, çok merkezli 
•  Pulmoner ven izolasyonu yapılan hastalar 
•  3 tip kateter kullanılmış 
•  İşlem sürecinde yeterli antikoagülasyon 
•  Beyin MR ablasyon öncesi ve sonrası 

J Am Coll Cardiol 2011;58:681–8 



İrrigasyon uçlu kateterle multielectrode phased RF pulmonary vein ablation 
catheter (PVAC) 

J Am Coll Cardiol 2011;58:681–8 



Hepsi Asemptomatik ve klinik nörolojik 
muayeneleri Normal 

J Am Coll Cardiol 2011;58:681–8 

Ablation Frontiers 

Arctic Front cryoballoon  



AF Ablasyon sonrası 
�   RF enerjisi verilen lezyon tam endotelizasyonuna kadar 

koagülasyon kaynağı 
�  Tam süresi bilinmemekle beraber 3 ay yeterli bir süre olarak 

değerlendirilebilir 

�   Atriyumların mekanik kontraktilitesini kazanması 
�  Oluşan fibrozis ve yaralanan atriyal dokunun iyileşmesi (3 ay 

yeterli süre) 

�   Atriyal kontraktilitenin taşikardi sonlanmasından sonra 
azalması (atrial stunning) haftalar veya aylar sürebilir 
�  Atrimi nüks ederse “atrial stunning” uzun sürebilir 



Tromboemboli Riski 
�  AF ablasyonu sonrası 
�  Erken dönemde işlemin etkileri 
�  Uzun dönemde AF’nin ortadan kalkması 

? Başarılı PV izolasyonundan sonra Oral 
Antikoagülasyonu (OAK) keselim mi? 

ESC Guideline: European Heart Journal (2010) 31, 2369–2429 



(J Am Coll Cardiol 2010;55:735–43)  

AMAÇ: Başarılı PV izolasyonundan sonra Oral Antikoagülasyonun (OAK) 
kesilmesinin Güvenirliliği 
 
Çok Merkezli Çalışma 



AF Ablasyonundan Sonra 3355 hasta 

�   Non-OAK: OAK 3 ile 6 ay sonra kesildi: 2,692 (%79 
erkek, ort yaş 57±11 yıl) ASP devam edildi 

�   On-OAK: OAK almaya devam etti: 663 (%70 erkek, 
ort yaş 59±11 yıl) 

(J Am Coll Cardiol 2010;55:735–43)  



3-6 ay Oral AntiKoagülan devam 
Ne zaman Oral AntiKoagülan keselim 
�   Hastada 

�   Atriyal aritmi (>1 dk.) rekürrensi 
�   Pulmoner ven stenozu (>%70) 
�   Ciddi atriyal mekanik disfonksiyon (Mitral Doppler akımda A dalgası 

olmayışı)   YOKSA 
AF yok kabul edilmiş ve CHADS skoruna bakılmaksızın OAK kesilmiş 

�   Erken tekrarlayan AF/AFL varlığında CHADS2≥1 ise 6 ay OAK 
almış 

�   Antiaritmik ilaçsız 3 aydan fazla aritmik olayı olmayanlar OAK 
kesilmiş, ASP 81-325 mg 

�   OAK kesilenlerden aritmisi tekrar başlayan ve CHADS2≥1 olanlar 
tekrar OAK’a başlamış 

(J Am Coll Cardiol 2010;55:735–43)  



Atrial Aritmi/rekürrens var mı? 
�   Her merkezin farklı bir rekürrens takip politikası 
�   Transtelefonik monitorizasyon (%90) 

�   İlk 5 ay devamlı – 1 aylık bloklar halinde günde 2-3 defa veya 
semptomatik olduklarında 

�   1,3 ve 6ncı aylarda Holter (%86) 
�   İmplante edilmiş cihaz varsa yararlanılmış 
�   Hastalara nabızlarını alma öğretilmiş ve düzensizlik 

saptarlarsa bildirmeleri 

�   3ncü ayda EKO ile LA fonksiyonu, spiral CT ile pulmoner 
ven stenozu değerlendirilmiş 

(J Am Coll Cardiol 2010;55:735–43)  



28±13 
ay 

24±15 
ay 

OAK kesilen grupta 3 (%0.04) 

OAK devam eden grupta 16 (%2) 

(J Am Coll Cardiol 2010;55:735–43)  



•  AF ablasyonu 3-6 ay sonrası OAK almakla almamak arasında 
tromboemboli yönünden fark yok 
•  Aksine majör  kanama riski artmaktadır 
•  Risk/yarar oranı değerlendirildiğinde CHADS2 skoru yüksek 
olan hastalarda bile OAK kullanmamanın daha iyi olacağı 
yönündedir 
•  Ancak daha büyük prospektif randominize çalışmalar gerekir 

  Antiaritmik ilaçsız AF tekrarlama  yok ise 
  İyi bir monitörizasyon ile asemptomatik olguların da yakalanması 
  EKO ile sol atriyal mekanik fonksiyonlarının da 
değerlendirilmesi 
  Başka tromboembolik risk taşıyanların az olması 
  ASP devamlı olarak verildi 
  Aritmi varlığında OAK tedavi tekrar başladı 

(J Am Coll Cardiol 2010;55:735–43)  



�   AF tam olarak tedavi edildiyse OAK kesilebilir 
�   AF’nin tedavi edildiğinden nasıl emin olabilirsiniz 

�   Yüz yüze görüşme yeterli değil (Abl yapıldığı yerde 1 yılda en az bir kere 
görülmüş  %79) 

�   Takipler çok aralıklı (1,3,6,12nci ay sonra senede 1 defa) 
�   Takip süresi 2 yıldan biraz uzun (yeterli değil) 

�   1nci yılda rekürrens olmayanlarda  2nci yılda %5-13 rekürrens 
�   6ncı yılda %55 oranında 

�   AF ablasyonundan sonra pil ile devamlı monitörizasyonda asemptomatik 
AF atakları fazladır (başarı oranı%70’den %43) 

�   AF süresi: 1 dakika 
�   CHADS2 skoru 2 üzerinde olan 347 kişide ne kadar emin olabiliriz. 



   OAK AF ablasyonundan sonra en az 2 ay 
kullanılmalıdır 

   Ablasyondan 2 ay sonra OAK kullanımına AF varlığı 
veya tipine göre değil inme risk faktörlerine göre karar 
verilmelidir 

   AF ablasyonundan sonra CHADS2 skoru 2 ve üzeri 
olanlarda OAK kesilmesi genellikle tavsiye edilmez 

     we have prospective, 
randomized clinical trials that can help guide us in 
providing anticoagulation therapy for our patients 



Heart Rhythm, Vol 4, No 6, June 2007 



Natale A, Raviele A, Arentz T, et al. VeniceChart international consensus document on atrial fibrillation ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 
2007;18:560–80 











�  teşekkürler 


