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ATRİYAL FİBRİLASYON 



Atriyal Fibrilasyon 

January ST, et al. J Am Coll Cardiol 2014;64(21):2246-2280. 



•  Atriyal fibrilasyon en sık sustained aritmi 
•  Yaşla insidansı artıyor 
•  40 yaş üstü hastalarda yaşam boyu AF gelişme 

riski % 25. 
•  AF varlığı, morbidite ve mortalite ile ilişkili 
▫  Kardiyak fonksiyon 
▫  Tromboemboli riski 

•  AF, inme riskini 5 kat artırır.  

AF Neden Önemli? 

Lloyd-Jones DM, et al. Circulation 2004;110:1042-1046. 
Wolf PA, et al. Stroke 1991;22:312-318. 
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AF, aritmi tanısı konarak  
gönderilen tüm hastaların 1/3’ünü oluşturmaktadır 

 % 2 VF
 Baily D. J Am Coll Cardiol 1992;19(3):41A 
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AF ve Mortalite 



AF Neden Önemli? 

Kannel WB, et al. Am J Cardiol 1998;82:2N- 9N. 



•  AF’nin Başlaması 

•  Prematüre atriyal vurular 

•  Fokal taşikardiler 

•  AF’nin İdamesi 

•  Multiple wavelet teorisi 

•  Single circuit reentry teorisi 

•  Fokal driver’ler 

Atriyal Fibrilasyon 
Mekanizmalar  



Atriyal Fibrilasyon 
Tetikleyiciler  

•  Sempatik – parasempatik stimülasyon 
•  Bradikardiler 
•  Prematüre atriyal erken vurular 
•  Atriyal flutter 
•  Supraventriküler taşikardiler (AVRT) 
•  Akut atriyal gerilme 



Atriyal Fibrilasyon 
Tetikleyiciler  

•  Pulmoner venler 
•  Pulmoner ven dışı tetikleyiciler 

•  SVC 
•  Marshall ligamenti 
•  CS musküler yapısı 



Atriyal Fibrilasyon 
Mekanizmalar  



Atriyal Fibrilasyon 
Mekanizmalar  



Atriyal Fibrilasyon Formları 

•  İlk atak 
•  Paroksismal 
▫  48 saat içinde kendiliğinden sonlanan AF 

•  Persistan (Kısa ve uzun süreli) 
▫  48 saatten uzun süren, ilaç veya elektriksel müdahale ile sinüs ritmine 

çevrilebilen AF 
•  Permanent (kronik) 
▫  Farmakolojik veya elektriksel yöntemlerle sinüs ritmine çevrilemeyen AF 
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Atriyal Fibrilasyonun Seyri 

European Heart Journal (2010) 31, 2369-2429 



Atriyal Fibrilasyon Tedavisi 
RealiseAF 

Chiang CE, et al. Atrial Fibrillation Management Strategies in Routine Clinical Practice: 
Insights from the International RealiseAF Survey. PLoS One 2016 



Atriyal Fibrilasyon 
Progresyon  

•  AF progresif bir hastalık 
•  AF’nin kendisinin oluşturduğu devam eden 

remodeling 
•  İlk tanı veya paroksismal AF’nin yıllık 

persistan veya kalıcı hale gelme olasılığı % 5-15 
•  Etkileyen  faktörler (yapısal kalp hastalığı vs) 



Mahnkopf C, et al: Evaluation of the left atrial substrate in patients with lone atrial fibrillation using delayed-enhanced MRI: 
Implications for disease progression and response to catheter ablation, Heart Rhythm 7:1475–1481, 2010 

Elektriksel AF 
(tetikleyici bağımlı AF 

Elektroanatomik AF 
(tetikleyici ve substrat 
bağımlı AF) 

Anatomik AF  
(substrat bağımlı, 
tetikleyicilerin rolü az) 



Atriyal Fibrilasyonun Sonuçları 

European Heart Journal (2010) 31, 2369-2429 

Sonuç AF’li Hastadaki Durum 

Ölüm Ani ölüm, kalp yetersizliği veya inmeden kaynaklanan KV 
mortalite artmıştır 

İnme  Tüm inmelerin % 20-30’u AF nedenli. Sessiz, paroksismal 
AF tanısı alan inmeli hasta oranı giderek artmaktadır.  

Hospitalizasyon AF hastaların her yıl % 10-40’ı  hospitalize edilmektedir.  

Hayat kalitesi ve egzersiz 
kapasitesi 

AF olan hastalarda diğer KV durumlardan bağımsız olarak 
hayat kalitesi bozulmuştur. 

LV fonksiyonu ve kalp 
yetersizliği 

Tüm AF hastalarının %20’sinde LVD mevcut. Çoğu AF 
hastasında AF, LV disfonksiyonunun nedeni veya 
tetikleyicisi.  

Kognitif bozulma ve vasküler 
demans 

AF olan hastalar antikoagüle edilse bile kognitif azalma ve 
vasküler demans gelişebilmektedir. AF’li hastalarda özellikle 
beyin beyaz madde lezyonları yaygın. 

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; Aug 27. 



AF çalışmaları 

1995 
  

  
  
  

VKA AF’de inmenin 
önlenmesinde aspirinden 

üstündür  

  PVI AF’yi 
baskılayabilir 

AF tedavisi için  labirent 
cerrahisi ilk kez yayınlandı 

2000 
  

ACE-İ/ARB’ler kalp 
yetersizliğinde AF’yi 

önler 

  Hız kontrolü ritim kontrolünden  
daha az önemli değildir 

RF bazlı  labirent cerrahisi 
kardiyovasküler cerrahiden 

sonra SR’yi korur 

2005 
  

ARB’ler hipertansiyon 
ve LVH’ta AF’yi önler 

  

VKA AF’de inmeyi  
2/3 oranında azaltır 

  

  PVİ SR’yi antiaritmik 
ilaçlardan daha iyi 

korur 

  

  ARB’ler hipertansif 
olmayan hastalarda 

AF’yi veya istenmeyen 
sonuçları önlemez 

Zimelagatran  
VKA kadar etkilidir 

  

Amiodaron kalp 
yetersizliğinde hız 
kontrolünde üstün 

değildir 

Dronedaron 
persistan olmayan 

AF’de sonuçları 
iyileştirir 

  

2010 
  

PUFA AF’yi  
önlemez 

Dabigatran AF’de en az  
VKA kadar etkilidir 

  AF ablasyonu yaşam 
kalitesini iyileştirir 

  

  MRA daha önceden 
ACE-İ/beta bloker ile 

tedavi edilen 
DEFKY hastalarında 

AF’yi önler  

Riksaroksaban ve 
apiksaban AF’de en az  

VKA kadar etkilidir 

Ilımlı hız kontrolü  
kabul edilebilir 

Birinci basamak PVI 
SR’yi antiaritmik 

ilaçlardan daha iyi 
korur 

  

  ACE-I/ARB hipertansif 
hastalarda AF’yi önler 

  

Edoksaban AF’de en az  
VKA kadar etkilidir 

Dronedaron persistan 
AF’de zararlıdır 

  

Tek başına PVİ 
persistan AF’de 

kompleks ablasyon 
kadar etkilidir 

Tek başına AF cerrahisinde 
bipolar RF geleneksel 
RF’den daha etkilidir 

2015 Beta blokerler daha 
önce ACE-İ ile tedavi 

edilen DEFKY 
hastalarında AF’yi önler 

Meta analiz ve sağlık 
sistemi veritabanları: 
YOAK’lar VKA’lardan 

daha güvenlidir ve biraz 
daha etkilidir 

Beta blokerler  
DEFKY bulunan AF 

hastalarında prognostik 
yarar sağlamaz  

Kriyoenerji PVİ için 
RF kadar etkilidir 

Eşzamanlı  labirent 
cerrahisi SR’yi korur fakat 

kalıcı pacemaker  
riskini arttırır 
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Atriyal fibrilasyona neden olan ve tedaviye karar verirken  
göz önünde bulundurulması gereken major mekanizmalar  

AngII = anjiyotensin II; TF = doku faktörü; FXII = faktör XII; IL-6 = interlökin 6; PAI-1 = plazminojen aktivatör inhibitörü 1; VCAM-1 = vasküler hücre adezyon molekülü 1. 
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II 

II 
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Atriyal fibrilasyonla ilişkili klinik durumlar 

Özellik/komorbidite AF ile beraberlik 

Genetik yatkınlık (AF’ye eşlik eden yaygın çoklu gen varyantlarına dayanarak) HR aralığı 0.4–3.2 

İleri yaş 
   50–59 yaş 
   60–69 yaş 
   70–79 yaş 
   80–89 yaş 

  
   1.00 (referans) 
   4.98 (%95 GA 3.49–7.10) 
   7.35 (%95 GA 5.28–10.2) 
   9.33 (%95 GA 6.68–13.0) 

Hipertansiyon (tedavi edilen) olmasıyla olmamasının karşılaştırılması  HR 1.32 (%95 GA 1.08–1.60) 

Kalp yetersizliği olmasıyla olmamasının karşılaştırılması HR 1.43 (%95 GA 0.85–2.40) 

Valvüler kalp hastalığı olmasıyla olmamasının karşılaştırılması RR 2.42 (%95 GA 1.62–3.60) 

Miyokart enfarktüsü olmasıyla olmamasının karşılaştırılması  HR 1.46 (%95 GA 1.07–1.98) 

Tiroit fonksiyonu bozukluğu 
   Hipotiroidizm 
   Subklinik hipertiroidizm 
   Aşikar hipertiroidizm 

(referans: ötiroid) 
   HR 1.23 (%95 GA 0.77–1.97) 
   RR 1.31 (%95 GA 1.19–1.44) 
   RR 1.42 (%95 GA 1.22–1.63) 

Obezite (vücut kütle indeksi) 
   Yok (<25 kg/m²) 
   Fazla kilolu (25–30 kg/m²) 
   Obez (≥31 kg/m²) 

HR: 
   1.00 (referans) 
   1.13 (%95 GA 0.87–1.46) 
   1.37 (%95 GA 1.05–1.78) 

Diabetes mellitus olmasıyla olmamasının karşılaştırılması HR 1.25 (%95 GA 0.98–1.60) 

HR: Hazard ratio; RR: Risk ratio 
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Özellik/komorbidite AF ile beraberlik 
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
   FEV1 ≥%80 
   FEV1 %60–80 
   FEV1 <%60 

RR: 
1.00 (referans) 
1.28 (%95 GA 0.79–2.06) 
2.53 (%95 GA 1.45–4.42) 

Obstrüktif uyku apnesi olmasıyla olmamasının karşılaştırılması HR 2.18 (%95 GA 1.34–3.54) 

Kronik böbrek hastalığı 
   Yok  
   Evre 1 veya 2 
   Evre 3 
   Evre 4 veya 5 

OR: 
   1.00 (referans) 
   2.67 (%95 GA 2.04–3.48) 
   1.68 (%95 GA 1.26–2.24) 
   3.52 (%95 GA 1.73–7.15) 

Sigara kullanımı 
   Asla 
   Eskiden 
   Halen 

HR: 
   1.00 (referans) 
   1.32 (%95 GA 1.10–1.57) 
   2.05 (%95 GA 1.71–2.47) 

Alkol tüketimi 
   Yok 
   1– 6 bardak/hafta 
   7–14 bardak/hafta 
   15–21 bardak/hafta 
   >21 bardak/hafta 

RR: 
   1.00 (referans) 
   1.01 (%95 GA 0.94–1.09) 
   1.07 (%95 GA 0.98–1.17) 
   1.14 (%95 GA 1.01–1.28) 
   1.39 (%95 GA 1.22–1.58) 

Sürekli ağır egzersiz yapmak 
   Egzersiz yapmayanlar 
   <1 gün/hafta 
   1−2 gün/hafta 
   3−4 gün/hafta 
   5−7 gün/hafta 

RR: 
   1.00 (referans) 
   0.90 (%95 GA 0.68−1.20) 
   1.09 (%95 GA 0.95−1.26) 
   1.04 (%95 GA 0.91−1.19) 
   1.20 (%95 GA 1.02−1.41) 

HR: Hazard ratio; RR: Risk ratio 
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Atriyal fibrilasyonla ilişkili klinik durumlar 



Atriyal Fibrilasyonun Progresyonu 
European Survey on AF  

HATCH skoru 
  
•  Hipertansiyon 
•  Yaş (>75 yaş) 
•  Geçici iskemik atak veya inme 
•  KOAH 
•  Inme veya kalp yetersizliği öyküsü 

Vos CB de, et al. Progression from paroxysmal to persistent atrial fibrillation 
clinical correlates and prognosis. J Am Coll Cardiol 2010;55:725–731. 



Atriyal fibrilasyon taraması 

Öneriler Sınıf Düzey 

65 yaşın üzerindeki hastalarda nabız ölçümü veya EKG ritim bandı yoluyla AF için 

fırsatçı tarama önerilmektedir 
I  B 

GİA veya iskemik inme hastalarında kısa süreli EKG kaydı ve ardından en az 72 saatlik 

devamlı EKG takibi ile AF taraması önerilmektedir. 
I  B 

Pacemaker ve ICD’’lerin düzenli olarak atriyal yüksek hız epizodları (AHRE) açısından 

sorgulanması önerilmektedir. AHRE hastaları AF tedavisine başlanmadan önce AF’yi 

belgelemek için daha ileri EKG takibine alınmalıdır. 

I  B 

İnme hastalarında sessiz atriyal fibrilasyonu belgelemek için uzun süreli noninvazif EKG 

monitörleriyle veya implante edilebilen loop kayıt cihazlarıyla ilave EKG takibi 

düşünülmelidir. 

IIa B 

75 yaşın üzerindeki veya inme riski yüksek olan hastalarda AF'yi saptamak için 

sistematik EKG taraması düşünülebilir. 
IIa B 
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İmplante edilmiş bir cihazla saptanan atriyal yüksek hız epizodlarına yaklaşım 

Bilinen AF'si bulunmayan hasta implante edilen bir cihazla saptanan 
atriyal yüksek hız epizoduyla başvurur (AHRE, >5–6 dk ve >180 atım/dk) 

CHA2DS2-VASc skorunu kullanarak oral antikoagülasyon tedavisi için 
uygun olup olmadığını değerlendiriniz 

EKG ile belgelemek yoluyla AF varlığını kanıtlayınız 
Örn. istirahat EKG’si 

Ambulatuvar EKG kaydı 
Hastanın kontrol ettiği cihazlar 

AF olup olmadığını saptamak için cihaz elektrogramlarını  
(eğer varsa) gözden geçiriniz  

İn
m

e 
ris

ki
 d

üş
ük

 

AF saptanmazsa
 
  

AF saptanırsa 

Hasta özelliklerini  
(örn. inme riski skoru) ve 

hastanın tercihini göz 
önünde bulundurunuz 

Oral antikoagülasyona 
başlayınız (IA) 

Antitrombotik tedavi 
uygulamayınız (IB) 
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Atriyal fibrilasyon hastalarında tanı işlemleri 

Öneriler Sınıf Düzey 

AF tanısını koymak için EKG ile belgelenmesi gereklidir. 
I  B 

Tüm AF hastalarında eksiksiz bir anamnezi, dikkatli bir klinik muayeneyi ve eşlik eden 
rahatsızlıkların değerlendirilmesini içeren tam bir kardiyovasküler inceleme yapılması 
önerilmektedir. 

I C 

Tüm AF hastalarında tedaviye yol göstermesi için transtorasik ekokardiyografi yapılması 
önerilmektedir. I C 

Seçilmiş semptomatik hastalarda hız kontrolünün yeterli olup olmadığını incelemek ve 
semptomları AF epizodlarıyla ilişkilendirmek için uzun süreli EKG takibi düşünülmelidir. IIa C 
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Atriyal Fibrilasyonda Önemli Klinik Durumlar 

Klinik koşullar 

Hemodinamik instabilite 

Kalp hızının kontrol altına alınamaması 

Hız kontrol ajanlarının azaltılmasına cevap vermeyen semptomatik bradikardi 

Şiddetli göğüs ağrısı veya sol ventrikül fonksiyonunun kötüleşmesi 

Geçici iskemik atak veya inme 
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AF Tedavisi 

Tedavi İstenen sonuç 
Hastaya  

sağlanan yarar 

Akut hız 
ve ritim 
kontrolü 

Hızlandırıcı 
faktörlerin 
yönetimi 

İnme riskinin 
değerlendirilmesi 

Kalp hızının 
değerlendirilmesi 

Semptomların 
değerlendirilmesi 

(örn., beta blokerler, 
kardiyoversiyon) 

Yaşam tarzı değişiklikleri, altta yatan 
kardiyovasküler rahatsızlıkların tedavi edilmesi 

İnme riski taşıyan hastalarda  
oral antikoagülasyon 

Hız kontrolü tedavisi 

Antiaritmik ilaçlar, 
kardiyoversiyon, kateter 
ablasyonu, AF cerrahisi 

Hemodinamik  
stabilite 

 
Kardiyovasküler  

risklerin azalması 
 

İnmenin önlenmesi 
 

Semptomlarda iyileşme 
LV fonksiyonunun 

korunması 
 

Semptomlarda iyileşme 

Yaşam  
beklentisinde 
iyileşme 

Yaşam 
kalitesinde, 
otonomi ve sosyal 
işlevlerde artış 
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Atriyal Fibrilasyonda Ritm Kontrolü  
Kardiyoversiyon 
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Atriyal Fibrilasyonda Ritm Kontrolü  
Kardiyoversiyon 
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Atriyal Fibrilasyonda Ritm Kontrolü  
İnmeden Korunma 
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Atriyal Fibrilasyonda Ritm Kontrolü  
Antiaritmik tedavi 
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Atriyal Fibrilasyonda Ritm Kontrolü  
Antiaritmik tedavi 
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Atriyal Fibrilasyonda Ritm Kontrolü  
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Nishida K, et al. Atrial fibrillation ablation: translating basic mechanistic  
insights to the patient. J Am Coll Cardiol 2014;64(8):823-31.  



Nishida K, et al. Atrial fibrillation ablation: translating basic mechanistic  
insights to the patient. J Am Coll Cardiol 2014;64(8):823-31.  



Nishida K, et al. Atrial fibrillation ablation: translating basic mechanistic  
insights to the patient. J Am Coll Cardiol 2014;64(8):823-31.  



Nishida K, et al. Atrial fibrillation ablation: translating basic mechanistic  
insights to the patient. J Am Coll Cardiol 2014;64(8):823-31.  



2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; Aug 27. 



Atriyal Fibrilasyonun Kateter Ablasyonu ve AF Cerrahisi 
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Atriyal Fibrilasyonun Kateter Ablasyonu ve AF Cerrahisi 
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Atriyal Fibrilasyonda Kateter Ablasyonu  
Komplikasyonlar 

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; Aug 27. 



2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; Aug 27. 



2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; Aug 27. 



2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; Aug 27. 



Atriyal Fibrilasyon 
Gebelik  
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Atriyal fibrilasyon ve kalp yetersizliği ile akut olarak başvuran 
hastaların ilk tedavisi 

Akut yaklaşım  Kronik yaklaşım  

Stabil değilse kardiyoversiyon uygulayınız 

İnme riskine göre antikoagüle ediniz 

Semptomları iyileştirmek için diüretiklerle sıvı dengesini normalize ediniz 

Kontrol hızı: Başlangıçta hedeflenen hız <110 atım/dk; eğer persistan HF/AF semptomları varsa daha katı yaklaşım 

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini inhibe ediniz* 

Diğer kardiyovasküler hastalıkları, özellikle iskemi ve hipertansiyonu tedavi ediniz 

Ritim kontrolünü erken dönemde düşününüz 

İleri KY tedavileri, cihazlar dahil olmak üzere*  

*Kalp yetersizliği bulunan ve ejeksiyon fraksiyonu azalmış olan hastalarda 
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Kalp kapak hastalığının cerrahi veya girişimle tedavisine zemin 
hazırlayan atriyal fibrilasyon  

Öneriler Sınıf Düzey 

Şiddetli mitral rejürjitasyonda, LV fonksiyonu korunmuş olan hastalarda ve yeni başlayan 
AF’de, özellikle kapak onarımı uygulanabilecek ise, semptom bulunmasa bile erken 
mitral kapak cerrahisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

IIa  C 

Şiddetli mitral stenozu bulunan ve kapak anatomisi uygun olan asemptomatik yeni 
başlayan AF hastalarında mitral valvülotomi değerlendirilmelidir. IIa  C 
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Atriyal fibrilasyon hastalarında kilo verilmesi 

Öneriler Sınıf Düzey 

AF bulunan obez hastalarda AF yükünü ve semptomlarını azaltmak için diğer risk 
faktörlerinin yönetimiyle birlikte kilo verilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. IIa  B 
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Atriyal fibrilasyon hastalarında solunum hastalıklarının yönetimi 

Öneriler Sınıf Düzey 

Akut bir pulmoner hastalık veya kronik pulmoner hastalığın alevlenmesi sırasında AF 
gelişen hastalarda ilk yaklaşım olarak hipokseminin ve asidozun düzeltilmesi 
değerlendirilmelidir. 

IIa  C 

Tüm AF hastalarında obstrüktif uyku apnesinin klinik bulguları araştırılmalıdır. 
IIa  B 

AF’nin tekrarlamasını azaltmak ve AF tedavisinin daha iyi sonuç vermesini sağlamak için 
obstrüktif uyku apnesinin tedavisi optimize edilmelidir. IIa  B 
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Atriyal fibrilasyonda böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesi 

Öneriler Sınıf Düzey 

Tüm AF hastalarında böbrek hastalığını saptamak ve AF tedavisinin doğru dozda 
verilmesini desteklemek amacıyla serum kreatinini veya kreatinin klirensiyle böbrek 
fonksiyonunun değerlendirilmesi önerilmektedir. 

I  A 

Oral antikoagülasyon tedavisi alan tüm AF hastalarınde kronik böbrek hastalığını 
saptamak amacıyla en az yılda bir kez renel fonksiyonun değerlendirilmesi 
düşünülmelidir. 

IIa  B 
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AF ve İnme 

•  Atriyal fibrilasyonda (AF) yıllık inme oranı %1 – 
20 (ort. % 4.5) 

•  Komorbidite, önceki serebrovasküler öyküsü 
ayrıca önemli. 

•  Antitrombotiklerin en önemli riski kanama 
•  Warfarinle ilişkili kanama riski % 1 – 12 / yıl  

•  İnme riski & Kanama riski 

Arch Intern Med. 1994;154:1449–1457 



İnme & Kanama Riskinin Değerlendirilmesi 

Öneriler Sınıf Düzey 

AF hastalarında inme riskinin öngörülmesi için CHA2DS2VASc skoru 
önerilmektedir. I  A 

Oral antikoagülasyon uygulanan AF hastalarında majör kanama açısından 
değiştirilebilir risk faktörlerini tanımlamak için kanama riski skorları göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

IIa B 

AF hastalarında inme ve kanama riskinin daha net öngörülmesi için yüksek 
duyarlıklı troponin ve natriüretik peptid gibi biyolojik belirteçler 
değerlendirilebilir. 

IIb B 
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CHA2DS2VASc risk faktörü Puan 

Konjestif kalp yetersizliği 
Kalp yetersizliğinin bulgu ve belirtileri veya sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun azaldığını 
gösteren objektif kanıtlar 

1 

Hipertansiyon 
İstirahatteki kan basıncı en az iki ölçümde veya mevcut antihipertansif tedaviye rağmen 
>140/90 mmHg 

1 

75 yaş ve üzerinde olmak 2 

Diabetes mellitus 
Açlık kan şekeri >125 mg/dL (7 mmol/L) veya oral hipoglisemik ajan ve/veya insülin tedavisi 

1 

Daha önce inme, geçici iskemik atak veya tromboembolizm 2 

Vasküler hastalık 
Daha önce miyokart enfarktüsü, periferik arter hastalığı veya aortik plak 

1 

65–74 yaş 1 

Cinsiyet kategorisi (kadın) 1 
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Klinik Özellik Skor 

Hipertansiyon 1 

Anormal renal – 
karaciğer fonksiyonu 

1 veya 
2 

İnme  1 

Kanama eğilimi  1 

Labil INR (Warfarin) 1 

Yaşlılık (65 yaş üstü) 1 

İlaç veya alkol 1 veya 2 

Maksimum skor 9 

AF’de Kanama Riski 
HAS-BLED 

Pisters R, et al. Chest 2010;138:1093-1100. 



HAS-BLED  
Skoru 

Yıllık Major Kanama 
Riski 

0 1.13 

1 1.02 

2 1.88 

3 3.74 

4 8.70 

5 12.5 

Pisters R, et al. Chest 2010;138:1093-1100. 

AF’de Kanama Riski 



Kanama için değiştirilebilir risk faktörleri: 

Hipertansiyon (özellikle sistolik kan basıncı >160 mmHg olduğu zaman  

K vitamini antagonisti kullanan hastalarda labil INR veya terapötik aralıkta kalınan 

zamanın <%60 olması 

Antitrombositik ilaçlar ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar gibi kanamaya yatkınlık 

oluşturan ilaçlar 

Aşırı alkol tüketimi (≥8 bardak/hafta) 
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Kanama için değiştirilebilir risk faktörleri:  

Hipertansiyon (özellikle sistolik kan basıncı  
>160 mmHg olduğu zaman) 

K vitamini antagonisti kullanan hastalarda labil INR 
veya terapötik aralıkta kalınan zamanın  
<%60 olması 

Antitrombositik ilaçlar ve nonsteroid antiinflamatuvar 
ilaçlar gibi kanamaya yatkınlık oluşturan ilaçlar 

Aşırı alkol tüketimi (≥8 bardak/hafta)  

Kanama için değiştirilebilme olasılığı bulunan 
risk faktörleri:  

Anemi 

Renal fonksiyon bozukluğu 

Karaciğer fonksiyonu bozukluğu 

Trombosit sayısı veya fraksiyonunun azalması  

Kanama için değiştirilemeyen risk faktörleri:  

Yaş (>65 yaş) (≥75 yaş) 

Majör kanama öyküsü 

Geçirilmiş inme 

Diyalize bağımlı böbrek hastalığı veya böbrek nakli 

Sirotik karaciğer hastalığı 

Malignite 

Genetik faktörler  

Kanama için biyolojik belirteçlere dayanan  
risk faktörleri:  

Yüksek duyarlıklı troponin 

Büyüme farklılaşma faktörü-15 

Serum kreatinin-tahmini CrCl  
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Atriyal fibrilasyonda inmenin önlenmesi 

Mekanik kalp kapakçıkları veya  
orta şiddette-şiddetli mitral stenoz  

Evet  

CHA2DS2VASc risk faktörü sayısına göre  
hesaplanan inme riski 

Hayır 

Antitrombositik veya 
antikoagülan tedavi 
uygulanmaz (IIIB) OAK 

değerlendirilmelidir 
(IIaB) 

Oral antikoagülasyon 
endikedir 

Kontrendikasyonları 
değerlendiriniz 

Geri dönüşlü kanama riski 
faktörlerini düzeltiniz 

OAK için kesin 
kontrendikasyonları 
bulunan hastalarda 

LAA’yı kapatan cihazlar 
değerlendirilebilir (IbC) 

YOAK (IA)b  VKA (IA)c 
aİnme için başka risk faktörü bulunmayan kadınları kapsamaktadır  
bİnme için sadece ek bir risk faktörü bulunan kadınlar için IIaB 
cMekanik kalp kapakçığı veya mitral stenoz bulunan hastalar için IB 
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AF’de İnmenin Önlenmesi 
Oral Antikoagülanlar 

n  Warfarin 

n  Dabigatran 

n  Rivaroksaban 

n  Apiksaban 

n  Edoksaban 



Atriyal fibrilasyon hastalarında inmenin önlenmesi 

Öneriler Sınıf Düzey 

CHA2DS2VASc risk skoru 2 ve üzerinde olan tüm erkek AF hastalarında 
tromboembolizmi önlemek için oral antikoagülasyon tedavisi önerilmektedir. I  A 

CHA2DS2VASc risk skoru 3 ve üzerinde olan tüm kadın AF hastalarında 
tromboembolizmi önlemek için oral antikoagülasyon tedavisi önerilmektedir. I  A 

CHA2DS2VASc risk skoru 1 olan erkek AF hastalarında bireysel özellikleri ve hastanın 
tercihlerini göz önünde bulundurarak tromboembolizmi önlemek için oral 
antikoagülasyon tedavisi değerlendirilmelidir. 

IIa B 

CHA2DS2VASc risk skoru 2 olan kadın AF hastalarında bireysel özellikleri ve hastanın 
tercihlerini göz önünde bulundurarak tromboembolizmi önlemek için oral 
antikoagülasyon tedavisi değerlendirilmelidir. 

IIa B 

Orta şiddette-şiddetli mitral stenozu veya mekanik kalp kapakçığı bulunan AF 
hastalarında inmenin önlenmesi için K vitamini antagonisti tedavisi (INR 2.0-3.0 veya 
daha yüksek) önerilmektedir. 

I B 

Bir YOAK (apiksaban, dabigatran, edoksaban veya rivaroksaban) için uygun olan bir AF 
hastasında oral antikoagülasyona başlandığı zaman, bir K vitamini antagonistinin yerine 
bir YOAK’ın tercih edilmesi önerilmektedir. 

I A 
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Yeni Oral Antikoagülanların 
Etki Mekanizmaları 



Yeni Oral Antikoagülanlar 

Heidbuchel H, et al. Europace 2013;15:625-51. 



Yeni Oral Antikoagülanlar 
Absorbsiyon ve Metabolizması 

  Dabigatran 
(RE-LY) 

Rivaroksaban 
(ROCKET-AF) 

Apiksaban 
(ARISTOTLE) 

Edoksaban 
(ENGAGE AF-TIMI 48) 

Renal klirens  %80  %35  %25  %50 

Hasta sayısı 18113 14264 18201 21105 

Doz 150 mg veya  
günde iki kez 110 mg  

Günde bir kez 20 mg  Günde iki kez 5 mg  Günde bir kez 60 mg  
(veya 30 mg) 

KBH için dışlanma kriterleri CrCl <30 ml/dk  
  

CrCl <30 mL/dk  Serum kreatinini  
>2.5 mg/dL veya  
CrCl <25 mL/dk  

CrCl <30 mL/dk 

KBH için doz ayarlaması Yok  Eğer CrCl <30–49 mL/dk  
ise günde bir kez  

15 mg rivaroksaban 

Eğer serum kreatininin 
≥1.5 mg/dL (133 µmol/L) 
olmasına ek olarak yaş 
≥80 veya kilo ≤60 kg ise 

günde iki kez  
2.5 mg apiksaban 

Eğer CrCl <50 mL/dk ise 
günde bir kez 30 mg  

(veya 15 mg) edoksaban 

KBH bulunan hasta oranı (%) %20 hastada  
CrCl 30–49 mL/dk 

%21 hastada  
CrCl 30–49 mL/dk  

%15 hastada  
CrCl 30–50 mL/dL  

%19 hastada  
CrCl <50 mL/dk  

İnme ve sistemik embolizmde 
sağlanan azalma 

KBH durumuyla 
etkileşme yok 

KBH durumuyla  
etkileşme yok 

KBH durumuyla  
etkileşme yok 

Bildirilmemiştir 

Majör hemorajilerde varfarine 
göre sağlanan azalma 

Dabigatranla 
sağlanan azalma 
eGFR >80 mL/dk 
olan hastalarda  
her iki dozla da  
daha fazladır 

Majör hemoraji benzerdir Apiksabanla majör 
hemorajide azalma 

Bildirilmemiştir 
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Renal Fonksiyon Warfarin Dabigatran Rivaroksaban Apiksaban 

Hafif Böbrek 
yetersizliği 

INR 2.0-3.0 
olacak şekilde 

150 mg / 2 kez 
(CrCl > 50 mL/dk) 

20 mg / tek doz 
(CrCl > 50 mL/dk) 

2.5 veya 5 mg / 2 
kez 

Orta dereceli böbrek 
yetersizliği 

INR 2.0-3.0 
olacak şekilde 

75 veya 150 mg / 
2 kez 

(CrCl > 30 mL/dk) 

15 mg / tek doz 
(CrCl 30 - 50 mL/

dk) 

2.5 veya 5 mg / 2 
kez 

Ciddi böbrek 
yetersizliği 

INR 2.0-3.0 
olacak şekilde 

75 mg / 2 kez 
(CrCl 15 - 30 mL/

dk) 

15 mg / tek doz 
(CrCl 15 - 30 mL/

dk) 
Öneri yok 

Son dönem böbrek 
yetersizliği (HD -) 

INR 2.0-3.0 
olacak şekilde 

Önerilmez 
(CrCl < 15 mL/dk) 

Önerilmez 
(CrCl < 15 mL/dk) Öneri yok 

Son dönem böbrek 
yetersizliği (HD +) 

INR 2.0-3.0 
olacak şekilde 

Önerilmez 
(CrCl < 15 mL/dk) 

Önerilmez 
(CrCl < 15 mL/dk) Öneri yok 

Böbrek Yetersizliği olan AF’de  
Doz ve İlaç Seçimi 

January ST, et al. J Am Coll Cardiol 2014;64(21):2246-2280. 



Sam Schulman. New oral anticoagulant agents – general features and outcomes in 
subsets of patients in subsets of patients. Thromb Haemost 2014; 111: 575-582 



AF olan hastada inmeden veya geçici iskemik ataktan sonra antikoagülasyon 

Akut GİA veya iskemik inme bulunan atriyal fibrilasyon hastaları 
BT veya MR ile intraserebral kanamayı dışlayınız 

GİA 
Hafif inme 

(NIHSS <8) 
Orta şiddette inme 

(NIHSS 8-15) 
Şiddetli inme 
(NIHSS ≥16) 

OAK tedavisine erken başlanması lehine 
olan faktörler: 
Düşük NIHSS (<8): 
Görüntülemede beyinde enfarktüs yok veya 
küçük bir alanda var 
Yüksek yineleme riski, örn. kardiyak trombüs 
Peruktan endoskopik gastrostomi gerekmiyor 
Karotis cerrahisi gerekmiyor 
Hemorajik transformasyon yok 
Klinik açıdan stabil 
Genç hasta 
Kan basıncı kontrol altında 

OAK tedavisine erken/geç başlanması lehine olan ek klinik faktörleri değerlendiriniz 

OAK tedavisine geç başlanması lehine 
olan faktörler: 
Düşük NIHSS (≥8): 
Görüntülemede beyinde orta derecede veya 
geniş bir alanda enfarktüs var 
Gastrostomi veya majör cerrahi girişim 
gerektiriyor 
Karotis cerrahisi gerekiyor 
Hemorajik transformasyon 
Nörolojik açıdan stabil değil 
Yaşlı hasta 
Kontrol altında olmayan hipertansiyon 

Akut olaydan  
3 gün sonra 

Akut olaydan  
1 gün sonra 

Akut olaydan  
12 gün sonra 

Akut olaydan  
6 gün sonra 

12. günde CT veya 
MR ile hemorajik 
transformasyonu 
değerlendiriniz 

6. günde CT veya 
MR ile hemorajik 
transformasyonu 
değerlendiriniz 

OAK  
tedavisine  
başlayınız 
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Antikoagülasyon altındaki hastada intrakranyal kanama sonrası yaklaşım 

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; Aug 27. 

OAK kullanırken intrakraniyal kanama geçiren AF hastaları 
Eğer olay akut ise: Antikoagülasyonun yoğunluğunu saptayınız (bkz. kanama akış şeması) 

OAK için 
kontrendikasyon var 

OAK tedavisinin kesilmesini destekleyen faktörler: 
Kanama uygun dozda YOAK uygulanırken veya 
tedaviye ara verildiğinde ya da yetersiz doz alırken 
ortaya çıkmıştır 
İleri yaş 
Kontrol altında olmayan hipertansiyon 
Kortikal kanama 
Şiddetli intrakraniyal kanama 
Çoklu mikrokanamalar (örn. >10) 
Kanamanın nedeni ortadan kaldırılamıyor veya tedavi 
edilemiyor 
Kronik alkol kullanımı 
PKG’den sonra ikili antitrombositik tedavi ihtiyacı 

Bilgiye dayalı karar vermeyi sağlamak için ayrıntılı bilgileri değerlendiriniz 

OAK tedavisine yeniden başlanmasını 
destekleyen faktörler: 
Kanama VKA tedavisi alırken veya aşırı dozda ortaya 
çıkmıştır 
Travmatik veya tedavi edilebilir neden 
Genç yaş 
İyi kontrol edilen hipertansiyon 
Bazal gangliyon kanaması 
Beyaz cevher lezyonu yok veya hafif 
Subdural hematom cerrahi olarak alınmış 
Subaraknoid kanama: Anevrizma klipe edilmiş veya 
koil konulmuştur 
Yüksek riskli iskemik inme 

İnmeden korunma 
uygulanmaz 
(kanıt yok) 

İntrakraniyal kanama riski düşük olan bir ajan seçerek 4-8 hafta 
sonra OAK tedavisine başlayınız veya devam ediniz (IIbB) 

Multidisipliner ekibin tavsiyesine göre hastaya veya 
aranmasını istediği yakınına bilgi verilir 

LAA 
kapatılması 

(IIbC) 

Bu yaklaşım kanıtlara değil, Görev Grubu içindeki görüş birliğine dayanmaktadır. 



Kanama yönetimi 

Öneriler Sınıf Düzey 

Antikoagülasyon uygulanan hipertansif hastalarda kanama riskini azaltmak için kan 
basıncı kontrolü göz önünde bulundurulmalıdır. IIa B 

>75 yaşındaki hastalarda dabigatran kullanıldığı zaman kanama riskini azaltmak için 
dozun azaltılması (günde iki kez 110 mg) düşünülebilir. IIb B 

Gastrointestinal kanama riski yüksek olan hastalarda günde iki kez 150 mg 
dabigatran, günde bir kez 20 mg rivaroksaban veya günde bir kez 60 mg edoksaban 
yerine bir VKA veya başka bir YOAK preparatı tercih edilmelidir. 

IIa B 

OAK verilmesi düşünülen tüm AF hastalarında fazla alkol tüketilmemesi için öneride 
bulunulması ve tedavi uygulanması düşünülmelidir. IIa C 

VKA tedavisine başlamadan önce genetik test uygulanması önerilmemektedir. III  
(yararı yok) B 

Bir kanama olayından sonra tekrar OAK tedavisine başlanması, tüm uygun hastalarda 
multidisipliner bir AF ekibi tarafından farklı antikoagülanlar ve inmeden korunma 
önlemleri, kanamaya katkıda bulunan faktörlerin daha iyi yönetilmesi ve inme riski göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 

IIa  

  

B 

Şiddetli aktif kanama olayları bulunan AF hastalarında, kanamanın nedeni 
düzeltilinceye kadar OAK tedavisine ara verilmesi önerilmektedir. I C 
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Antikoagülasyon uygulanan AF hastalarında kanamanın yönetimi  

Aktif kanaması bulunan hastalar 

VKA 

Kanama bölgesine mekanik kompres uygulayınız 

Hemodinamik durum, kan basıncı, temel koagülasyon 
parametreleri, kan sayımı ve böbrek fonksiyonunu değerlendiriniz 

Antikoagülasyon öyküsünü öğreniniz (son YOAK/VKA dozu) 

VKA için INR <2 olana kadar 
bekleyiniz 

Semptomatik tedavi ekleyiniz: 
   Sıvı replasmanı 
   Kan transfüzyonu 
   Kanama nedeninin tedavisi  
   (örn. Gastroskopi) 
 

i.v. K vitamini eklemeyi 
düşününüz (1-10 mg) 

Minör 

PCC ve FFP’yi değerlendiriniz 
 

Uygunsa trombosit 
replasmanını düşününüz 

Orta şiddette – şiddetli 

Şiddetli veya hayatı 
tehdit eden 

YOAK tedavisini 1 doz veya  
1 gün erteleyiniz 

Semptomatik tedavi ekleyiniz: 
   Sıvı replasmanı 
   Kan transfüzyonu 
   Kanama nedeninin tedavisi 
   (örn. gastroskopi) 
 
Eğer kısa süre önce YOAK 
alınmışsa oral aktif kömür 
uygulamayı düşününüz 

Spesifik antidot veya antidot yoksa 
PCC uygulamayı düşününüz 

 
Uygunsa trombosit replasmanını 

düşününüz 

YOAK 
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Antikoagülasyon gerektiren atriyal fibrilasyon hastalarında  
bir akut koroner sendromdan sonra antitrombotik tedavi 

Bir AKS’den sonra OAK gerektiren AF hastası 

Kanama riski düşük 
(AKS veya stent trombozu  

riskine göre) 

Kanama riski yüksek 
(AKS veya stent trombozu  

riskine göre) 

Üçlü tedavi (IIaB) 

İkili tedavi (IIaC)  

İkili tedavi (IIaC) 

OAK monoterapisi (IB) OAK monoterapisi (IB) 

Üçlü tedavi (IIaB) 0 
1 ay 
3 ay 

 
6 ay 

 
 

12 ay 
 

Yaşam boyu 

AKS’den sonra 
geçen zaman 

A veya K 

A veya K 

OAK Aspirin 75–100 mg/gün Klopidogrel 75 mg/gün 
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Antikoagülasyon gerektiren atriyal fibrilasyon hastalarında  
elektif perkütan girişimden sonra antitrombotik tedavi 

Stent takılan elektif PKG’den sonra OAK gerektiren AF hastası 

Kanama riski düşük 
(AKS veya stent trombozu  

riskine göre) 

Kanama riski yüksek 
(AKS veya stent trombozu  

riskine göre) 

İkili tedavi (IIaC) 

İkili tedavi (IIaC) 

OAK monoterapisi (IB) 

OAK monoterapisi (IB) 

Üçlü tedavi (IIaB) 0 
1 ay 
3 ay 

 
6 ay 

 
 

12 ay 
 

Yaşam boyu 

PKG’den sonra 
geçen zaman 

A veya K 

A veya K 

OAK Aspirin 75–100 mg/gün Klopidogrel 75 mg/gün 
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Yeni Oral Antikoagülanlar 
Elektif Cerrahi 

Heidbuchel H, et al. Europace 2013;15:625-51. 



Yeni Oral Antikoagülanlar 
Elektif Cerrahi 

Heidbuchel H, et al. Europace 2013;15:625-51. 



Warfarin & YOAK Arasında Geçiş 

Parenteral antikoagülantlardan (ve tam tersi) geçiş planlanan bir sonraki 
dozda yapılabilir 

Hastaları VKA tedavisinden YOAK’a döndürmek 

Hastaları YOAK’dan VKA tedavisine döndürmek 

Warfarin veya diğer 
VKA tedavisini kesin 

INR < 2.0 oluncaya 
kadar düzenli 

aralıklarla INR’yi 
izleyin 

YOAK başlayın 

VKA’ya başladıktan 
sonra  en az 2 gün  
YOAK devam edin 

2 gün sonra, bir 
sonraki YOAK 

dozundan önce INR 
değerine bakın 

INR ≥ 2.0 olana 
kadar hem YAOK 
hem de VKA‘ya 

devam edin 



Teşekkürler... 
 


