
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Surgical treatment of atrial fibrillation using radiofrequency ablation

Khargi, K.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Khargi, K. (2005). Surgical treatment of atrial fibrillation using radiofrequency ablation.
[Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/surgical-treatment-of-atrial-fibrillation-using-radiofrequency-ablation(97830c49-7337-4c6f-ad08-02b0fe84b061).html


CHAPTER 15 

Samenvatting 

SECTIE I; INTRODUCTIE EN TECHNIEKEN 
Hoofdstuk 1 
Atrium fibrilleren (AF) verhoogt de kans op overlijden en het onstaan van een herseninfarct (CVA). 
Bij 15% van alle CVA patiënten wordt de CVA door AF veroorzaakt. Deze patiënten ontwikkelen 
meestal ernstige neurologische uitvalsverschijnselen en de fatale afloop, binnen 30-dagen, bedraagt 
25%. Patiënten die een CVA overleven, ontwikkelen vaker, dan CVA patiënten die geen AF hebben, een 
hernieuwd herseninfarct met blijvende lichamelijke afwijkingen. Het geschatte aantal mensen met AF in 
de Verenigde Staten bedraagt 2.3 miljoen. In 2050 verwacht men 5.6 miljoen patiënten (interval 5.0-6.3). 
Adequate behandeling van AF is dus belangrijk. Medicatie en elektrische cardioversie zijn op de lange 
termijn niet effectief. Daarom ontwikkelde Cox en zijn medewerkers een chirurgische behandeling, 
de "cut and sew" Maze-III procedure. Deze procedure bestaat uit een eenduidig gedefinieerd patroon 
van linker en rechter atriumincisies. De Maze-III procedure is complex. Daarom werden alternatieve 
energievormen zoals radiofrequency, microwave en cryoablatie, ontwikkelt om de "cut en sew" techniek 
te vervangen. Dit proefschrift beschrijft onze ervaring met de chirurgische behandeling van AF met 
gekoelde radiofrequency ablatie (RF). Deze ervaring werd opgedaan in het Universiteitsziekenhuis 
Bergmannsheil Bochum te Duitsland en in het Haga Ziekenhuis Den Haag, Nederland. 

Hoofdstuk 2 
Chirurgische behandeling van atrium fibrilleren; een overzicht 
Deze studie vergeleek de effectiviteit van alternatieve energiebronnen (radiofrequency, microwave en 
cryoablatie; groep I) en de klassieke "cut and sew" Maze-III operatie (groep II). Een gecomputeriseerde 
zoekopdracht in de PubMed database werd uitgevoerd. Er werden 48 publicaties geselecteerd, die de 
resultaten van 3832 patiënten raporteerden; 2279 in groep I en 1553 patiënten in groep II. De gemiddelde 
duur van het AF bedroeg 5.4 en 5.5 jaar (p=0.90), de grootte van het linker atrium 55.5 en 57.8 millimeter 
(p=0.23) en de linkerventrikel ejectiefractie 57 en 58% (p=0.63). De postoperative SR ratio's voor groep I 
en II bedroeg 78.3% en 84.9% (p= 0.03). De "cut and sew" Maze-III operatie werd voornamelijk verricht 
bij jongere patiënten (55.0 versus 61.2 jaar; p=0.005), frequenter om paroxysmaal AF te behandelen 
(22.9% versus 8.0%; p=0.06) en frequenter om lone AF te bestrijden (19.3% versus 1.6%). De alternatieve 
energiebronnen werden meestal gebruikt om permanente AF te behandelen (92%), vrijwel altijd als 
een bijkomende chirurgische ingreep (98.4%) en in toenemende mate in combinatie met CABG en 
AVR chirurgie (18.5%). Na correctie voor deze variabelen bestond er geen aantoonbaar verschil in de 
postoperative SR ratio's voor de beide groepen ( p=0.260). 

Hoofdstuk 3 
Alternatieve energiebronnen om atrium fibrilleren te behandelen; techniek en valkuilen 
Radiofrequency (RF) 
Unipolaire radiofrequency 
Deze energievorm bestaat uit een alternerende elektrische stroom van 100 KHz tot 1 MHz, die in 
thermische energie en Ohmse verhitting omgezet wordt. Men onderscheidt drie vormen van RF energie; 
de "gekoelde" RF, de "temperatuur-gecontroleerde" RF en de "droge" RF. De "gekoelde" RF creëert diepere 
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laesies dan de "temperatuur-gecontroleerde" RF en de "droge" RE De "temperatuur-gecontroleerde" RF 
is effectiever dan de "droge", maar de hoeveelheid afgegeven energie is variabel en wordt beperkt door 
een voor ingestelde temperatuurslimiet. Verlenging van de applicatietijd zal een geringe vergroting van 
de weefsellaesie veroorzaken. "Droge" RF is niet geschikt voor intraoperatief gebruik. 

Bipolaire RF 
De bipolaire RF heeft electroden in een atraumatische chirurgische klem en de energie afgifte wordt 
beïnvloedt door de verandering van weefselimpedantie tijdens de ablatie. De laesies zijn echter dieper 
en dunner dan bij unipolaire RF. Bovendien is de kans op transmuraliteit is groter. 

Microwave 
Deze energievorm bestaat uit een hoogfrequente elektromagnetische radiatie, die een oscillerende 
beweging van de watermoleculen veroorzaakt. De elektromagnetische energie wordt omgezet in 
kinetische energie (hitte). Toediening van deze energievorm vindt plaats via een antenne op een buigbare 
schacht. Net als RF wordt de grootte en de diepte van de ablatie laesie bepaald door de duur van de 
ablatie en de ingestelde energie afgifte. De gemiddelde ablatietijd per laesie is 25 seconde. 

Cryoablatie. 
In tegenstelling tot RF en microwave is de cryoablatie een hypotherme energievorm. De tip van de 
catheter wordt gekoeld tot -50 tot -90° Celsius, waarbij stikstof- of argon gas wordt gebruikt. Irreversibele 
myocardcel beschadiging treedt op bij -40 tot -60° Celsius en de applicatietijd per laesie bedraagt 2 tot 
5 minuten. Vaak zijn meerdere applicaties noodzakelijk om de grootte en de diepte van de ablatie laesie 
te verhogen. 

Ultrasound 
Deze energievorm wordt afgegeven met een ultrasonische coagulator, die een mechanische disruptie 
van de moleculaire bindingen veroorzaakt. 

Laser 
Dit is een hyperthermische vorm van energie, die tot heden nog geen uitgebreide klinische toepassing 
bij de behandeling van AF heeft gevonden. 

SECTIE II; SALINE-IRRIGATED COOLED- TIP RADIOFREQUENCY ABLATION (SICTRA) 

Hoofdstuk 4 
SICTRA is een effectieve methode om de Maze procedure uit te voeren 
Dertig mitralisklep patiënten met een chronische AF werden gerandomiseerd naar mitralisklepchirurgie, 
al dan niet met de Maze procedure (groep A en B). De cumulatieve postoperatieve SR ratio's voor groep 
A en B waren 0.80 en 0.27 (p<0.01). Biatriale contractie was aantoonbaar in 66.7% (6/9) van de groep 
A patiënten met een SR. Bij een patiënt van elke groep werd vanwege een bradycardie postoperatief een 
pacemaker geïmplanteerd. Zes weken postoperatief trad bij 2 patiënten uit groep A respectievelijk een 
fatale nierbloeding en een mediastinitis op. Een patiënt in groep A ontwikkelde 4 maanden postoperatief 
een 'sudden cardiac death'. Een patiënt uit elke groep ontwikkelde 7 en 10 maanden postoperatief een 
dodelijke respiratoire aandoening. De overleving na 12 maanden voor groep A en B bedroeg 73% en 
93%(p=0.131). 
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Hoofdstuk 5 
SICTRA is een veilige en effectieve methode ter behandeling van atrium fibrilleren 
De veiligheid van RF ablatie staat ter discussie, omdat oesophagus- en circumflex coronairarterie 
beschadigingen gerapporteerd werden. Deze studie evalueerde de veiligheid van de SICTRA. Tussen 
1997 en 2002 werden 124 patiënten met SICTRA behandeld; 113 patiënten hadden een chronische AF 
en 11 patiënten hadden paroxysmale AF. De type operaties waren 28 MVR 42 MVR, 17 AVR en 6 
dubbele klepvervangingen met of zonder CABG, 1 ASD sluiting en 30 CABG procedures. De grootte 
van het linker atrium bedroeg gemiddeld 50.5 millimeter, de gemiddelde duur van AF was 57 maanden 
en de gemiddelde aorta-afklemtijd bedroeg 99 minuten. De 30-dagen mortaliteit bedroeg 4.8% (6/124). 
De doodsoorzaken waren apoplexie (n=l), atrioventriculaire dehiscentie (n=l), hartfalen (n=l) en low 
cardiac output (n=3). Bij obductie werden geen beschadigingen aan de oesophagus-, circumflex arterie-
of pulmonaal venen aangetoond. Tijdens follow-up overleden 14 patiënten; apoplexie (n=l), marcoumar 
gerelateerde bloeding (n=2), COPD (n=4), hartfalen (n=l), mediastinitis (n=2), sudden cardiac death 
(n=2), endocarditis (n=l) en onbekend (n=l). De cumulatieve postoperatieve SR ratio's, na 6 en 12 
maanden, bedroeg 60% en 70%. De cumulatieve overleving, na 1 en 2 jaar, bedroeg 86% en 83%. 

Hoofdstuk 6 
Links atriale en de biatriale Maze procedure, gebruikmakende van SICTRA, bij hartchirurgische 
patiënten; veiligheid en effectiviteit 
De effectiviteit van de links atriale en de biatriale ablatietechniek werd in een prospectieve niet 
gerandomiseerde analyse bij patiënten met chronische AF onderzocht. In groep A (n=21) werd alleen 
in het linker atrium een RF behandeling uitgevoerd en in groep B (n=49) in beide atria. De beide 
patiëntengroepen waren vergelijkbaar. De chirurgische procedures omvatten MVR 3 versus 25, MVP 
0 versus 2, dubbelklepvervanging 1 versus 1, AVR 4 versus 6, CABG 13 versus 15. De cumulatieve 
postoperatieve SR ratio's waren 0.816 en 0.745 voor groep A en B (p=0.571). Een biatriale contractie was 
aanwezig in 92.3% van de patiënten in groep A en 79.2% van de patiënten in groep B, die een SR hadden. 
De cumulatieve overleving bedroeg 90.5% en 77.9%. 

SECTIE III; INDICATIE EN SELECTIE 

Hoofdstuk 7 
Een anti-arrythmische chirurgische procedure bij CABG of AVR patiënten met AF, is even effectief 
als bij patiënten met een mitralisklepafwijking 
Een anti-arrythmische procedure om AF te behandelen wordt niet vaak uitgevoerd bij een CABG of 
AVR operatie. Deze studie onderzocht de SR ratios in de AVR of CABG patiënten. Tussen 1997 en 2002 
werden 128 patiënten met een permanente AF geopereerd; 65 MVR (groep I) en 63 AVR of CABG 
(groep II). Groep II was duidelijk ouder; 69.3 en 64.8 jaar (p=0.04), de grootte van het linker atrium was 
kleiner; 45.9 en 52.4 millimeter (p=0.0001) en de aortaklemtijd was korter, 91 en 99 minuten (p=0.05). 
De cumulatieve SR ratio's waren gelijk. 

Hoofdstuk 8 
SICTRA ter behandeling van AF in CABG patiënten; een nieuwe indicatie ? 
Deze studie onderzocht de effectiviteit van de SICTRA bij 36 CABG patiënten met een permanente AF. 
De gemiddelde leeftijd bedroeg 68.7 jaren, de grootte van het atrium was 44.9 millimeter, de duur van 
AF bedroeg 67 maanden, de LVEF was 54%, de Euroscore bedroeg 5.5, het aantal distale anastomosen 
bedroeg 3.3, de aortaklemtijd was 90 minuten, de 30-dagen mortaliteit was 2,8% (1/36). De cumulatieve 
overleving na 12 en 24 maanden bedroeg 0.94 en 0.90. De cumulatieve postoperatieve SR ratio's, na 6 en 
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12 maanden, bedroeg 0.60 en 0.75. Drie en zeventig procent van de patiënten in SR hadden een biatriale 
contractie. Marcoumar kon na de 6' maand in 76% (16/21) van de SR patiënten worden gestopt, hetgeen 
overeenkomt met 44% van de gehele studiegroep. Eén patiënt ontwikkelde een 'sick sinussyndroom' 12 
maanden postoperatief. Drie van de vijf patiënten hadden voor de operatie een VVI-pacemaker, maar 
ontwikkelden postoperatief een stabiele SR met biatriale contractie. 

Hoofdstuk 9 
SICTRA bij hoogrisico patiënten; kleppen en CABG. 
Een SICTRA-procedure werd verricht bij 203 patiënten; klep met CABG (groep I; n=45) en solitaire 
klep of CABG (groep II; n=158). De incidentie van permanente AF was 76.6% (30/45) in groep I en 
80.4% (127/158) in groep II (p=0.07). De gemiddelde leeftijd bedroeg 71.3 en 67.0 jaar (p=0.001), de 
euroscore 7.4 en 5.9 (p=0.03), 30-dagen mortaliteit 13.3% (6/45) en 3.8% (6/158) (p=0.027). Een LVEF 
onder 44% was een risicofactor voor perioperatieve mortaliteit (p=0.03). De cumulatieve SR ratio na 
12 maanden bedroeg 84% en 75% (p=0.814). De grootte van het atrium (> 52.1 millimeter) was een 
risicofactor voor het persisteren van postoperatieve AF (p=0.03). 

SECTIE IV; POSTOPERATIEVE ZORG EN COMPLICATIES 

Hoofdstuk 10: 
Histologisch onderzoek van de RF laesies bij patiënten met chronisch atrium fibrilleren 
Wij bestudeerden 58 atriale RF ablatie laesies van 7 overledene patiënten (2-22 dagen postoperatief). 
De RF laesies bestonden uit een duidelijk begrensde coagulatienecrose met een diepte van 5,5 mm, die 
begrensd wordt door een grillige zone bestaande uit vers bloed en gedeeltelijke weefselnecrose, echter 
zonder thrombusvorming, perforatie of weefselcarbonisatie. Het endocardium en subendocardium 
bestond uit losmazig gezwollen materiaal met microfragmentatie van de bindweefselvezels. In de vroege 
fase, 2 tot 6 dagen postoperatief, trad een diffuse bloeding op tussen de myocardvezels met een niet-
reactieve weefselnecrose. Op middellange termijn, 21 tot 22 dagen postoperatief, ontstond een matige 
ontstekingsreactie met beginnend granulatieweefsel langs de grens van de necrotische zone. Vier 
en twintig procent van alle RF laesies, met name de laesies naar de mitralisklep annulus, waren niet 
transmuraal, hoewel deze patiënten postoperatief in een SR geconverteerd waren. De zenuwcelvezels 
rond de ostia van de pulmonaal venen toonden een verschillende graad van thermische beschadiging. 

Hoofdstuk 11 en 12 
Oesophagusperforaties als gevolg van RF ablatie; technieken om deze complicaties te vermijden 
SICTRA creëert diepe, niet thrombogene laesies, zonder beschadiging van de oesophagus, circumflex 
coronair arterie of pulmonaal venen. Mobilisatie van het linker atrium, optillen van het atriale weefsel 
tijdens de ablatie en de op-en-neer gaande beweging van de RF catheter over het atriale endocard tot het 
onstaan van wit-gele blaasvormige endocardiale laesies, zijn de belangrijkste chirurgische aspecten.. 

Hoofdstuk 13 
Anti-arrythmische chirurgie ter behandeling van atrium fibrilleren; subgroepen en postoperatief 
management 
SR conversie treedt meestal spontaan op binnen 6 maanden postoperatief. Daarom is het zinvol om 
6 maanden af te wachten, voordat een elektrische cardioversie wordt uitgevoerd. Anti-arrythmische 
medicatie geeft geen verhoging van het uiteindelijk SR conversie percentage. 
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SECTIE V; AANBEVELINGEN 

1. SICTRA is veilig en effectief om AF te behandelen. De SICTRA-pen catheter is praktisch en 
gemakkelijk te bedienen vanwege de eenvoudig buigbare catheterschacht, waardoor tijdens de 
ablatie een optimaal weefselcontact kan worden gecreëerd, zonder druk uit te oefenen, terwijl de 
catheter oscillerend over het atriale endocard bewogen wordt. 

2. Links-atriale SICTRA-ablatie, zoals beschreven in dit proefschrift, is effectief om AF uit te 
schakelen. De anti-arrythmische chirurgische procedure kan dus worden beperkt tot het linker 
atrium, behalve bij patiënten met een atriumflutter of een tricuspidaalklepafwijking. Deze 
patiënten behoren een biatriale RF ablatie procedure te ondergaan. 

3. Histologisch transmurale laesies zijn belangrijk maar vormen geen absolute voorwaarde om AF 
uit te schakelen. In 24% van de atriale weefsel biopten bestond histologisch geen transmurale 
RF laesie. Met name de RF laesies naar de mitralisklepannulus waren zelden transmuraal. 
Desalniettemin hadden al deze patiënten postoperatief een SR. 

4. CABG en AVR patiënten met AF behoren een anti-arrythmische procedure te ondergaan, zelfs als 
het linker atrium hiervoor moet worden geopend. De postoperatieve SR conversie ratio bedraagt 
79%. Deze patiënten zijn gemiddeld ouder en het linker atrium is gemiddeld kleiner vergeleken 
met MVR patiënten. In 44% van de CABG patiënten kon de Marcoumar na 6 maanden worden 
gestopt, waardoor aannemelijk is dat dit de lange termijn morbiditeit gunstig zal beïnvloeden. 

5. Patiënten met hartfalen hebben een verhoogd operatierisico. De chirurgische behandeling 
van AF moet dan onderdeel zijn van een alomvattend chirurgisch concept, dat bestaat uit het 
herstellen van SR, het opheffen van eventuele myocardiale ischaemie en het corrigeren van een 
eventuele mitralisklepinsufhciëntie. De SR conversie ratio bedraagt bij deze groep patiënten 
84%. Voorzichtigheid is echter geboden bij patiënten met de combinatie van een verminderde 
LVEF (<40%) en een vergroot linker atrium (> 52 millimeter). 

6. Bètablokkade, bijvoorbeeld metoprolol, behoort te worden gestart op de eerste postoperatieve 
dag, behalve bij patiënten met een ernstig gestoorde linker ventrikelfunctie of ernstige COPD. 
Bij persisteren van AF moet pas na 6 maanden een cardioversie worden uitgevoerd. 
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