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• Napadowe AF

• Przetrwałe AF

 wcześnie przetrwałe

 długotrwające przetrwałe

• AF, które przerywa się samoistnie lub pod 
wpływem interwencji w ciągu 7 dni

• AF, które trwa > 7 dni

AF trwające > 7dni ale krócej niż 3 m-ce

Ciągłe AF trwające > 12 m-cy



Utrzymanie rytmu zatokowego w 12 m-ej obserwacji

• PAF : 60-80%

• PsAF : 45%-60%

• LsPsAF : 30-40%





Patofizjologia AF

Interakcja pomiędzy:

• CZYNNIKIEM  WYWALAJACYM (trigger) 
odpowiedzialnym za inicjację AF

• SUBSTRAT, potrzebny do podtrzymania AF

• CZYNNIKI MODYFIKUJĄCE



CZYNNIK  WYWALAJACY (trigger)



CZYNNIK  WYWALAJACY (trigger)



SUBSTRAT podtrzymujący  AF



SUBSTRAT podtrzymujący  AF











Long Standing Persistent AF

• Patofizjologiczna przewaga substratu nad triggerem

• Potrzeba modyfikacji substratu poza PV

• Metoda identyfikacji substratu i jego modyfikacji nie 
jest wystandaryzowana i powszechnie akceptowana

• Indywidualna strategia ablacyjna



Non PV  trigger

identification



High density voltage mapping 



High density voltage mapping



Non PV  trigger

identification







High density- high resolution mapping











Voltage based identification of AF substrate beyond PVs









Isoproterenol challenge 4ug/min
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STEPWISE APPROACH

• Posterior box isolation

• Low-voltage CFAE-guided LA ablation

• CS Ablation

• CFAE-guided RA ablation

CFAE = continuous atrial electrograms <0.15mV with 
prolonged complex fractionation covering >70% of AFCL or 
with > 10ms shorter AFCL (LAA)  at a site









AFCL: LAA vs RAA
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Voltage based identification of AF substrate beyond PVs
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15 months FU

• N= 126

• pełny  FU n=89

• Utrwalone AF n=4

• Nawrót AF n= 30

• Skuteczność  ogólna 62%

• Skuteczność w podgrupie bez substratu 70%

• Skuteczność w podgrupie z obecnością substratu 
50%



LsPsAF: Pre-Procedural Prediction of 
Left Atrial Electrical Remodelling

KRYTERIA WYŁĄCZENIA

• Jakakolwiek przebyta ablacja podłoża AF
• zabieg kardiochirugiczny związany z jakąkolwiek 

ingerencja przedsionkową
• Ciężka wada zastawkowa wymagająca operacji
• Nadciśnienie płucne
• Przebyte zapalenia mięśnia sercowego i/lub 

osierdzia
• Radioterapia rejonu klatki piersiowej 



LsPsAF: Pre-Procedural Prediction of 
Left Atrial Electrical Remodelling

Czynniki potencjalnie wpływajace na obecność 
remodelingu elektrycznego

• Czynniki kliniczne: wiek, płeć, choroby 
współistniejące, czas trwania AF

• Wielkość lewego i prawego przedsionka 2D i 3D 
(ant-lat, pole, objętość, oś długa)

• Funkcja LAA

• Amplituda fali f w standardowym EKG



(Cardio Calipers, Iconico, Inc.) 















WNIOSKI

• Pacjenci bez substratu lewoprzedsionkowego
rokują lepiej, zabieg małobciążający

• Czas trwania AF, wielkość przedsionka, wiek, 
choroby współistniejące nie pozwalają 
przewidzieć obecności substratu w grupie 
pacjentów z LsPSAF

• Ablacja podłoża arytmii daje względnie dużą 
szansę utrzymania SR

• LsPsAF nie dyskwalifikuje z zabiegu ablacji!



MINUSY?



MINUSY?

• Czas trwania zabiegu 300±64min (180-
420min)



MINUSY?

• 4 ośrodki na świecie, 9 lekarzy 

1. Bordeau (Haissaguerre, Jais, Hocini)

2. London (O’Neill, Wright)

3. Geneva (Shah)

4. Szczecin (Kiedrowicz, Wielusiński, 
Kaźmierczak)


