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RUNG NHĨ TIẾN TRIỂN CÓ LIÊN 
QUAN  MẬT THIẾT ĐẾN TĂNG 
NGUY CƠ BIẾN CHỨNG

2.5x Suy tim4

20% nguy cơ đột quỵ 5

28% tử vong5

RUNG NHĨ LÀ BỆNH LÝ 
TIẾN TRIỂN
KHỞI TRỊ SỚM ĐÓNG VAI 
TRÒ THEN CHỐT 
TRONG KIỂM SOÁT BỆNH

50–77% 
Bệnh nhân có bệnh lý rung nhĩ
tiến triển sau 1-2 năm điều trị
bằng thuốc3

TỶ LỆ MẮC 
RUNG NHĨ  CAO 
TRÊN TOÀN CẦU 
VÀ TẠI VIỆT NAM

• Ước tính 59.7 triệu
bệnh nhân toàn cầu1

• Tỷ lệ bệnh nhân cao tuổi
mắc Rung nhĩ tạiViệt Nam 
chiếm đến 3.9%2

GÁNH NẶNG BỆNH TẬT CỦA RUNG NHĨ



PHÂN LOẠI RUNG NHĨ

© The European Society of Cardiology 2010. All rights reserved.
European Heart Rhythm Association (EHRA) et al. Eur Heart J 2010;31:2369-2429

• Rung nhĩ kịch phát (Paroxysmal) (tự hết, 

thường <48 h)

• Rung nhĩ dai dẳng (Persistent) [không tự hết

kéo dài > 7 ngày, cần phải sốc điện chuyển

nhịp(CV)],

• Rung nhĩ dai dẳng kéo dài (Long-standing 

persistent ): kéo dài trên 1 năm.

• Rung nhĩ mạn tính (Permanent) AF. 



2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
(European Heart Journal 2020-doi/10.1093/eurheartj/ehaa612)

www.escardio.org/guidelines
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aSignificantly enlarged LA volume, advanced age, long AF duration, renal dysfunction, and other cardiovascular risk factors. bIn rare individual circumstances, 
catheter ablation may be carefully considered as first-line therapy. cRecommended to reverse LV dysfunction when tachycardiomyopathy is highly probable.dTo
improve survival and reduce hospitalization.

Figure 17 Indications for catheter ablation of symptomatic AF
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2020CHỈ ĐỊNH TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ HIỆN NAY
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CHỈ ĐỊNH TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ

RUNG NHĨ CÓ TRIỆU CHỨNG (IIa)

RUNG NHĨ / SUY TIM (IA)
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Năm 1998, Michelle Haissaguerre (Bordeaux, Pháp) lần đầu tiên đề xuất kỹ thuật
đốt các ổ ngoại vị trong tĩnh mạch phổi để điều trị rung nhĩ



CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI VỀ MẶT ĐIỆN HỌC
LÀ NỀN TẢNG CỦA TẤT CẢ CÁC KỸ THUẬT TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ HIỆN NAY



LỊCH SỬ ĐỐT RUNG NHĨ

CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI TẠI LỖ VÀO TĨNH MẠCH PHỔI

Năm 1991, Haissaguerre lần đầu tiên đề xuất tiếp cận mới: “cô lập tĩnh mạch phổi” (PVI).
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Viện Tim mạch Việt Nam bắt đầu triển khai 
triệt đốt rung nhĩ từ năm 2009

Triệt đốt rung nhĩ: 
cô lập tĩnh mạch phổi
(PVI)
bằng năng lượng sóng
có tần số RADIO (RF)



TIẾP CẬN CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI



NHỮNG HẠN CHẾ VỚI PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI

POINT BY POINT : RF VÀ LASER
¡ Catheter RF: point by point

• Kĩ thuật phức tạp

• Cần hệ thống định vị, lập bản đồ 3D

• Đốt từng điểm, dễ còn khoảng ghép

• Không đồng nhất về tổn thương giữa các điểm đốt

• Dễ gặp các biến chứng tràn máu màng tim, thủng tim do kỹ
năng cố định catheter khi tim co bóp.

• Thời gian thủ thuật khoảng 4-6 tiếng/ ca

••
•
••

••••
•
••



PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI
BẰNG ÁP LẠNH CRYOBALLOON

N Engl J Med 2016;374:2235-45. DOI: 10.1056/NEJMoa160201



ƯU ĐIỂM CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI BẰNG BÓNG ÁP LẠNH CRYOBALLOON

• Cryoballoon (triệt đốt áp lạnh)
• Dễ sử dụng, năng lượng đốt tập trung
• Vòng đốt liền lạc: Hiệu quả cao cô lập tĩnh mạch

phổi
• Thời gian thủ thuật ngắn: 1-2 giờ (giảm 50-70% 

so với RF).

• Giảm nguy cơ biến chứng
• Huyết khối
• Thủng tim, thủng thực quản do đốt liên tục tại một

điểm, tổn thương thực quản (so với RF).



TỔN THƯƠNG CƠ TIM TRÊN THỰC NGHIỆM

OVERVIEW OF ATRIAL FIBRILLATION  |   UPDATED AUGUST, 28 2015   | CONFIDENTIAL, FOR INTERNAL USE ONLYJason G. Andrade, Paul Khairy, Catheter Cryoablation: Biology and Clinical Uses, 2013



CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG HIỆN NAY ĐƯỢC ÁP DỤNG 
ĐỂ CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI (PVI) TRONG TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ

Giulio la Rosa, Jorge G.Quintanilla, Anatomical targets and expected outcomes of catheter-based ablation of atrial fibrillation, 2020

Radiofrequency: tỷ lệ duy trì
nhịp xoang 50 – 95% (trong
khoảng thời gian theo dõi 12 đến
60 tháng) 
biến cố chính ghi nhận là ép tim
và rò thực quản. 

Cryoballoon: tỷ lệ duy trì nhịp 
xoang 65 – 76% (trong khoảng thời 
gian theo dõi 12 đến 18 tháng) 
biến cố chính ghi nhận là tổn thương 
gây liệt thần kinh hoành.

Pulsed field: Dòng điện nano
với tỷ lệ duy trì nhịp xoang 87% 
(trong khoảng thời gian theo dõi
12 tháng) 
* cần thêm các nghiên cứu ngẫu
nhiên có đối chứng. 

Laser balloon: Bóng đốt laser 
nội mạch với tỷ lệ duy trì nhịp
xoang 46% (trong khoảng thời
gian theo dõi 56 tháng) 
* cần thêm các nghiên cứu
ngẫu nhiên có đối chứng



POINT-BY-POINT PVI: RF + LASER

BN Đ.V.Q 56 tuổi được tiến hành cô lập TM phổi tại Viện Tim mạch Quốc gia BV Bạch Mai tháng 10/2017



CẢI TIẾN CATHETER

¡ Irrigated radiofrequency catheters (catheter tưới lạnh)

¡ Contact force sensing ablation catheters (cảm biến lực) 



LASER BALLOON (POINT BY POINT)



SINGLE-SHOT TECHNIQUE

Cryo Pulse Field



PULSE FIELD: NĂNG LƯỢNG XUNG TỪ TRƯỜNG

Pulsed-field ablation catheter (FARAPULSE) in its basket (A) and flower (B) configuration. Corresponding fluoroscopic 
views of the pulsed-field ablation catheter at a right superior pulmonary vein in basket (C, right anterior oblique 30°) and 
flower (D, left anterior oblique 40°) configuration. Red arrow indicates subequatorial electrode exemplary for one spline, 
which can be visualized in 3D mapping systems



PULSE FIELD

¡ Trường xung (PFA) là một nguồn năng lượng phi nhiệt, trong đó điện từ trường được sử dụng
để phá vỡ màng tế bào cơ tim bằng cách gây ra các “lỗ - kích thước nano” rỗng trên màng tế
bào và “dòng eclectron tốc độ cao đột ngột”, gây rò rỉ ion è chết tế bào cơ tim

¡ Gây tổn thương chọn lọc các tế bào cơ tim, còn mạch máu, thần kinh hoặc thực quản bị
hạn chế tác động trong môi trường thử nghiệm [1].

¡ Đầu ra của máy phát trường xung dao động từ 1,8 đến 2,0 kV mỗi lần phát xung trong 200
ms/phát xung

¡ Các biến chứng như rò nhĩ-thực quản, liệt dây thần kinh hoành hoặc hẹp PV vẫn chưa được
quan sát thấy sau PFA. è PFA có thể có tiềm năng cải thiện hiệu quả của PVI với tỷ lệ biến
chứng thấp hơn.

¡ Các quan sát lâm sàng ban đầu trong các thử nghiệm xác nhận tính hiệu quả PVI dựa trên PFA,
Tỷ lệ tái kết nối PV ở 4% số PV (16% bệnh nhân) sau 90 ngày và không bị rung nhĩ ở 85% BN.

1. Koruth JS, Kuroki K, Kawamura I et al (2020) Pulsed field ablation versus radiofrequency ablation: esophageal injury in a novel porcine model. 
Circ Arrhythm Electrophysiol 13(3):e008303. https://doi.org/10.1161/CIRCEP.119.008303



TỔN THƯƠNG ĐẶC HIỆU TẾ BÀO CƠ TIM: PULSE FIELD (PFA)
TỔN THƯƠNG CHỌN LỌC – BẢO TỒN CHỌN LỌC

Tính năng có giá trị nhất của PFA tim là tính chọn lọc cơ tim, 

do tế bào cơ tim có giá trị ngưỡng điện trường thấp nhất (400 V/cm) trong tất cả các loại mô.





TỪ TRƯỜNG XUNG –> TÁC ĐỘNG ĐIỆN HỌC TẾ BÀO

¡ López-Alonso B, Hernáez A, Sarnago H, et al. Histopathological and Ultrastructural Changes after Electroporation in Pig Liver Using Parallel-Plate 

¡ Electrodes and High-Performance Generator. Sci Rep 2019;9:2647.



SỰ KHÁC NHAU CỦA XUNG TỪ TRƯỜNG (PFA) VÀ RF

RFA: tổn thương không đều, phụ thuộc vào mô
tiếp xúc với catheter 
* Các mô cơ ở ngách sẽ không bị tác động

PFA: tổn thương đồng đều các lớp tế
bào và các ngách. 
* Do tác động từ trường.

RF ablation Pulse Field ablation



THE RISE OF PULSE FIELD ABLATION



PULSED FIELD ABLATION FOR PULMONARY VEIN ISOLATION

Before After



PULSED-FIELD ABLATION-BASED PULMONARY VEIN ISOLATION

Theo dõi 1 năm cho thấy không còn rối loạn nhịp nhĩ
ở 90% ở bệnh nhân AF kịch phát (n = 47) 
và 60% ở bệnh nhân AF dai dẳng (n = 82, p = 0,015).

RUNG NHĨ KỊCH PHÁT

RUNG NHĨ DAI DẲNG

Clinical Research in Cardiology (2022)



PFA: PULSE FIELD ABLATION
* ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

• Không phụ thuộc vào lực tiếp xúc và sự ổn định của catheter

• Miễn là đầu catheter được đặt vào lỗ vào tĩnh mạch phổi để truyền xung điện từ (trường xung)

• Các nghiên cứu khả thi trên người đầu tiên về kết quả PFA ở 129 bệnh nhân mắc AFib kịch phát 

(IMPULSE, PEFCAT và PEFCAT II) đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

• PFA không chỉ tăng cường tính an toàn và hiệu quả của PVI lâu bền mà còn giảm thời gian thực hiện thủ 

thuật, loại bỏ nhu cầu gây mê toàn thân và đặt ống thông tiểu, đồng thời có khả năng cho phép xuất viện 

trong ngày.



THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM 2023



TÍNH AN TOÀN, HIỆU QUẢ 

CRYO FIRST 
(2013)
So sánh
Cryo với
điều trị nội
khoa

PROGRESSIVE 
(ACC 2022)

Triệt đốt rung 
nhĩ kịch phát
thì đầu
(áp dụng với
Cryo)

FIRE AND ICE và
FIRE AND ICE 
REDO (2016)
So sánh Cryo
và RF 

VIỆT NAM
Chưa triển khai triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng nhiệt lạnh Cryo

Triệt đốt

rung nhĩ 

bằng 

nhiệt lạnh

Cryoablation

STOP Persistent 
AF (ACC 2019)
RCT hiệu quả,      
an toàn
của Cryo
EAST-AFNET4 



HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN 

CỦA PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP TM PHỔI BẰNG NHIỆT LẠNH (CRYO)

* CRYO-FIRST: So sánh Cryoballoon với điều trị bằng thuốc
chống loạn nhịp.

* FIRE AND ICE và FIRE AND ICE Redo.

* EAST- AFNET 4. 

* STOP Persistent AF (RCT đánh giá hiệu quả và tính an toàn Cryoballon)



CRYOABLATION
Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KỊCH PHÁT CÓ TRIỆU CHỨNG

¡ Nghiên cứu Cryo-FIRST ngẫu nhiên có đối chứng đa trung tâm được thực hiện trên 218 bệnh nhân rung nhĩ

có triệu chứng được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: (1) Nhóm bệnh nhân được cô lập tĩnh mạch phổi (PVI)

bằng nhiệt lạnh thông qua bóng áp lạnh (CryoBalloon) và (2) Nhóm bệnh nhân được điều trị nội khoa (sử dụng

thuốc chống rối loạn nhịp nhóm I, II theo phân loại Vaughan -Williams) và được theo dõi dọc trong 12 tháng.

¡ Tiêu chí đánh giá chính trong nghiên cứu là xuất hiện > 1 biến cố rối loạn nhịp nhĩ tái phát (Rung nhĩ, cuồng

nhĩ, hoặc nhịp tim nhanh nhĩ) có thời gian kéo dài trên 30 giây.

¡ Tiêu chí đánh giá phụ bao gồm phản ứng phụ nghiêm trọng liên quan đến thuốc chống rối loạn nhịp và tái

phát triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực (được ghi nhận thông qua nhật ký tự theo dõi của bệnh nhân)



EAST-AFNET  TRIAL
2022

# AFFIRM   
trial 2002



HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN 

CỦA PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP TM PHỔI BẰNG NHIỆT LẠNH (CRYO)

* Cryo First: So sánh Cryoballoon với điều trị bằng thuốc chống loạn nhịp.

* FIRE AND ICE và FIRE AND ICE Redo.
* EAST- AFNET 4. 

* STOP Persistent AF (RCT đánh giá hiệu quả và tính an toàn Cryoballon)



2016



2. NGHIÊN CỨU FIRE & ICE
NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA CRYBALLOON-RF

1 Kuck KH, et al. N Engl J Med. 2016;374:2235-2245.
2 Kuck KH, et al. Eur Heart J. 2016;37:2858-2865.

SỐ LẦN SỐC ĐIỆN CHUYỂN NHỊP SO VỚI RF2

(13 cryo vs 28 RF)

GIẢM 53%

SỐ CA TÁI ĐỐT RUNG NHĨ SO VỚI RF2

(49 cryo vs. 70 RF)

GIẢM 33%

SỐ CA NHẬP VIỆN LIÊN QUAN TỚI TIM MẠCH2

(139 cryo vs. 203 RF)

GIẢM 34%

Primary Efficacy  Endpoint1

Cryoballoon đáp ứng tiêu chí nghiên cứu
không thua kém,  số lần thực hiện kỹ thuật
hiệu quả và nhất quán hơn khi so với RF
Primary Safety Endpoint1

Không có sự khác biệt đáng kể giữa độ 
an toàn tổng thể của hai phương pháp 

Tiêu chí nghiên cứu chính



v Mục tiêu: Nghiên cứu ngẫu nhiên, đa trung tâm để đánh giá xem cryoablation
là ”không kém hơn” RF ablation ở bệnh nhân rung nhĩ kịch phát không đáp ứng với
điều trị thuốc.

v Tiêu chí an toàn gộp gồm có: tử vong, tai biến mạch não hoặc các biến chứng
nặng liên quan thủ thuật.

v Nghiên cứu được thực hiện tại 16 trung tâm ở 8 quốc gia Châu Âu

Nghiên cứu FIRE AND ICE (2016)

N Engl J Med 2016;374:2235-45. DOI: 10.1056/NEJMoa160201



v Thời gian theo dõi sau thủ thuật (index procedure): 3-6-12 tháng, bao

gồm: đánh giá lâm sàng, điện tâm đồ, Holter điện tâm đồ. Đánh giá lâm 
sàng qua điện thoại vào tháng thứ 9, và mỗi 6 tháng/1 lần sau đó.

v Kết quả: 762 bệnh nhân được tuyển vào nghiên cứu, ngẫu nhiên
chia 378 làm cryoballoon (ICE) và 384 làm RF ablation (FIRE).

NGHIÊN CỨU FIRE AND ICE

N Engl J Med 2016;374:2235-45. DOI: 10.1056/NEJMoa160201



FIRE AND ICE: tiêu chí hiệu quả

Tiêu chí hiệu quả tương đương của 2 phương pháp



FIRE AND ICE: TIÊU CHÍ HIỆU QUẢ

N Engl J Med 2016;374:2235-45. DOI: 10.1056/NEJMoa160201



FIRE AND ICE: TIÊU CHÍ AN TOÀN

N Engl J Med 2016;374:2235-45. DOI: 10.1056/NEJMoa160201

• Không khác biệt về tiêu chí an toàn
của 2 phương pháp



FIRE AND ICE TRIAL: TIÊU CHÍ AN TOÀN

N Engl J Med 2016;374:2235-45. DOI: 10.1056/NEJMoa160201

Điều trị bệnh nhân rung nhĩ kịch phát
không đáp ứng với thuốc chống loạn

nhịp, cô lập tĩnh mạch phổi

bằng bóng áp lạnh (cryoballoon ablation) 

không kém hơn bằng năng lượng sóng

có tần số radio (RF ablation) ở tiêu chí

hiệu quả và an toàn.



STOP AF FIRST trial 2020
TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ BẰNG CRYOBALLOON CÓ HIỆU QUẢ HƠN

SO VỚI THUỐC CHỐNG LOẠN NHỊP TRÊN TIÊU CHÍ GIẢM TỈ LỆ TÁI PHÁT RUNG NHĨ KỊCH PHÁT

Wazni OM, Dandamudi G, Sood N, et al., on behalf of the STOP-AF First Trial Investigators. Cryoballoon Ablation as Initial Therapy 
for Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2020;Nov.

Cryo



HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN 

CỦA PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP TM PHỔI BẰNG NHIỆT LẠNH (CRYO)

* Cryo First: So sánh Cryoballoon với điều trị bằng thuốc
chống loạn nhịp.

* FIRE AND ICE và FIRE AND ICE Redo.

* EAST- AFNET 4. 
* STOP Persistent AF (RCT đánh giá hiệu quả và tính an toàn Cryoballon)



EARLY TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION FOR STROKE 
PREVENTION TRIAL (EAST-AFNET) THE SPONSOR IS AFNET (MÜNSTER, GERMANY)

FU24: Follow-up 
24 months.



Tomorrow’s rhythm management



2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
(European Heart Journal 2020-doi/10.1093/eurheartj/ehaa612)

www.escardio.org/guidelines
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Recommendations for rhythm control/catheter ablation 
of AF (4)

Recommendations Class Level
First-line therapy (continued)
AF catheter ablation:
• Is recommended to reverse LV dysfunction in AF patients when 

tachycardia-induced cardiomyopathy is highly probable, independent of 
their symptom status.

I B

• Should be considered in selected AF patients with HF with reduced LVEF to 
improve survival and reduce HF hospitalization. IIa B

AF catheter ablation for PVI should be considered as a strategy to avoid 
pacemaker implantation in patients with AF-related bradycardia or 
symptomatic pre-automaticity pause after AF conversion considering the 
clinical situation.

IIa C
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Cô lập tĩnh mạch phổi

bằng nhiệt lạnh

Cryoablation

Hiệu quả hơn

điều trị nội khoa

Trong việc ngăn ngừa

tiến triển của rung nhĩ

thành mạn tính



THÔNG ĐIỆP

¡ Triệt đốt rung nhĩ: hiệu quả hơn thuốc chống loạn nhịp trong phòng ngừa 
tái phát rung nhĩ kịch phát.

¡ Triệt đốt sớm có lợi hơn trong việc làm giảm tiến triển từ rung nhĩ kịch 
phát đến rung nhĩ dai dẳng.

¡ Triệt đốt rung nhĩ trên BN suy tim làm giảm tỉ lệ tử vong và nhập viện vì 
suy tim.

¡ Vai trò của RF, Laser, Cryo, Pulse Field đầy hứa hẹn.





Xin chân thành cảm ơn
sự chú ý lắng nghe của các thầy cô, anh chị

và các quý vị đồng nghiệp

Hà nội, 06/01/2023



CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI TRONG TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ
SỰ TIẾN BỘ QUA CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG

THS. BSNT:  NGUYỄN DUY LINH
PHÒNG Q1 – VIỆN TIM MẠCH QUỐC GIA
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Chiến lược đốt rung nhĩ bằng nhiệt lạnh
Cryoballoon là lựa chọn hiệu quả và an toàn:

§ Medtronic Cryoballoon là thiết bị đốt rung nhĩ
đầu tiên và duy nhất được FDA chấp thuận là
lựa chọn đầu tay trong điều trị đốt rung nhĩ.

§ Giảm nguy cơ tràn dịch màng ngoài tim, chèn 
ép tim và các biến chứng mạch máu so với
RF.

§ Giảm tỷ lệ tái phát rung nhĩ so với RF.

§ Năng lượng đốt tập trung ,và không bị phân
tán so với RF.

§ Thời gian thực hiện rút ngắn hơn so với RF.



BÍT TIỂU NHĨ
Ở BN RUNG NHĨ CÓ CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI THUỐC CHỐNG ĐÔNG KÉO DÀI



BÍT TIỂU NHĨ BẰNG DỤNG CỤ


