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 Rung nhĩ là một trong những rối loạn nhịp tim thường gặp

nhất trong cộng đồng, gây ra biến chứng nặng nề tử vong

hoặc tàn phế suốt đời.

 Tỷ lệ rung nhĩ tăng dần theo tuổi, trung bình tỷ lệ mới mắc

rung nhĩ khoảng 0,1% mỗi năm ở người dưới 40 tuổi nhưng

tăng lên tới 1,5 - 2% ở người trên 80 tuổi.



RN chiếm 1/3 BN 
nhập viện với chẩn
đoán RLNT

2% VF
Baily D. J Am Coll Cardiol. 1992;19(3):41A.
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RN không lành tính!



AFib will be in the range of 12 to 16 million in the USA by 2050.









Giả thuyết Wavelet

 Multiple wavelets – Moe and 
Abildskov 1959

 “Multiple independent reentrant 
wavelets are necessary to 
maintain fibrillation. These 
wavelets are always changing in 
position, shape, size and number 
with each successive excitation”

 Confirmed by animal/human 
mapping techniques

Moe, Am Heart J; 1959



Multiple Wavelet Reentry

Moe, 1962

Reentry

Initiator (premature beat)

Substrate (anisotropic tissue)

Triggering factors (autonomic imbalance)

Sinh bệnh học RN

Vagal stimulation increases ERP dispersion by 300%

Potentiates the substrate

Sympathetic stimulation increases focal firing

Potentiates the initiator



1991

PHẪU THUẬT Maze

Thành công 90%

Không thể làm nếu không kèm PT mổ tim khác



1992-1997

Transcatheter Maze

Right atrial only procedures

Limited or no success

Combined right and left atrial 

procedures

Up to 70% success

Prolonged procedural times 

up to 12 hours





 94% yếu tố khởi 
kích RN (Ngoại 
tâm thu nhĩ) 
xuất phát từ các 
TM phổi

 Các TM phổi là 
nguồn gốc gây 
RN (Winterberg,  
1906)

New England Journal of Medicine 1998;339;659-666
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Myocardial sleeves

Cabrera et al., 2002
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1-Van điều tiết: Cơ vòng mạch máu và cơ sleeves hoạt động như van 

chống sự trào ngược máu từ nhĩ trái vào tĩnh mạch (Burch & Romney, 

1954). 

2-Đẩy máu chủ động vào nhĩ (TM phổiNhĩ tráiThất

trái): Carrow and Calhoun cho rằng hoạt động đẩy máu vào tim từng lúc do 

sự co thắt của nhóm cơ chạy từ nhĩ vào TM và chạy ngược lại vào nhĩ

(Carrow & Calhoun, 1964). 

3-Điều hòa áp lực động mạch phổi: (Kuramoto & Rodbard, 

1962). 

Chức năng Myocardial sleeves



Myocardial sleeves mang các ổ 

khởi kích

LSPV 

LIPVRIPV

RSPV

47%26%

17%9%

As much as of the atrial ectopic foci are located in the PVs94%

Heart tube

Sinus node

Myocardial 

sleeves



Predominant vertical pattern

Predominant horizontal pattern

Predominant oblique pattern

Mixed  pattern

Myocardial sleeves mang nền

tảng vòng vào lại

They contain muscle fascicles running in all directions

Heterogenity of conduction and refractoriness at the PV ostia, 



Myocardial sleeves mang các cấu trúc

mất cân bằng TK tự chủ

PV

Ganglionated 

plexuses

Are densely supplied by autonomic nerves (ganglionated plexuses) that 

are the source of autonomic imbalance



PV

LA



BẢN CHẤT DO MÔ CƠ TIM NẰM TRONG 
CÁC TM PHỔI

Lòng TM Phổi

Nhĩ Trái



Các cơ chế góp phần RN



TÁI CẤU TRÚC CƠ NHĨ

Điện học Cấu trúc giải phẫu

Atrial Fibrillationn Begets Atrial Fibrillation

Sinus Rhythm Maintains Sinus Rhythm 



Tái cấu trúc điện học

Down regulation of Ca channels  reduction of plateau phase 

reduction of action potential duration and refractory period

RP RP

http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/171/7/755/F330
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/171/7/755/F330


Cấu trúc giải phẫu

Normal atrial tissued Chronic AF
Loss of banding pattern and integrity of contractile 

elements, expanded vacuoles, interstitial fibrosis, loss of 

mitochondria (Everett et al., 2000).  

A B

“Beyond the Pulmonary Veins”

RAAS

MAPKs

Inflammatory 

makers

O species

http://circ.ahajournals.org/content/vol102/issue12/images/large/hc3704438005.jpeg
http://circ.ahajournals.org/content/vol102/issue12/images/large/hc3704438005.jpeg


RN kéo dài Xơ hóa cơ nhĩ

Tạo thêm cơ sở RN bên ngoài TM Phổi

Tái cấu trúc cơ nhĩ
Kết hợp cần điều trị thêm những vị trí khác



Mục tiêu triệt đốt RN 

theo cơ chế sinh bệnh

It eliminates the triggers (automatic or rotors)

Isolates the arrhythmogenic sleeves around the PVs

Eliminates GP: The source of autonomic imbalance

Compartmentalizes the critical atrial mass needed to 

sustain reentry





Các phương pháp điều trị RN
Chuyển nhịp

• Thuốc

• Sốc điện

Các thuốc ngăn ngừa RN

• Các thuốc chống loạn nhịp

• Các thuốc không thuộc thuốc chống loạn nhịp

Thuốc kiểm soát nhịp thất

Thuốc kháng đông

Điều trị không dùng thuốc

• Cấy máy tạo nhịp

• Đốt nút nhĩ thất và cấy máy tạo nhịp (ablate & pace) 

• Triệt đốt qua catheter

• Phẫu thuật (Maze, mini-Maze)



PHÂN LOẠI RN THEO QUAN ĐIỂM 

ĐIỆN SINH LÝ



TIẾN TRIỂN RN



Triệt đốt so với dùng thuốc

















TRIỆT ĐỐT RN QUA CATHETER

Radiofrequency Cryoablation





Các kỹ thuật áp dụng đến nay
Pulmonary Vein Isolation and Left Atrial 

Substrate Modification
 Isolation of pulmonary veins (triggers) and modification 

of substrate both important (wavelet mechanism)

 Mở rộng : left atrial ablation, wide area circumferential 
ablation, circumferential left atrial pulmonary vein 
ablation (Pappone, Morady…)

 Increased success by isolating/encircling outside of the 
pulmonary veins (pulmonary vein stenosis eliminated)







Kỹ thuật
Trước đây, triệt đốt ổ khởi kích trong các TM Phổi:

 Hiệu quả lâu dài thấp

 Nguy cơ cao hẹp TM Phổi

Triệt đốt tại lỗ giải phẫu TM Phổi: cô lập vùng cổ nối TM 

Phổi và nhĩ trái

 Từng phần hay toàn bộ

 Nguy cơ hẹp TM Phổi còn cao

Hiện nay, Cô lập vùng cơ tâm nhĩ xung quanh các TM phổi, 

bao gồm cả thành sau nhĩ trái giữa các TM Phổi nhằm loại

trừ thêm các ổ khởi kích từ thành sau nhĩ trái xem là phần

mở rộng của TM phổi lúc bào thai.

 Giảm tỉ lệ tái phát

 Giảm được các biến chứng xung quanh PT.



 Kết hợp catheter xoắn vòng 10-20 cực có thể thay đổi kích

cỡ chui vào các TM Phổi nhằm định vị ổ loạn nhịp và đánh

giá kết quả cô lập.

 Catheter đốt thường dùng loại phun dịch đầu 3.5mm cỡ F

cho tâm nhĩ trái nhỏ, cỡ J cho nhĩ trái lớn

 Năng lượng 40 W thường dùng chovu2ng thành trước,

dày thường không quá 45W, 20 giây cho mỗi điểm đốt,

vùng thành sau thường 25-30W



 Thuốc chống loạn nhịp: 

Ngưng thuốc chống loạn nhịp tối thiểu 5 lần

thời gian bán hủy của thuốc trước thời gian

triệt đốt vì tạo điều kiện xuất hiện các ổ khởi

kích, đặc biệt nằm ngoài TM phổi.

BN điều trị Amiodarone thường thời gian

thuốc tác dụng kéo dài nên cần ngưng nhiều

tháng trước PT.



 Thuốc chống đông:

Nhiều NC gần đây thấy hiệu quả không ngưng thuốc kháng

đông có lợi giảm nguy cơ đột quỵ mà không tăng nguy cơ

chảy máu

Hạn chế nguy cơ đột quỵ quanh thủ thuật thường bolus

Heparin TM (100UI/kg) ngay khi chọc TM nhằm đạt mục

tiêu kháng đông trước khi chọc vách do đó giảm huyết khối

khi đưa catheter và sheath vào nhĩ trái.

 Cách gây mê: lựa chọn tiền mê nhẹ, ngủ sâu hay gây mê

toàn thân giúp thành công cao vì kiểm soát hô hấp loại trừ

thở sâu, hay cử động cơ thể làm ổn định đầu điện cực đốt

tiếp xúc mô cơ tim.





Pulmonary Vein Spike Discharges



Khởi phát RN từ điện thế TM phổi



PV potentials

ĐIỆN THẾ TM PHỔI



ĐIỆN THẾ TM PHỔI KHI KÍCH THÍCH XOANG VÀNH



ĐIỆN THẾ TM 

PHỔI BIẾN MẤT 

KHI TRIỆT ĐỐT



Mất sóng điện học TM Phổi



CÔ LẬP TM PHỔI

 Tiếp cận triệt đốt thành đường theo giải phẩu bằng hệ 

thống thăm dò 3D ( Carto, Ensite NavX..) xung quanh 

các TM phổi nhằm cô lập điện học giữa các TM phổi và 

nhĩ trái.

 Thêm các đường đốt nối TM phổi trái dưới với vòng van 

2 lá, thành sau, trần nhĩ trái, TM chủ trên phải, CT phải…

Pappone C, et al. Atrial electroanatomic remodeling after circumferential radiofrequency 

pulmonary vein ablation: efficacy of an anatomic approach in a large cohort of patients with 

atrial fibrillation. Circulation 2001;104:2539–2544.



NavX Map





Circumferential Ablation



Circumferential Ablation
Carto Map



Circumferential Ablation















Biến chứng phẫu thuật

 BN thường dùng kháng đông: thường xảy ra mạch máu: 

tụ máu, phình giả, dò động TM

Huyết động nên theo dõi sát: giảm HA đột ngột hay từ từ

 Đốt vùng gần hạch giao cảm có thể gây tụt HA tạm thời, 

thường kèm theo nhịp chậm

 Các dấu hiệu nghi ngờ thủng tim: Khi chọc vách, steam 

pop, đốt hay nhấn mạnh vùng trần nhĩ trái: phát hiện trên

màn hình DSA, siêu âm tim.

Xử trí chọc màng tim dẫn lưu



 Đốt vùng thành sau gần thực quản, cẩn thận gây hoại tử dò nhĩ trái

thực quản vào nhiều tuần sau. Hiếm khi xảy ra và thường tử vong.

Điều trị dự phòng ức chế bơm proton và sucrafate

Lưu ý: sốt, đau ngực, nuốt khó, ho ra máu

 Tổn thương dây thần kinh hoành: bên phải thường khi đốt vùng TM 

phổi trên P, cô lập TM chủ trên hay bên trái khi đốt trong tiểu nhĩ trái.

Tránh đốt sâu bên trong TM phổi hay tiểu nhĩ trái.

Thường không triệu chứng, khó thở khi gắng sức

Không điều trị, có thể hồi phục.

 Khó thở, có thể ho khạc ra máu khi hẹp TM phổi nhiều

Hẹp TM phổi được chẩn đoán qua CT, nặng cần can thiệp nong bằng

bóng.







Posterior 
LA Wall Esophagus







Hẹp TM PHỔI



PV Stenting



Tamponade: Intra-cardiac echo

The incidence of perforation during ablation of the left atrium is relatively low



Tái RN sau cô lập TM Phổi
 Tái RN : 80-100% là do tái nối lại các TM Phổi

 Cơ chế: sang thương sau gđ hồi phục có hiện tượng tái nối theo

thời gian

 Đã cô lập hoàn toàn TM Phổi: Còn chưa rõ dù yếu tố khởi phát từ

ngoài TM phổi

 Các yếu tố khởi phát ngoài TM Phổi thường gặp:

 RN không phải cơn kịch phát

 Nữ giới

 Béo phì

 Ngưng thở khi ngủ

 Già

 EF thấp, bệnh cơ tim phì đại, van 2 lá cơ học

 Mục tiêu triệt đốt cần xác định thêm: các TM ngực ( TM chủ trên, 

xoang vành, TM Marshall), thành sau nhĩ trái, vùng mào tận cùng, 

vách liên nhĩ, tiểu nhĩ trái





Verma A & Natale A Circulation (2005) 112: 1214

“Current therapies, especially AAD, not only
are ineffective but also pose a threat to patient
QoL and even longevity.

In the hands of experienced operators, AF ablation is an 
effective, safe, and established treatment for AF that 
offers an excellent chance for a lasting cure … unlike other 
therapies, ablation tackles AF at its electrophysiological 
origin.”

Tại sao triệt đốt rung nhĩ qua catheter nên
chọn lựa điều trị đầu tay trên một số bn



KẾT LUẬN

 Tỉ lệ thành công cao

 Cải thiện sống còn, chức năng tim và khả năng tái phát ít

 Nhiều dữ liệu chứng minh từ các nghiên cứu lớn

 An toàn, nguy cơ tương đối thấp so với các can thiệp khác

 Giá thành còn cao nhưng thấp so chi phí lâu dài và ít hiệu 

quả của điều trị thuốc chống loạn nhịp và kháng đông



XIN CÁM ƠN


