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Atriyal Fibrilasyonda Genel Tedavi 
Yaklaşımları 



Sorun 

•  Şampiyon aritmi: (insidans: <40 yaş %0.1 
→ (>80 yaş) %2) 

•  Bir kısım hastada ciddi semptom, hayat 
kalitesinde ve fonksiyonel statusda düşme 
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Wolf PA et al. Arch Intern Med. 1998;158:229-234. 

•  Artmış mortalite (x2) and morbidite (x5 fold inme). 
 



Prezentasyon 

•   Asemptomatik 
•   Yoğun çarpıntı hissi 
•   Azalmış fonksiyonel kapasite 
•   Dispne 
•   İnme öyküsü 
•   Kalp yetmezliği: yeni teşhis ya da alevlenmiş 
… 



Tedavi Hedefleri 

•  Semptomların kontrolü 
– Ritmin düzeltilmesi 
– Hızın kontrolü 

•  Tromboembolismin önlenmesi 

•  Kalp yetmezliğinin önlenmesi 



Ritm kontrol 

•  Kardioversiyon 

•  Antiaritmikler 

•  Kateter ablasyon 

•  Cerrahi  

•  Antitrombotik tdv 

•   AV iletim azaltan 
ilaçlar 

•   AV node ablasyonu ve 
pacemaker 
implantasyonu 

•   Antitrombotik tdv 

Hız kontrol 



Ritm kontrolü yönteminin teorik gerekçeleri  

•  Hemodinamik düzelme 

•  Egzersiz toleransında artış 

•  Tromboembolik olayların azalması 

•  Antitrombotiklerden kurtuluş 

•  Mortalitede azalma 
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….. 









Arch Intern Med. 2005;165:258-262.  

Meta-analysis 



Mortalite  

İnme 

Arch Intern Med. 2005;165:258-262.  



Ritm kontrolü yönteminin teorik gerekçeleri  

•  Hemodinamik düzelme 

•  Egzersiz toleransında artış 

•  Tromboembolik olayların azalması 

•  Antitrombotiklerden kurtuluş 

•  Azalmış mortalite 



Yeterince temsil edilmeyen hasta grubu 

•   Kalp yetmezliği 

•   Paroksismal AF 

•   Düşük rekürrens riski olanlar 

•   Düşük tromboemboli riski bulunan hastalar 



AF-CHF Trial 

•  n= 1376 hasta 

•  EF< 0.35 

•  NYHA sınıf 2-4 

N Engl J Med 2008;358:2667-2668 



Optimal Treatment Strategy for Patients With 
Paroxysmal Atrial Fibrillation 

J-RHYTHM Study 

Circ J 2009; 73: 242 – 248 

n= 823 hasta, 64.7±11.3 yıl ;  1.6 yıl takip 
Primer son nokta: Mortalite, embolizm, kanama, kalp yetmezliği, fiziksel mental düşkünlük 
 



 
•   Ritm ve hız kontrolü benzer mortalite ve inme olaslığına sahip. 

Yaşam kalite değerlendirmesi iki istrateji arsında farklı değil. Bu 
yüzden herhangi bir tedaviyi seçmektense tedavinin hastaya göre 
özelleştirilmesi önemli 

 
•   Antitrombotik tedavi şu an için seçilen strateji ile ilgisiz gibi 

görünüyor. Atriyal fibrilasyon deneyimi yaşayan hastanın 
tromboemboli riski başka faktörlerle belirleniyor ve bu sizin hastayı 
gördüğünüz dönemdeki ritminden bağımsız. 

•   Ritm kontrolü seçilen hastalarda temel sorun ritmi korumak için 
verilen antiaritmiklerin zararlı etkilerinin sağlanan sinüs ritminden 
fazla olması. Bu hasta grubunda bir diğer sorun sessiz AF atakları 
hastanın antikoagülan tedaviyi bırakmasına neden olabiliyor 

Özet 



ESC Guidelines 2010  
Recommendations for rate and rhythm control 

•   Rate control should be the initial approach in elderly pts with AF and 
minor symptoms (EHRA score I) 

•   Rhythm control is recommended in patients with symptomatic 
(EHRA score >=2) AF despite adequate rate control 

•   Rhythm control in patients with AF and AF-related heart failure 
should be considered for improvement of symptoms. 

•   Rhythm control as an initial approach should be considered in young 
symptomatic patients. 

•   Rhythm control should be considered in patients with AF secondary 
to a trigger or substrate that has been corrected (e.g. ischaemia, 
hyperthyroidism). 
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Recommendations Class 



•   Güvenli ve etkili antiaritmikler 

•   Kateter ablasyon? 

Gelecek 



Sorunsal 

•   Tromboemboli riski,  AF türünden (kısmen) ve 
hastanın herhangi bir andaki ritminden bağımsız 
ise kime tromboemboli proflaksisi verilmeli ? 

•   Proflaksi ne ile yapılmalı ? 







Risk skorlaması 



•   Hasta riski sürekli bir değişken ile ifade edilebilmeli 

•   Gereksiz antikoagülan tedavi kullanımından 
kaçınabilmek için düşük risk grubunu iyi tanımlamalı. 
Diğer taraftan alacakaranlık durumu olan ara risk 
(intermediatte) grubunu da çok geniş tutmamalı 

•   Unutulmamalı ! Şu hastalar en yüksek risk grubudur: 
–   Geçirilmiş inme-TIA,  
–   Romatik kapak hastalıkları 
–   Mekanik kapak varlığı 

Bir skorlama sisteminden beklentiler 



CHADS2 Skorlama Sistemi 

JAMA 2001;285:2864–2870 
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Değişik Risk modellerinin karşılaştırılması 

Low Intermediate High 

AFI 13.1 24.7 62.3 

SPAF 27.7 28.5 43.8 

CHADS2 18.8 61.2 20.1 

Framingha
m 

37.1 46.6 16.4 

7th ACCP 11.7 7.9 80.4 

ATRIA Cohort 
 

n= 10932 pts 

J Am Coll Cardiol 2008;51:810-815 





                                 

Daha önce Yüksek 
Risk faktörü sayılanlar 

Daha önce Orta Risk 
Faktörü sayılanlar 

Daha önce iyi tanımlanmamış 
Risk faktörleri 

CHA2DS2-VASc 



Antitrombotik tedavi için başlangıç değerlendirmesi 





İlaç-dışı Yöntemler 

Tromboembolizmin önlenmesi: 
 - LAA oklüzyonu 

Hız Kontrolü 
 - Pacing ± AVN Ablasyonu 

Ritm Kontrolü 
 - Cerrahi yöntemler 
 - Kateter ablasyonu 



LAA Oklüzyonu 

•   Non-valvüler AF’de trombüslerin %90’ı LAA`de… 



WATCHMAN 



WATCHMAN 



PROTECT-AF 

 

 BULGULAR 
•   İşlem başarısı: %90.9, %87 hastada OAK kesilebilmiş 
•   İşlem komplikasyon: %12.3 
•   Kontrol grubunda yeterli AK : %55 



•   Primer SN (inme, KV ölüm, sistemik embolizm): fark yok 
•   İnme ve KV ölüm: %3.4 vs %5.0 (%32 azalma) 

Peri-op komplikasyon yüksek  

•   1:20 perikardiyal tüp 
•   1:50 açık kalp cerrahisi 
•   1:100 iskemik inme 

PROTECT-AF 



      SONUÇ  
•   OAK’den NON-INFERIOR 
•   H-inmeyi ve major kanamayı engellemede OAK’dan başarılı 
•   Erken dönemde işlemsel komplikasyon riski fazla 

      LİMİTASYONLAR 

•   Takip süresi az (100 hastada ˃2 yıl), nöro-görüntüleme 
yapılmamış 

•   Hasta sayısı göreceli olarak düşük 
•   Gerçek yüksek riskli hasta az 
•   Yüksek kanama riskine sahip hastalar alınmamış (hedef??) 

PROTECT-AF 



Pacing  

 
•   Farmakolojik tedavi ile hastalarin %80`inde hız kontrolu sağlanabiliyor 
      Kalan %20`de hız kontrolu ve TKMP engellenmesi icin  icin  AVN abl. 

ve pacing yapılabilir (AHA-2006  Klas IIb)  
 
•   Kardiyak semptomlar ciddi olarak azalıyor ve yasam kalitesi artıyor 

•   Uzun süreli RV pacing’in olumsuz etkilerine açık 

•   CRT 
 



AF ablasyonu 

•   RF ablasyon 
•   Yüksek Frekanslı Ultrason 
•   Krio-ablasyon 
•   Lazer/RF balon 
•   Mikrodalga 


