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Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği-Yoğun Bakım 

Sunum Planı 

• Kritik hastalık ve kalp hızı 

• Kalp hızı neden önemli 

• Yaklaşım ve tedavi 

• Hız & ritm kontrolü 

• Özet 
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KRİTİK HASTALIK 
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Normal? (60-80/dk) 

• Sadece kritik hastalıkta değil 

• Risk faktörleriyle birlikte istirahat KH > 78 bpm 
üzerindeki bireylerde KV ve tüm nedenlerden 
ölüm riski yüksek 

•  (71-88 yaş arası, erkek, DM, sigara, KV ilaçlar HT ) 

 *Predictive value of resting heart rate for cardiovascular and all-cause mortality 

Arq. Bras. Cardiol. vol.95 no.6 São Paulo Dec. 2010  Epub Nov 12, 2010 
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KALP hızı neden önemli? 
 
• Miyokard oksijen sunum-tüketim dengesi 

• Kritik hastalıkta bir risk-öngörü belirteci 

• Otonom sinir sistemi göstergesi 

• Bir uyarı sistemi 

• Aynı zamanda bir risk faktörü 
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Miyokard oksijen sunum-tüketim dengesi 

 

1.  Miyokardın duvar gerilimi 

2.  Kasılabilirlik (kontraktilite)  

3.  Kalp atım hızı (KAH) 

Atım volümü ile birlikte  KD oluşturur. 
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KD= AV x KH 
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kalp hızı arttığında, daha 
fazla koroner dilatasyon 
mümkün olmadığı için 
bölgesel kan akımı yetersiz 
olur                 

Taşikardi kardiyak iş yükünü 
ve miyokardiyal oksijen 
tüketimini artırır.  
 Diyastolik gevşeme 

zamanı kısalır ve diyastolik 
fonksiyon bozukluğu 
koroner perfüzyonu etkiler 
 

ü  Koroner plak yırtılması riski, 
kalp hızı 80/dk üzerinde ciddi 
artış gösterir 

 

KALP hızı neden önemli? 
 

• Miyokard oksijen sunum-tüketim dengesi 

• Kritik hastalıkta bir risk-öngörü belirteci 

• Otonom sinir sistemi göstergesi 

• Bir uyarı sistemi 

• Aynı zamanda bir risk faktörü 
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Mortalite belirteci 

• Akut miyokard infarktüsü ile YBÜ kabul kalp 
hızı >90-100 bpm olan hastaların ölüm oranı 
kalp hızı < 60-70 bpm  ile karşılaştırıldığında 3 
kat fazla *+ 

•  *The predictive value of admission heart rate on mortality in patients with acute 
myocardial infarction. SPRINT Study Group 

•  +Relevance of heart rate as a prognostic factor in patients with acute myocardial 
infarction: insights from the GISSI-2 study 
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MODS-KH bağımsız risk faktörü 

• Çoklu organ yetmezliğinde  kalp hızı 28 günlük 
mortalite için güçlü bir  bağımsız belirteç 

• Kritik hastalıkta,  genellikle  uzun  ve kısa dönem 
mortalitenin bir göstergesidir.*  
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Morbidite belirteci 

 

•  Yb  ve hastane kalış süresini uzatır 

•  İnme,renal yetmezlik riskini arttırır.  

11 

Bağımsız gösterge 

12 
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KALP hızı neden önemli? 
 

• Miyokard oksijen sunum-tüketim dengesi 

• Kritik hastalıkta bir risk-öngörü belirteci 

• Otonom sinir sistemi göstergesi 

• Bir uyarı sistemi 

• Aynı zamanda bir risk faktörü 
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Otonom SS göstergesi 
 
•  Kalp ve OSS 

•  QT interval 

•  Heart rate variability (KHD) 
•  Barorefleks sensitivitesi 
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Kalp hızı değişkenliği 
(KHD) analizi birçok  

disiplinde morbidite ve 
mortalite tahmini, 

hastalık teşhisi, ve 
otonomik disfonksiyonu 

tespit etmek için 
kullanılır. 

•  Kritik hastalarda düşük veya azalmakta olan KHD  
hastalığın ciddiyetini, klinikte bozulmayı ve mortaliteyi 
yansıttığı gösterilmiştir.(sinüs ritmi!)  
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KALP hızı neden önemli? 
 

• Miyokard oksijen sunum-tüketim dengesi 

• Kritik hastalıkta bir risk-öngörü belirteci 

• Otonom sinir sistemi göstergesi 

• Bir uyarı sistemi 

• Aynı zamanda bir risk faktörü 

16 

17 

Yeni eklenen kritik hastalık 
göstergesi? 

UYARI! 

Uyarı 

• KH zaten mortalite ile ilişkili bir dizi fizyolojik 
skorlama sistemlerinde yer almaktadır 
(APACHE,PRISM) 

• Yüksek riskli kritik  hastaların % 90 ve 
fazlasında kardiyak olaylardan önce KH artışı 
bildirilmiştir.* 

 
•  *Schmidt JM.Neurocrit Care. 2014 June ; 20(3): 390–398 

18 

 KH >95/dk 
 ≥12st 
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Yoğun bakımdan taburcu olmadan önceki 24 saatteki kalp hızı, YB 
sonrası hastanede yatarken veya taburculuk sonrası mortalite ile 
doğrudan ilişkilidir 

19 
Grander	  W.,	  et	  al.	  Clin	  Res	  Cardiol	  (2013)	  102:599–606	  	  

702	  medikal	  YB	  hasta	  
6	  ay-‐	  4	  yıl	  	  takip	  

KALP hızı neden önemli? 
 

• Miyokard oksijen sunum-tüketim dengesi 

• Kritik hastalıkta bir risk-öngörü belirteci 

• Otonom sinir sistemi göstergesi 

• Bir uyarı sistemi 

• Aynı zamanda bir risk faktörü 
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KH bir risk faktörü 

• Perioperatif  taşikardi?        Artmış kardiyak olay  
Kardiyak cerrahi 
Beyin Cerrahisi 
Riskli hasta-nonkardiyak cerrahi 
İndüksiyonda ve perop hemodinamik kontrol önemli 
 

21 

KH bir risk faktörü? 

 

 

• Uzun süren kontrolsüz taşikardi sistolik 
fonksiyon bozukluğu ile seyreden miyokardial 
disfonksiyona yol açar  

• LV fonksiyonu tedavi ile tekrar normale 
dönebilir? (RMD) 

 
23 

RMD? 

24 

Kronotropik yetersizlik; 
 yaş için öngörülen maksimum kalp hızının %85 ulaşabilme 

yetisi 
 

IJC March 17, 2011Volume 147, Issue 3, 

IJC December 3, 2010 Volume 145, Issue 3 



27/04/16	  

5	  

KALP hızı neden önemli? 

• Miyokard oksijen sunum-tüketim dengesi 

• Kritik hastalıkta bir risk ve öngörü belirteci 

• Bir uyarı sistemi 

• Aynı zamanda bir risk faktörü 

25 

Kritik Hastalıkta Kalp Hızı Tedavi Hedefi 

26 

Kalp hızı değerlendirilmesi ve tedavisi 

 

• Sadece aritminin nedeni değil bozulmuş uç organ 

perfüzyon ve fonksiyonlarını da araştıran 

destekleyici, ve tanısal olmalı 

• Erken aşamada, taşikardi KD azalmayı kompanze 

eden temel mekanizmadır. 

27 

Tedavi yaklaşımı 
ü  Ritim bozukluğunun/tipinin belirlenmesi 

ü  Altta yatan nedenlerin araştırılması 

ü  Hemodinamik stabilite 

ü  Hız kontrolü & Ritim kontrolü 

ü  Komplikasyonlardan korunma 

28 

En sık görülen aritmiler  

• Supraventriküler  
•  sinüs taşikardisi. 
•  atriyal aritmiler  

•  Atriyal Fibrilasyon,flutter,atriyal taşikardi 

• Ventriküler aritmiler  
•  (ventriküler taşikardi, fibrilasyon  

•  torsade de point ) 
•  daha az yaygın ama genellikle daha kaygı verici 

29 30 
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Bradikardi 

•  artmış kafa içi basıncı ve aşırı vagal aktivite  

(öksürük, kusma) 

•  karotid sinüs basıncı 

•  hipotiroidi, hipotermi, iskemi 

• metabolik anormallikler(hiperkalemi) 

•  ilaçlar(b-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin, 
klonidin, fentanil, lityum, midazolam) etkisiyle 
görülebilir. 

31 

Tedavi yaklaşımı 
ü  Ritm bozukluğunun/tipinin belirlenmesi 

ü  Altta yatan nedenlerin araştırılması 

ü  Hemodinamik stabilite 

ü  Hız kontrolü 

ü  Ritim kontrolü 

ü  Komplikasyonlardan korunma 

32 

Altta yatan nedenler 

•  Kritik hastalarda taşikardi ve aritmi;  
•  artan sempatik tonus ve 

katekolamin düzeyleri 
•  proaritmojenik ilaç tedavisi  

•   yetersiz sedasyon ve ağrı 

kontrolü 
•  hipoksi,hiperkarbi,şiddetli asidoz,  

•  ağır elektrolit bozukluğu, 
•  Yeni enfeksiyon 

•  Mekanik uyarı 

33 

•  Sempatik aşırı uyarı(“Cathecolaminergic storm") 
diyastolik işlev bozukluğu, taşikardi ve taşiaritmi, 
miyokardiyal iskemi, stunning apopitoz ve nekroza 
yol açabilir 
•  Taşikardi-SVT-Atriyal Fibrilasyon 
 

Çoğunlukla 
düzeltilebilir 

medikal 
nedenler 

Risk Factor (%) New Onset AF 
(n=139) 

Presence of any risk factor 101 (73) 
Presence of 2 or more risk factors 63 (45) 
Presence of 3 or more risk factors 21 (15) 

35 

SVT 

Vagal manevralar ve/veya IV 
adenozin (Sınıf I) 

Hemodinami 
stabil 

Senkronize 
kardiyoversiyon 

(Sınıf I)  

IV beta blokerler 
IV diltiazem veya verapamil  

(Sınıf IIa) 

Senkronize 
kardiyoversiyon 

(Sınıf I)  

Evet Hayır 

Etkisizse veya uygun değilse 

Kardiyoversiyon? 

36 
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•  Sinüs ritminin 
sağlanması 

•  Farmakolojik 
kardiyoversiyon 
(antiaritmik ilaçlar) 

•  Amiodarone 
•  Dofetilide  
•  Dronedarone  
•  Flecainide  
•  Propafenone 
•  Sotalol 

Tedavi 
Ritm Kontrolü Hız Kontrolü 

• Kalbin işini ve iskemi 
riskini azaltmak 

• Adrenerjik uyarıya 
karşı 

• Kendiliğinden düzelme 
(20-50%)  
•  İlaçlar 

37 

Hız-‐Ritim kontrolü? 

38 
Birleşik	  sonlanım	  noktasıàkardiyovasküler	  kaynaklı	  ölüm,	  
k a l p	   	   	   y e t e r s i z l i ğ i , 	   	   	   t r om b o em b o l i k	  	  	  
komplikasyon,kanama,	  pil	  imp.,ilaç	  yan	  etkisi	  

E.	  Kevin	  Heist	  et	  al.Circulation.	  2011;124:2746-‐2755	  

Atriyal Fibrilasyonda Hız ve Ritim Kontrolü  Çalışmaları	  

ÇALIŞMA	   YIL	   HASTA SAYISI	  
PRİMER 
SONLANIM 
NOKTASI	  

HAZAR
D 

RATİO	  
P DEĞERİ	  

PIAF	   2000	   252	   Semptomatik iyileşme	   1,1	   0,31	  

AFFIRM	   2002	   4060	  
Tüm Nedenlere 

Bağlı 
Mortalite	  

0,87	   0,08	  

RACE	   2002	   522	  
Birleşik 

sonlanım 
noktası	  

0,73	   0,99	  

STAF	   2003	   200	  
Birleşik 

sonlanım 
noktası	  

1,09	   0,99	  

HOT CAFE	   2004	   205	  
Birleşik 

sonlanım 
noktası	  

1,98	   >0,71	  

AF-CHF	   2008	   1376	   Kardiyovasküle 
r Mortalite	   0,94	   0,59	  

PABA-CHF	   2008	   81	   Birleşik sonlanım 
noktası	   MULTIPLE	   <0,001	  

162 çalışma 28.836 hasta 

39 

•  TIC önleme 
•  Antikoagülasyon ihtiyacı az 
•  Daha pahalı 
•  Daha fazla yan etki 
•  Daha fazla hastaneye yatış 

Hız kontrolü 

•  Basit 
•  Ucuz 
•  Daha az toksik 
•  Daha iyi titrasyon tolerasyon  
•  Antikoagülasyon? 
 

Ritm kontrolü 

41 

 
 

Hız –Ritm  Kontrolü? Hız&Ritm kontrolü-Farmakolojik tedavi 

• Beta blokerler 

• Non dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri 

• Digoksin 

• Amiodaron/dronedaron 

• Magnezyum 

• Sotalol 

42 
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Ventriküler Hız kontrolü için ilaç seçimi 

43 

Atriyal 
Fibrilasyon 

Başka KV 
hastalık yok 

HT veya EF’nin 
korunduğu KY 

LV disfonksiyonu 
veya KY  KOAH 

Β-bloker 
Diltiazem 
Verapamil 

Amiodaron 

Β-bloker 
Diltiazem 
Verapamil 

Β-bloker 
Diltiazem 
Verapamil 

Β-bloker 
Digoksin 

• Adrenerjik strese başta β- reseptörleri aracılık eder 

• Miyokard adrenerjik reseptörleri % 80 β1 alt tipi  

• Beta- Blokerler etkinlik ve güvenlik açısından hem 
klinik deneyimler hem de randomize kontrollü 
çalışmalarda öne çıkıyor 

 
44 

Werdan K, Schmidt H, Ebelt H: Can J Physiol Pharmacol 2009; 87:266-74 

 

• 39.693 hasta 3 yıllık retrospektif tarama 

• Af tedavisinde mortalite için risk analizi 

45 

Kritik hastalarda b-blokerler 

46 

7 çalışmada b-bloker kullanımı ile daha az mortalite 
3 çalışmada benzer mortalite 

Hangi b-bloker? 

• Kardiyoselektif 
• Hızlı etki başlangıcı 
• Çabuk etki sonlanımı 
• Titre edilebilir, infüzyon 

47 48 

§  MODS hastalarında deprese olmuş 
vagal aktivite   düzeltilebilir mi? 

§  Prognoz iyileştirilebilir mi? 
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Araştırılan tedaviler 
•  Yeni AF gelişmesini , AF tekrarlamasını ya da kalıcı hale 

gelmesini önlemek, yapısal yeniden biçimlenme, fibrozisi 
önlemek ya da geciktirmek  

•  (Aritmojenik remodeling) 
•  ACE inhibitor/ARBs/aldosteron antagonistleri 

•  Statinler 

•  Omega-3 polyunsaturated fatty acids (fish oil) 

•   Anti-inflamatuar ajanlar 

•  Atrial-seçici ajanlar 

•  5-Hidroksitriptamin 4 reseptor antagonistleri 

49 
ACE = angiotensin-converting enzyme; ARB = angiotensin-
receptor blocker. 

Upstream Therapy 

50 

Recommendations COR LOE 
An ACE inhibitor or angiotensin-receptor blocker is 
reasonable for primary prevention of new-onset AF in 
patients with HF with reduced LVEF. 

IIa B 

Therapy with an ACE inhibitor or ARB may be 
considered for primary prevention of new-onset AF in 
the setting of hypertension.  

IIb B 

Statin therapy may be reasonable for primary 
prevention of new-onset AF after coronary artery 
surgery. 

IIb A 

Therapy with an ACE inhibitor, ARB, or statin is not 
beneficial for primary prevention of AF in patients 
without cardiovascular disease. 

III: No 
Benefit B 

B-bloker direnci veya MODS-İvabradin? 

• SA düğümde pacemaker hücrelerinde If  
(funny) akımını engelleyerek kalp hızını azaltır. 

•  (-) inotropik etkisi yok 

• Sadece PO 

• Titrasyon? 

51 

so, whether this HRV improvement correlates with a better
survival rate. To test this hypothesis we analysed the sur-
vival rates of MODS patients who were either treated or un-
treated in the initial phase of MODS with statins, b-blockers,
or angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI). These
medications were chosen because the beneficial effects of
the drugs coincide with an improvement of depressed HRV
in patients with coronary artery disease or heart failure, the
latter being prevalent underlying conditions of medical
MODS patients.

Statins
Besides their cholesterol-lowering properties, statins pos-

sess antiinflammatory and immunomodulatory pleiotropic
characteristics. These properties appear to be beneficial in
reducing cardiovascular events in patients with coronary ar-
tery disease and also, surprisingly, in preventing sepsis and
exo- and endotoxic shock (Almog et al. 2004; Kruger et al.
2006; Merx et al. 2004; Pruefer et al. 2002). These beneficial
phenomena of statins go along with an increased parasympa-
thetic modulation of the heart rate (Welzig et al. 2003).

In a recent retrospective case–control study, we analysed
survival data of MODS patients (Schmidt et al. 2006). MODS
was defined as an APACHE (acute physiology and chronic
health evaluation) II score at ICU admission ‡20. Forty
MODS patients with prior or ongoing statin therapy and 80
age- and sex-matched MODS patients without statin therapy

were included. The 28-day mortality was significantly lower
in the statin group than in the control group (Fig. 7 and Ta-
ble 4). Cholesterol levels were not significantly different in
the 2 groups (Fig. 7). However, the parasympathetically medi-
ated variable lnVLF (logarithm of very low frequency power,
an index of HRV derived from power spectral analysis of the
ECG signal) was better preserved in the statin group (Fig. 7
and Table 4). Hence, statin therapy might influence short-
term mortality in MODS patients by restoring or preserving
parasympathetic tone and thereby reducing the inflammatory
response in MODS via the antiinflammatory cholinergic path-
way. Alternatively, other pleiotropic statin effects, such as at-
tenuation of overshooting inflammation, have been discussed
as possible contributors to the beneficial effects of statins in
patients with sepsis, SIRS, and MODS (Almog et al. 2004;
Kruger et al. 2006; Merx et al. 2004; Pruefer et al. 2002).

b-blockers
Administration of b-blockers has been proven to increase

HRV among patients with coronary artery disease, chronic
heart failure, and diabetes. These drugs mainly act indirectly
by attenuating the sympathetic tone, but direct effects of
parasympathetic modulation have also been described.
Moreover, b-blockers have been shown to increase BRS, a
major source of vagal activity (Parati et al. 1994), and to
blunt increased CRS (Agostoni et al. 2006), thus reducing
sympathetic tone. These effects might restore an appropriate
sympathetic–vagal balance and thus attenuate inflammation.

Angiotensin-converting enzyme inhibitors
ACEI can reduce mortality of cardiac patients with re-

duced left ventricular function (SOLVD Investigators 1991;

Fig. 5. Absolute mean current density values of control and lipopo-
lysaccharide (LPS)-incubated isolated human myocytes from right
atrial appendages, as measured by the whole-cell patch-clamp tech-
nique. Absolute mean current density values I are measured by ap-
plication of different hyperpolarization voltage steps Vm in LPS-
treated cells (1 mg/mL or 10 mg/mL) and control cells. At a mem-
brane potential of –60 mV, If can be detected only in untreated
myocytes. If current densities at –70 mV were significantly higher
in control and in 1 mg/mL LPS-treated cardiomyocytes than in
10 mg/mL LPS-treated cardiomyocytes. At –80 mV, current densi-
ties were found to be significantly higher in control group com-
pared with 10 mg/mL LPS-treated group. At test potentials more
negative than –80 mV, If densities were not significantly different
between control and LPS-incubated myocytes. *, Significant at p <
0.05. If, ‘funny’ current (mediated by HCN channels). (From Zorn-
Pauly et al. 2007, reproduced with permission of Shock, Vol. 28, p.
657, # 2007 the Shock Society.)

Fig. 6. Effects of endotoxin on HCN channels and adrenergic
HCN-channel stimulation in human atrial cardiomyocytes. Endo-
toxin inhibits If but also intensifies b-adrenoceptor-mediated stimu-
lation of If (Zorn-Pauly et al. 2007). If inhibition by endotoxin is
specific, as the L-type calcium current (ICa,L) is not inhibited by
endotoxin. :, stimulation; ;, inhibition; AC, adenylyl cyclase;
cAMP, cyclic adenosine monophosphate; Gi, inhibitory G protein;
Gs, stimulatory G protein; HCN channel, hyperpolarization-acti-
vated cyclic nucleotide-gated ion channel; If, ‘funny’ current
(mediated by HCN channels); ICa,T, T-type calcium current;
ICa,L, L-type calcium current.

Werdan et al. 271

Published by NRC Research Press

Kalp hızı optimum? 
 

•  İstirahat kalp atım hızı  

• Sıkı kontrol < 80 /dk   

•  Ilımlı kontrol < 110 /dk  

• RACE II çalışması 

52 

Hız Kontrol önerileri 

53 

Recommendations COR LOE 
A heart rate control (resting heart rate <80 bpm) 
strategy is reasonable for symptomatic management of 
AF.  

IIa B 

Intravenous amiodarone can be useful for rate control 
in critically ill patients without pre-excitation. IIa B 

AV nodal ablation with permanent ventricular pacing is 
reasonable to control heart rate when pharmacological 
therapy is inadequate and rhythm control is not 
achievable.  

IIa B 

A lenient rate-control strategy (resting heart rate <110 
bpm) may be reasonable as long as patients remain 
asymptomatic and LV systolic function is preserved. 

IIb B 

Oral amiodarone may be useful for ventricular rate 
control when other measures are unsuccessful or 
contraindicated.  

IIb C 

AV nodal ablation with permanent ventricular pacing 
should not be performed to improve rate control 
without prior attempts to achieve rate control with 
medications. 

III: 
Harm C 

Komplikasyonlar 

• AF tromboembolik komplikasyonlarla birliktedir. 

•   (İntra-kardiyak thrombus, sistemik emboli, inme) 

• Antikoagülasyon?(yarar/risk) 

• Trombositopeni, kc-renal yetmezlik ani cerrahi 
girişim 

54 
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Kritik hastalık 

Dolaşım yetmezliği İnflamasyon Otonomik Disfonksiyon 

İntrensek 

miyokard 

hasarı 

Boz
ulm

uş
 

Ca t
raf

iği
 

Adrenerjik down regülasyon 

Mitokondriyal 
hasar 

Miyofibril disf. 

Kardiyak pace 
hücre If 
depresyonu 

Kardiyak disfonksiyon 
 

KH  KD  KHD 

Statinler 
ACEI 
ARB 

B-bloker 
Ca kanal bl 
Ivabradine 

Levosimendan 

Özet 

• Kalp kritik hastalıkta en fazla etkilenen organdır. 

• Taşikardi her zaman zararlıdır. 

• Tedavide altta yatan nedenler araştırılmalı. 

• Tedaviye başlama zamanı,seçilecek yöntem iyi 
değerlendirilmeli. 

• Hastaya göre karar verilmeli. 

• Risk /yarar dengesi gözetilmeli. 

56 

Sabrınız İçin Teşekkür 
Ederim… 

57 58 

Incidence, risk factors and outcomes of new-onset 
atrial fibrillation in patients with 
sepsis: a systematic review 
Critical Care 2014 

• AF riski olan hastaların erken teşhisi mümkün 
görünüyor  

•   bu komplikasyonu önlemek için farmakolojik 
müdahaleler uygun olabilir 

59 

• KHD, zaman ve sıklık analizi olmak üzere iki 
şekilde değerlendirilir. Zaman esaslı 
ölçümlerde 24 saatlik EKG kayıtlarındaki 
normal atımlar arasındaki intervallerin analizi 
yapılırken sıklık esaslı spektral analizde ise 
kalp hızı sinyalleri frekans ve yoğunluklarına 
göre ayrılır ve değişik frekanslardaki periyodik 
kalp ossilasyonlarından faydalanılarak kalp 
hızındaki değişme miktarı hakkında bilgi edinilir 

60 
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•  In the critical care setting, clinicians would 
commonly encounter so-called acute AF, and 
this terminology includes AF of  48 h duration 
and includes both paroxysmal AF (with a 
paroxysm occurring in the critical care setting, 
consequent on—or causing—the acute illness) 
or the first symptomatic presentation of 
persistent AF. 
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• The reasons for the heart rate increase from 
day 0 to day 2 in both the whole population and 
in survivors are not entirely clear. It may be the 
result of the following factors: 

•   The MODS and the underlying pathology, 
respectively, were still evolving over the first 
few days and therapeutic measures (e.g. 
antibiotics) took their time to effect 
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Definitions of AF: A Simplified Scheme 
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Term Definition 

Paroxysmal AF  
  

•  AF that terminates spontaneously or with intervention within 7 d of onset.  
•  Episodes may recur with variable frequency. 

Persistent AF •  Continuous AF that is sustained >7 d. 

Long-standing 
persistent AF 

•  Continuous AF >12 mo in duration. 

Permanent AF •  The term “permanent AF” is used when the patient and clinician make a 
joint decision to stop further attempts to restore and/or maintain sinus 
rhythm.  

•  Acceptance of AF represents a therapeutic attitude on the part of the 
patient and clinician rather than an inherent pathophysiological attribute of 
AF.  

•  Acceptance of AF may change as symptoms, efficacy of therapeutic 
interventions, and patient and clinician preferences evolve. 

Nonvalvular AF •  AF in the absence of rheumatic mitral stenosis, a mechanical or 
bioprosthetic heart valve, or mitral valve repair.  

AF indicates atrial fibrillation. 

 

•  reduce the inflammatory response and the degree of lung injury without creating further hypotension 

•  has not been found to adversely affect oxygen utilization, ATP availability, nor the macrocirculation in 
sepsis 

•  increased reactivity to noradrenaline/ catacholamines: 

•  prevent down-regulation of adrenergic receptors, thus preserving cardiac function, and improving 
outcomes 

•  blockade of a peripheral β2-mediated vasodilatory effect of noradrenaline 

•  decreased clearance of infused noradrenaline 

•  a centrally mediated effect on reflex activity 

•  inhibition of vascular endothelial nitric oxide synthase activity 

•  does not interfere with alpha-agonism, which counteracts vasodilatory shock primarily by causing 
venoconstriction and improving preload 
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• Disadvantages 

•  persistent concerns that beta-blockade may 
contribute to myocardial depression and shock 

•  concerns that beta-blockade combined with 
catecholamine infusion may lead to ‘unopposed’ 
alpha agonism, increased systemic vascular 
resistance and hypertension 

•  usual side effects of beta blockers 
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