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Phương pháp thăm dò điện sinh lý có  khả năng cho biết chính xác hoạt động điện sinh lý tim,
biết chính xác  vị trí bất thường trong hệ thống dẫn truyền của quả tim gây nên rối loạn  nhịp
tim. Trong kỹ thuật này, bác sĩ sẽ dùng các dây thông điện cực đặc  biệt đưa vào tận trong tim.
Đầu trong dây thông dò tìm vị trí tổn  thương, đầu ngoài dây thông đưa các thông tin ra hệ
thống máy điện sinh  lý để phân tích và đánh giá.

      

Vai trò của phương pháp thăm dò điện sinh lý  tim

  

Hoạt động bình thường của quả tim được điều khiển bởi  hệ thần kinh tim. Khi cơ tim co bóp sẽ
phát ra dòng điện sinh lý, điện  sinh lý tim được ghi bằng các điện cực thăm dò, đánh giá dòng
điện do cơ  tim phát ra sẽ cho biết hoạt động của hệ thần kinh tim. Phương pháp này  đánh giá
chính xác toàn bộ hoạt động điện sinh lý của quả tim, qua đó  nó cho biết vị trí, hình thái và
mức độ tổn thương của hệ thần kinh tim.  Khi đó bác sĩ sẽ có lựa chọn phương pháp điều trị
hiệu quả nhất với  bệnh rối loạn nhịp tim của bạn. Phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa với 
những rối loạn nhịp tim có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và những rối  loạn nhịp không
được chẩn đoán bằng những phương pháp thông thường khác.

  

Quá trình thực hiện  thăm dò điện sinh lý cơ tim diễn ra ở đâu?

  

Bác sĩ sẽ tiến  hành làm phương pháp này trong khu can thiệp tim mạch tại phòng máy, có  hai
hệ thống máy chính là:

  

- Hệ thống máy chụp mạch số hoá: giúp  bác sĩ quan sát các điện cực thăm dò trong buồng tim.

  

- Hệ thống  máy điện sinh lý: xử lý các thông số nhận được từ buồng tim và thực hiện  các kỹ
thuật điều trị.
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  Đốt điện sinh lý bằng sóng có tần số radio qua ống thông.          Bệnh  nhân cần chuẩn bị những gì?  Bệnh nhân được nhập viện và  chuẩn bị trước ngày làm thủ thuật, một số việc sẽ được thựchiện: không  sử dụng các thuốc điều trị trước khi thăm dò từ 2 đến 3 ngày; làm xét  nghiệmkiểm tra: xét nghiệm máu tổng thể, ghi điện tâm đồ bề mặt; bác sĩ  sẽ kiểm tra các thuốc ngườibệnh đang sử dụng và các thuốc bị dị ứng  nếu có; bác sĩ sẽ giải thích với người bệnh về quátrình thực hiện thủ  thuật, những lợi ích cũng như những tai biến có thể gặp và nhận được sự đồng ý từ phía bệnh nhân; không ăn và uống từ 6 đến 8 giờ trước khi làm  thủ thuật.  Quá  trình thực hiện diễn ra như thế nào?  Thăm dò điện sinh  lý:  Bệnh nhân được y tá đưa đến phòng làm thủ thuật và hướng dẫn vào phòng máy. Bệnh nhân sẽ được gắn máy theo dõi mạch, huyết áp, điện tâm  đồ bề mặt; đặtđường truyền tĩnh mạch.  Bác sĩ sẽ gây tê và chọc mạch  máu để mở các đường vào hệ mạchmáu. Dụng cụ mở đường vào được đặt tại  bẹn và vùng ngực trái. Qua những chỗ chọc mạch,các dây thông điện cực  được đưa vào tới tận buồng tim. Qua màn hình máy chụp mạch, bác sĩxác  định vị trí của đầu các điện cực trong buồng tim tương ứng với những vị  trí cần thăm dò.Thông tin truyền qua dây thông điện cực ra hệ thống máy  điện sinh lý để phân tích các biếnđổi, qua đó đánh giá chính xác vị  trí tổn thương. Một số trường hợp bác sĩ sẽ phải kích thíchvào hệ thần  kinh tim gây loạn nhịp, qua đó đánh giá toàn bộ chức năng và mức độ tổn  thươngcủa hệ thần kinh tim. Khi tổn thương được xác định rõ, nếu có chỉ  định điều trị bằng sóng tấnsố radio bác sĩ sẽ chuyển sang thực hiện kỹ  thuật này.  Điều trị rối loạn điện sinh lý bằng sóng có tần số  radio qua dây thông điện cực  Một loại dây thông điện cực đặc biệt  được đưa vào vị trí tổn thương. Dây thông này có khảnăng truyền dẫn  sóng radio từ hệ thống máy điện sinh lý vào tận cơ tim. Tại điểm tiếp  xúc giữađầu dây thông điện cực và cơ tim, năng lượng sóng radio phát ra  sẽ làm triệt bỏ các ổ gây rốiloạn nhịp tim và các đường dẫn truyền bất  thường trong cơ tim. Kết quả là thiết lập lại trật tựphát nhịp và  đường truyền bình thường của hệ thần kinh tim, làm nhịp tim sẽ đều trở  lại bìnhthường.  Điều gì sẽ xảy ra  trong lúc thực hiện thăm dò điện sinh lý?  Bệnh  nhân hoàn toàn tỉnh táo trong lúc thực hiện kỹ thuật và sẽ được yêu cầu  phối hợp vớibác sĩ trong một số trường hợp. Phương pháp này khi thực  hiện chỉ có cảm giác tức nặng tạivùng chọc mạch. Khi dụng cụ di chuyển  trong lòng mạch tới quả tim và xoay chuyển ở bêntrong quả tim sẽ không  gây cảm giác gì.  Bệnh nhân có thể mỏi do phải nằm lâu trên bàn.  Hãy nói với bác sĩ nếu thấy cảm giác khóchịu hoặc thấy xuất hiện đau  đầu, đánh trống ngực, đau ngực hay khó thở, bác sĩ và y tá sẽgiúp bệnh  nhân giảm đi các triệu chứng đó.  Tai biến trong lúc thực hiện  phương pháp này: Đây là phương pháp can thiệp xâm nhập, nó cómột vài  nguy cơ. Tỷ lệ tai biến là rất thấp,  tuy nhiên nó có thể ảnh hưởng tới  tính mạng. Mặcdù rất ít bệnh nhân phải chịu các tai biến nhưng bác sĩ  sẽ luôn sẵn sàng chuẩn bị đối phó khinó xảy ra.  Phải làm gì sau khi  thực hiện xong phương pháp thăm dò điện sinh lý?  Tất cả mọi  dụng cụ sẽ được rút ra khỏi cơ thể. Tại vị trí chọc mạch, y tá sẽ ép  cầm máu trongvòng 10-20 phút, bác sĩ sẽ khâu cầm máu nếu thấy cần  thiết. Khi về bệnh phòng, người bệnhphải giữ thẳng chân trong vòng 6  giờ để bảo đảm không chảy máu tại vị trí chọc mạch. Y tá sẽtiếp tục  theo dõi mạch và huyết áp của người bệnh thường xuyên tại phòng bệnh.  Hãy báo chobác sĩ và y tá bất kể những dấu hiệu bất thường nào xảy ra  tại chỗ chọc mạch hay cảm giác bấtthường về nhịp tim của mình. Bác sĩ  sẽ cho ra viện khi thấy sức khỏe của bệnh nhân đảm bảo.Khi về nhà,  người bệnh sẽ tiếp tục dùng thuốc và chế độ sinh hoạt theo chỉ định của  bác sĩvà tái khám theo đúng lịch hẹn.  TS. Phạm Quốc Khánh(Viện Tim mạch  Việt Nam)
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