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ELEKTROFIZIOLOŠKA PREISKAVA
IN RF ABLACIJA MOTNJE SRČNEGA RITMA – ARITMIJE
KAJ JE ELEKTROFIZIOLOŠKA PREISKAVA (EFP)
Elektrofiziološka preiskava (EFP) je invazivni diagnostični postopek, pri katerem se s pomočjo
posebnih žilnih katetrov ugotavlja električno aktivnost srca in morebitno prisotnost aritmij.
Najpogosteje se v okviru istega posega opravi tudi transkatetrsko ablacijo, katere cilj je odstranitev
žarišča aritmije oziroma prekinitev poti, ki omogočajo aritmijo.
Alternativa ablaciji je terapija z antiaritmičnim zdravilom, ki ne zagotavlja absolutne učinkovitosti,
po drugi strani pa bolnika izpostavi neugodnemu dolgotrajnemu jemanju zdravil s škodljivimi
stranskimi učinki.
1. Pred invazivnim srčnim posegom
Zaradi vaših težav in dosedanjih izvidov preiskav vam je zdravnik svetoval elektrofiziološko
preiskavo. Poznamo veliko število različnih aritmij, zato so načini zdravljenja lahko različni. Namen
preiskave je natančneje opredeliti motnjo ritma, ki jo imate. To je potrebno, da vam bomo lahko
svetovali najustreznejše nadaljnje zdravljenje. Če ugotovimo motnjo ritma, ki jo lahko prekinemo z
ablacijo, bomo v okviru istega posega opravili tudi ablacijo aritmije. Za uspešno izvedbo posega
boste pred sprejemom v bolnišnico v nekaterih primerih morali opraviti dodatne preiskave, glede
česar boste po potrebi prejeli ustrezna navodila.
2. Sprejem v bolnišnico
Ob prihodu v bolnišnico se boste pogovorili s sprejemnim zdravnikom. Ob pogovoru povejte
zdravniku, če ste nagnjeni h krvavitvam, če jemljete zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi, če ste
alergični (zlasti na jod ali zdravila, še posebej lokalni anestetik), če ste že imeli težave pri RTG
slikanju s kontrastnim sredstvom ali če se zdravite zaradi povečane funkcije ščitnice. Obvezno
morate v bolnišnico prinesti spisek vseh zdravil, ki jih trenutno jemljete, in spisek pokazati
sprejemnemu zdravniku. Prav tako je potrebno sprejemnemu zdravniku povedati, če ste morda
kolonizirani s kakšno izmed odpornih bakterij (MRSA, ESBL, VRE...).
Pred preiskavo vam bomo odvzeli kri za določene preiskave in uvedli vensko kanilo. Na dan
posega morate biti umiti in tešči, predpisana zdravila vam bomo dali v bolnišnici. Na mestu, kjer
vam bodo vstavili žilno uvajalo, morajo biti odstranjene dlake, ker sicer tega mesta ni mogoče
dovolj očistiti, zato vas bomo na tem mestu (v dimljah) obrili. Preden boste odšli v
elektrofiziološki/kateterizacijski laboratorij, vam bomo dali pomirjevalo.
3. Opis posega
Elektrofiziološka preiskava se opravlja v sterilnih pogojih-asepsi v elektrofiziološkem oziroma
katetrskem laboratoriju v lokalni anesteziji z uporabo radioloških aparatur. Poseg obsega vstavitev
enega ali več katetrov preko ene ali več ven spodnjih okončin, vratu, zgornjih okončin ali prsnega
koša v srčne votline z namenom meritve električne aktivnosti in umetne stimulacije srca. V kolikor
se z elektrofiziološko študijo potrdi možnost zdravljenja aritmije z ablacijo, jo, če je to možno,
izvedemo v okviru istega posega.
Original dokumenta se nahaja na intranetni strani SBI. Vse natisnjene kopije se obravnavajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.
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V določenih primerih se poseg izvaja v splošni anesteziji. V nekaterih primerih vam bomo za čas
posega vstavili urinski kateter. Poseg zahteva kratkotrajno hospitalizacijo (1 do 3 dni).
Ablacijski kateter se uvaja s pomočjo rentgenskih žarkov, električnih srčnih signalov in v določenih
primerih s pomočjo sistema za tridimenzionalno mapiranje. Preko katetra se prevaja
radiofrekvenčna energija, ki ob stiku s konico ogreje tkivo in povzroča nastanek majhnih brazgotin
srčnega tkiva. V določenih primerih se lahko uporabi drug vir energije, na primer krioablacija, ki
proizvede enak rezultat preko ohlajanja tkiva, ki ga želimo izolirati.
V kolikor je izvor aritmije v levih srčnih votlinah, bo v večini primerov potrebno opraviti
transseptalno punkcijo, ki omogoča prehod enega ali več katetrov preko interatrialnega septuma iz
desnega v levi atrij. Punkcija se opravi ob pomoči transezofagealnega ultrazvoka srca, ki prikaže
katetre znotraj srca. Posebno iglo se namesti na najtanjši del interatrielnega septuma (fossa
ovalis), ki se ga preluknja. Ko se potrdi položaj igle, se vstavi v levi atrij plastično cevko, s pomočjo
katere se uvajajo katetri. Luknjica se sama zapre približno v roku enega meseca. Med posegi na
levi strani srca je nujna intravenska antikoagulantna terapija.
Med posegom lahko občutite napade hitrega bitja srca, včasih kratkotrajno nekaj sekund trajajočo
pekočo bolečino. Kakršnokoli nelagodje lahko sporočite zdravniku, ki vam bo bolečino po potrebi
olajšal z dodatkom protibolečinskih zdravil. Zelo je pomembno, da se med posegom ne premikate,
da se kateter ne bi premaknil iz svoje pozicije.
Po končani ablaciji se po potrebi ponovno opravi elektrofiziološka preiskava, da se preveri
uspešnost posega. Ob koncu posega se odstrani vse katetre. Trajanje celotnega posega varira od
ene do več ur (glede na kompleksnost aritmije).
4. Po posegu
Po končanem posegu vas bomo premestili na posteljo in odpeljali na oddelek, kjer bo v sobi
medicinska sestra, ki vam bo po potrebi namestila elektrode za monitorsko spremljanje delovanja
srca, vam večkrat izmerila krvni tlak in opazovala vbodno mesto.
Ob izvleku femoralnega vodila bomo takoj po posegu krvavitev ustavili s podaljšanim pritiskom rok,
nato rano prelepili z obližem ali gazo in za 2 do 4 ure namestili manjšo vrečo peska, ki pritiska na
vbodno mesto. V postelji morate mirovati in ležati na hrbtu z iztegnjeno nogo toliko časa, kot vam
bomo naročili. V tem času ne smete iti sami na stranišče, temveč pokličete medicinsko sestro, da
vam bo dala posodo.
V primeru komplikacij se bo zdravnik odločil, če je potrebna podaljšana hospitalizacija in vam to
tudi obrazložil.
V primeru kakršnih koli težav (bolečina v prsih ali ob vbodnem mestu, dušenje, sprememba
srčnega utripa) morate takoj poklicati medicinsko sestro, ki vam bo pomagala in obvestila
zdravnika.
5. Odpust iz bolnišnice
Ob odpustu iz bolnišnice boste dobili navodila glede jemanja zdravil in preventivnih ukrepov. V
primeru bolečine, otekline ali krvavitve iz punkcijskega mesta, pojava/poslabšanja prsne bolečine,
občutka hitrega bitja srca ali v primeru kakršnih koli drugih težav v dneh po odpustu je potrebno
obvestiti lečečega kardiologa ali vašega kardiologa - elektrofiziologa. V primeru posebej hudih oz.
hitro stopnjujočih simptomov je potrebno takoj obvestiti nujno medicinsko pomoč.
Original dokumenta se nahaja na intranetni strani SBI. Vse natisnjene kopije se obravnavajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.
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Vbodno rano vam bo v bolnišnici previla medicinska sestra, doma pa imejte obliž še do
naslednjega dne, nato se boste lahko oprhali .V povprečju je čas do popolnega okrevanja
približno 4-5 dni po punkciji vene.
Po radiofrekvenčni ablaciji boste imeli kontrolni pregled čez 3 do 6 mesecev, oziroma po dogovoru
z zdravnikom. Če se v tem obdobju aritmija ne povrne, ocenjujemo, da je uspeh trajen.
6. Možni zapleti
Največkrat mine preiskava brez vsakršnih zapletov. Zapleti se lahko pojavijo v 0,5-4% primerov,
odvisno od tipa obravnavane aritmije in bolnikovih dejavnikov tveganja. Večinoma se pojavijo med
posegom. Posege izvaja strokovno usposobljeno osebje v okolju, opremljenim z ustreznimi aparaturami. Vsa ta stanja zahtevajo dodatne diagnostično-terapevtske postopke, ki jih tukaj ne opisujemo, vendar vam lahko na vašo željo te kompliakcije in posledične postopke tudi ustrezno obrazložimo.
Žilni zapleti: Poškodbe žil, preko katerih se vstavlja katetre, kot so hematom, trombofebitis, globoka venska tromboza, AV fistula, disekcija arterije. Ti zapleti se večinoma odpravijo z konzervativno terapijo in počitkom v postelji, redko je potreben kirurški poseg ali transfuzija.
Srčni zapleti: Pojavljajo se zelo redko, predstavljajo jih:
1) Perikardialni izliv: V večini primerov razreši z konzervativno terapijo. Večji izliv ima lahko
hujše posledice (tamponada srca) in lahko zahteva igelno drenažo ali kirurški poseg.
2) Bradikardija zaradi poškodbe prevodnega sistema (sinoatrialni ali atrioventrikularni vozel):
Če vztraja in je hujše oblike, je potrebna vstavitev trajnega srčnega spodbujevalnika
3) Maligne prekatne aritmije: Lahko zahtevajo električno kardioverzijo
4) Embolije zaradi premika malih trombov
Zapleti transseptalne punkcije:
Pojavljajo se v manj kot 1 % primerov, predstavljajo jih:
1) Naključno prebodena zadnja stena levega preddvora
2) Naključno prebodene bližnje velike žile (aorta)
V obeh primerih lahko pride do hude krvavitve z možnimi usodnimi posedicami, ki mora biti hitro
prepoznana in oskrbljena tudi z invazivnimi posegi (igelna drenaža krvi iz perikarda ali kirurški poseg).
VERJETNOST USPEŠNOSTI ABLACIJE
Odvisno od vrste in mehanizma obravnavane aritmije, sega od 98% pri nodalni AV tahikardiji do
60-70 % pri prekatnih tahikardijah. Podatki glede atrijske fibrilacije (mednarodni register 16155
bolnikov; Circ Arrhytm Electrophysiol 2010;3:32-38) so za paroksizmalno atrijsko fibrilacijo 75%,
perzistentno 65% in permanento 63%.

Original dokumenta se nahaja na intranetni strani SBI. Vse natisnjene kopije se obravnavajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.

