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Pulmoner ven izolasyonu
• Pulmoner ven izolasyonu AF ablasyonunun temel taşıdır. 

•Hedef PV ile LA’nın elektriksel izolasyonudur.













2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation
(Kirchhof P, et al. Europace. 2016)



AF ve Kalp yetmezliği

• AF uygun hız kontrolü olsun veya olmasın 
EF’yi düşürür.

• AF ve kalp yetmezliği sıklıkla birliktedir. 
• Birbirlerini olumsuz etkilerler.
• Birlikteliklerinde mortalite ve morbidite 

artmaktadır. 



AF tedavisinden beklentiler

• Semptom kontrolü

• Hayat kalitesinde artış

• AF komplikasyonlarının (inme, kalp 

yetmezliği) önlenmesi

• Mortalitenin azaltılması

• EF ve dolayısıyla kalp yetmezliğinin 

iyileşmesi ve/veya düzelmesi



Kalp yetmezliğinde AF tedavisi*

Ritm kontrolü
• Antiaritmik ilaçlar

• Amiodarone
• Dofetilite

• Non-farmakolojik 
tedavi 
• PVI
• Cerrahi AF ablasyonu

Hız kontrolü
• Beta blokerler:

- AF olan KY hastalarında  
mortaliteye katkı?**

- Dekompoze KY+Akut AF’de
kontrendike

• Digoksin
- Mortaliteye katkı yok

- KBY’de kontrendike

• AV RFA+BivICD
* Hastalara KY ‘nin uygun tedavisi  ve kılavuzlara göre uygun antikoagülasyon  yapılmalıdır.
** Kotecha D et al. Lancet 2014;384:2235–2243.



AF tedavisi ve Kalp yetmezliği

• AFFIRM ve RACE çalışmalarının alt grup 
analizlerinde LV disfonksiyonu olan hastalarda 
NSR idame ettirildiğinde survinin uzadığı ve 
hastaneye yatışların azaldığı görülmüştür.

• Bu hastalarda sinüs ritmi sağlanırsa EF ve 
fonksiyonel kapasitede düzelme görülmektedir.



• KY+AF olan hastalarda AAD ile ritm kontrolü 
mortalite ve kalp yetmezliğinin kötüleşmesi 
bakımından hız kontrolüne üstün değildir.

• Antiaritmik ilaçlar sinüs ritmini devam ettirmede 
çok başarılı değildir ve ciddi yan etkileri vardır.

• Bu nedenlerle AF ablasyonu ön plana çıkmıştır.



2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation
(Kirchhof P, et al. Europace. 2016)



2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation
(Kirchhof P, et al. Europace. 2016)



PVI mı? Hız kontrolü mü?









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

Prabru ve ark. J Am Coll Cardiol. 2017.







Vaidya K ve ark. Pulmonary Vein Isolation Compared to Rate Control in Patients with 
Atrial Fibrillation: A Systematic Review and Meta-analysis . 
Heart, Lung and Circulation (2015) 24, 744–752 







Ritm kontrolü için antiaritmik
ilaçlar mı? PVI mı?



• AF’da yeterli hız kontrolü sağlansa dahi düzensiz 
ventriküler aktivite, atriyal kontraksiyonun olmaması, 
nöro-hormonal aktivasyon ve pro-fibrotik aktivasyon 
artışı kardiyak outputun düşmesine yol açar. 

• Kalp yetmezliğinde AF ablasyonu antiaritmik ilaçlarla 
ritm veya hız kontrolünden daha başarılıdır.

1. Di Biase L ve ark. Circulation. 2016;133(17):1637-44.
2. Jones DG ve ark. J Am Coll Cardiol. 2013;61(18):1894-903.
3. Hunter RJ ve ark. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014;7(1):31-8.
4. Al Halabi S ve ark. JACC Clin Electrophysiol. 2015;1(3):200-209.
5. Prabru S ve ark. J ACC 2017.







PVI için hangi yöntem?



AF ABLASYONU (PVI)

RF ablasyon CRYO  Ablasyon







• 762 hasta (378 CRYO vs 384 RF). 
• Ortalama takip süresi  1.5 yıl. 
• Primer etkinlik son noktası
• CRYO 138 hasta  (%34,6) vs RF 143 hasta (%35.9)
• Noninferiorite için P<0.001

• Primer güvenlik son noktası: 
• CRYO 40 hasta (%10.2) vs RF 51 hasta (12.8)
• P = 0.24.





Paroksismal AF Ablasyonu

• Paroksismal AF ablasyonunda tek başına PVI 
yeterlidir 

• Hem RF hem de CRYO ile etkili PVI sağlanabilir
• Bu hastalarda her iki ablasyon metodu da 

kullanılabilir.
• Daha kolay öğrenilmesi, tek ponksiyonla 

yapılması, daha az majör yan etki ve daha kısa 
işlem süresi nedeniyle CRYO tercih edilebilir.



Persistan AF’da PVI

• AHA/ACC/HRS AF kılavuzunda persistan AF’da ablasyonu IIa
ve uzun süreli persistan AF ablasyonu IIb olarak önerilmektedir*

• Persistan AF’da 1 yıllık başarı oranı %50-60 arasındadır.
– PVI izolasyonu  tam ve uzun ömürlü değil
– Non-PV odakların ablate edil(e)memesi

* January CT, Wann LS, Alpert JS, Field ME. 
2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of  patients with atrial
fibrillation: executive summary. J Am Coll Cardiol. 2014. 













Persistan AF Ablasyonu

• Persistan AF ablasyonunda tek başına PVI yeterli 
değildir. Sadece PVI ile ancak %25-55 oranında başarı 
elde edilebilir. 

• PV izolasyonuna ek olarak RF ile substrat ve PV dışı 
tetikleyiciler uygun şekilde ablate edilirse (özellikler 
redo olgularda) başarı >%80 olabilmektedir. Bu 
Cryoablasyon ile tam olarak mümkün değildir.

• Bu hasta grubunda Cryoablasyon sadece PVI’ın yeterli 
olabileceği öngörülen sınırlı bir grup hastada tercih 
edilebilir.



Ablasyonun avantajları

§ AF ablasyonu invazif ve kompleks bir girişimdir. 
§ AF ablasyonu antiaritmik tedaviye göre daha yüksek 

risk taşımaktadır. Ancak işleme bağlı majör 
komplikasyonlar nispeten seyrektir. 

§ Ablasyonun antiaritmikler gibi uzun dönem yan 
etkileri yoktur.

• Ablasyon sinüs ritmini devam ettirmede antiaritmik 
ilaçlardan daha başarılıdır. 

• Ablasyon LV fonksiyonunu, egzersiz toleransını, 
semptomları, ve hayat kalitesini daha etkili olarak 
yükseltir. 





Sonuç
• KY+AF bulunan hastalarda LV fonksiyonunun ve 

hayat kalitesinin düzelmesi için AF ablasyonu 
medikal tedaviye tercih edilmelidir. 

• Özellikle AF sonucu taşikardiyomyopati gelişen 
hastalarda ablasyon ile ritm kontrolü 
hedeflenmelidir. 

• AF ablasyonu sonrasında nüks görülse dahi AF 
yükünde azalma sağlanması nedeniyle yine de 
faydalı olabilir.

• CABANA, CASTLE AF, CATCH AF sonuçları?


