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Thông tim Thăm dò huyết động được phát triển 

từ nửa đầu thế kỷ XX, và cùng với điện tim đồ đã 

trở thành một trong hai nền tảng quan trọng của 

ngành tim mạch hiện đại. Trong thời kỳ này, chuyên ngành 

thông tim chủ yếu phục vụ mục đích chẩn đoán và góp 

phần đưa ra quyết định điều trị, đặc biệt cùng sự phát triển 

chủ đạo của chuyên ngành phẫu thuật tim mạch. Đến cuối 

thập niên 70 của thế kỷ trước, khi Andreas Gruentzig trình 

làng kỹ thuật can thiệp động mạch vành đầu tiên đã mở ra 

một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của chuyên ngành 

mới trong tim mạch đó là Tim Mạch Can Thiệp. Tiếp sau đó, 

chúng ta chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của chuyên 

ngành và vẫn đang đà phát triển như vũ bão đến ngày 

hôm nay với hàng loạt các kỹ thuật can thiệp mới ra đời, 

ngoài kỹ thuật can thiệp động mạch vành kinh điển.

Tim Mạch Can Thiệp đã cứu sống rất rất nhiều người hàng 

năm trên toàn thế giới cũng như đã cải thiện được chất 

lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Mặc dù tỷ lệ tử vong do 

bệnh tim mạch có xu hướng được kiềm chế ở các nước 

phát triển, nhưng do tích lũy tuổi tác và các yếu tố nguy 

cơ nên bệnh tim mạch vẫn chiếm tỷ lệ cao và nhu cầu cần 

điều trị can thiệp vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở các nước 

đang phát triển. Có rất ít chuyên ngành trong Y học lại có 

nhiều tiến bộ đáng kể và phát triển năng động như chuyên 

ngành Tim Mạch Can Thiệp. Cho đến nay, chuyên ngành 

Tim Mạch Can Thiệp đã bao trùm không chỉ can thiệp 

động mạch vành mà gồm cả các can thiệp mạch máu 

ngoại biên, mạch não, nhịp tim, tim bẩm sinh, van tim và 

các can thiệp bệnh tim cấu trúc khác. Khi càng phát triển 

kỹ thuật, các can thiệp phức tạp và hiện đại hơn đòi hỏi 

cách tiếp cận hoàn thiện hơn, lấy người bệnh làm trung 

tâm và cần có sự phối hợp đa chuyên ngành để mang lại 

cho người bệnh một lợi ích tối ưu nhất. Những thập kỷ gần 

đây, các tiến bộ, phát minh trong lĩnh vực này liên tục ra 

đời, nó là kết quả của hợp tác làm việc giữa các thầy thuốc, 

nhà khoa học, các kỹ sư chế tạo đã đóng góp trên cùng 

một con đường mang lại cho người bệnh những kỹ thuật 

an toàn hơn, hiệu quả hơn, ít xâm lấn hơn. Mặc dù chuyên 

ngành này, nếu so với các chuyên ngành khác trong y học 

thì vẫn còn mới, nhưng tốc độ phát triển và sự lan tỏa rất 

mạnh mẽ. Cùng với sự bùng nổ nhanh chóng của các kỹ 

thuật mới đòi hỏi các kiến thức, kỹ năng, thái độ cơ bản của 

các bác sĩ, nhân viên y tế thực hành cần được chuẩn hóa, 

đào tạo bài bản và luôn luôn được cập nhật. 

Tại Việt Nam, Tim Mạch Can Thiệp còn khá non trẻ nhưng 

chúng ta rất vui mừng được chứng kiến sự phát triển vượt 

bậc trong những năm qua. Từ chỗ chỉ có một vài trung tâm 

thực hiện được thủ thuật can thiệp Tim mạch cuối những 

năm 1990 đầu những năm 2000, thì nay chúng ta đã có 

tới gần 130 trung tâm có tim mạch can thiệp trên cả nước. 

Chúng ta cũng rất vui mừng là các bác sĩ chuyên ngành 

này của Việt Nam tương đối trẻ, nhưng cũng đã nắm 

bắt khá nhanh và triển khai được kỹ thuật một cách sâu 

rộng trên cả nước. Bên cạnh đó, với một số kỹ thuật trong 

chuyên ngành, chúng ta cũng đã tạo dựng được kinh  

nghiệm và có thể chia sẻ đóng góp bình đẳng với bạn bè 

đồng nghiệp trên thế giới. Tuy vậy, sự phát triển khá nóng 

của chuyên ngành này cũng đặt ra nhiều thách thức và đòi 

hỏi phải luôn đảm bảo tốt kiểm soát chất lượng, nâng cao 

năng lực, cân bằng lợi ích và chi phí… góp phần mang lại 

hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân Việt Nam cũng như có 

khả năng hội nhập quốc tế. 

Trước những nhu cầu của thực tiễn, nhóm tác giả đã mạnh 

dạn biên soạn cuốn sách “Tim Mạch Can Thiệp” với mong 

muốn cung cấp một tài liệu hoàn chỉnh nhất có thể về 

chuyên ngành sôi động này. Tập thể các tác giả biên soạn 

là những bác sĩ tim mạch can thiệp đã đi tiên phong trong 

lĩnh vực này ở Việt Nam đến từ Viện Tim Mạch Việt Nam, 

Bộ môn Tim Mạch trường Đại học Y Hà Nội và các đồng 

nghiệp ở trung tâm Tim mạch uy tín khác. Cuốn sách đã 

đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, mang tính đào tạo 

cho chuyên ngành: Từ vấn đề đại cương như quản lý một 

đơn vị tim mạch can thiệp, kiểm soát chất lượng, đào tạo, 

cơ sở lý thuyết về giải phẫu sinh lý ứng dụng, các dụng 
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cụ, trang thiết bị … cho đến những vấn đề chuyên môn 

sâu can thiệp theo từng kỹ thuật của chuyên ngành. Cuốn 

sách gồm 65 chương bao phủ hầu hết các kỹ thuật trong 

chuyên ngành như, các kỹ thuật thông tim chụp mạch 

chẩn đoán, can thiệp động mạch vành từ đơn giản đến 

phức tạp, can thiệp bệnh mạch máu ngoại biên, can thiệp 

các bệnh van tim, can thiệp bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc, 

can thiệp rối loạn nhịp tim và một số thủ thuật can thiệp 

đặc biệt… cũng được cập nhật. Cấu trúc của mỗi chương 

về cơ bản, chúng tôi xây dựng theo khuôn khổ như một 

bài giảng bao gồm khái niệm, chỉ định, chống chỉ định, các 

bước kỹ thuật, đánh giá kết quả, các biến chứng tiềm tàng 

có thể gặp và cách xử trí… Với mong muốn đóng góp một 

phần kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực này để chia 

sẻ với các đồng nghiệp và đặc biệt góp phần đào tạo cho 

các bác sĩ, các học viên trẻ muốn theo đuổi chuyên ngành 

tim mạch can thiệp, trong khả năng cho phép, chúng tôi 

đã cố gắng cập nhật những thông tin, khuyến cáo, nghiên 

cứu mới nhất cho đến hiện tại. Chúng tôi rất hy vọng và 

mong ước cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo thú vị, 

bổ ích cho các đồng nghiệp không chỉ chuyên ngành tim 

mạch can thiệp, các bác sĩ tim mạch chung, các phẫu thuật 

viên tim mạch, điện quang can thiệp… mà hữu ích cho 

cả các thầy thuốc thực hành chung, các học viên sau đại 

học, điều dưỡng và các bạn sinh viên. Với các bạn học viên, 

cuốn sách này rất có thể là một tài liệu tâm huyết để thêm 

phần thúc đẩy ngọn lửa đam mê chuyên ngành mà các 

bạn đã, đang hoặc sẽ theo đuổi. 

Y học là một chuyên ngành luôn thay đổi, Tim Mạch Can 

Thiệp lại là một chuyên ngành trẻ và rất năng động như đã 

nói ở trên. Nhất là ở Việt Nam, nhiều kỹ thuật và thuật ngữ 

là rất mới và chưa có tên tiếng Việt. Và đây cũng là những 

thách thức lớn với những người biên soạn cuốn sách này. 

Mặc dù đã nỗ lực hết sức trong quá trình biên soạn, nhưng 

chúng tôi chắc chắn không tránh khỏi được những thiếu 

sót. Những thông tin cho đến khi sách được ấn bản có thể 

đã không còn cập nhật. Chúng tôi rất mong muốn nhận 

được những đóng góp của các quý độc giả để chúng tôi có 

thể hoàn thiện hơn trong những phiên bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 9 năm 2022

Thay mặt các tác giả,

Chủ biên

PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, FACC, FESC, FSCAI.



Tim mạch can thiệp ở Việt Nam đã có sự phát triển 

vượt bậc trong những năm qua. Từ những thời kỳ 

đầu vào những năm 70 - 90 của thế kỷ trước, khi đó 

chúng ta mới bước đầu thực hiện được các kỹ thuật thông 

tim chẩn đoán, đến những ca can thiệp tim mạch đầu tiên 

những năm 95, 96 cách đây hơn 20 năm, với sự giúp đỡ của 

các chuyên gia Tim mạch nước ngoài, đặc biệt là các đồng 

nghiệp đến từ Hoa Kỳ. Trong giai đoạn đó, bên cạnh Tim 

mạch can thiệp, các hoạt động đào tạo cập nhật kiến thức 

về tim mạch nói chung như lâm sàng khoa tim mạch, siêu 

âm tim, các chẩn đoán hình ảnh tim mạch, điện tâm đồ và 

thăm dò điện sinh lý học… liên tục được tổ chức ngay tại 

trong nước với sự hướng dẫn của các đồng nghiệp đến từ 

các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Pháp, Đức… và đặc biệt có 

rất nhiều các bác sĩ trẻ Việt Nam được cử đi học tập tại các 

nước tiên tiến đó. Nhờ vậy, mà ngành tim mạch của chúng 

ta đã nhanh chóng cập nhật được và phát triển một cách 

đồng bộ. Trong số đó, Tim mạch can thiệp thực sự đã ra đời 

và phát triển rất mạnh mẽ. Cho đến hiện nay, chúng ta đã 

trở thành một quốc gia có rất nhiều trung tâm can thiệp uy 

tín, bắt kịp với sự phát triển chung của thế giới.

Cũng cần nói thêm, quá trình thực hiện các thủ thuật can 

thiệp, ngay cả với các bác sĩ giỏi cũng khó lòng tránh khỏi 

các biến chứng, thậm chí có những bệnh nhân tử vong 

nhất là trong giai đoạn đầu khi chúng ta mới thành lập 

và phát triển các trung tâm Tim mạch can thiệp. Do đó, 

việc bảo vệ và động viên các bác sĩ can thiệp, bao gồm cả 

chuyên gia đến từ nước ngoài, để các bác sĩ yên tâm và tiếp 

tục làm thủ thuật, là một việc rất quan trọng. Trong những 

giai đoạn đầu phát triển can thiệp tại Viện Tim mạch Việt 

Nam, khi các quy trình kỹ thuật còn mới mẻ, chúng tôi đã 

phải đảm nhận tất cả các khâu từ chuẩn bị bệnh nhân, hỗ 

trợ các bác sĩ trong quá trình can thiệp như đã nói trên cả 

về chuyên môn và hành chính, một cách nhịp nhàng. Để 

dễ hình dung, vai trò đó có thể ví như nhạc trưởng của 

tim mạch can thiệp và hiện nay, các bác sĩ cọc I trưởng 

kíp là những người đảm nhận nhiệm vụ đó theo các quy 

trình đã được thống nhất để giảm thiểu sai sót và tăng tỉ lệ  

thành công.

Theo dõi sự phát triển của chuyên ngành nhiều năm 

qua, có thể thấy xu hướng tim mạch can thiệp chuyển 

từ can thiệp bệnh động mạch vành đơn giản, nong van 

hai lá do hẹp van hai lá do bệnh thấp tim như trong giai 

đoạn đầu phát triển sang các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại 

và theo mô hình phát triển bệnh tật như can thiệp động 

mạch vành nâng cao, hoặc các can thiệp chuyên sâu khác 

như can thiệp mạch máu, can thiệp các bệnh tim cấu 

trúc, can thiệp nhịp tim, tim bẩm sinh… Chúng ta cũng 

đã có những chia sẻ kinh nghiệm và kết quả can thiệp với 

các nước trong khu vực và trên thế giới như Myanmar,  

Malaysia, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản,  

Hoa Kỳ… và được các bạn đồng nghiệp đánh giá cao. 

Trên cơ sở đó, và trước nhu cầu phát triển cao của chuyên 

ngành, các bác sĩ can thiệp tại Viện Tim mạch Việt Nam và 

những tác giả ở Trung tâm Tim mạch khác đã có những 

đúc kết kinh nghiệm sau nhiều năm, để biên soạn cuốn 

sách “TIM MẠCH CAN THIỆP”, nhằm chia sẻ những hiểu biết 

của mình với đồng nghiệp trong cả nước. 
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Cuốn sách có một bố cục khoa học, trình bày những kỹ 

thuật can thiệp tưởng chừng khô khan, nhưng theo một 

cách không nhàm chán, do luôn chú trọng đến các nguyên 

lý kỹ thuật cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tế được 

lồng ghép thêm vào các hình ảnh minh họa với chú thích 

dễ hiểu. Rõ ràng là để có một tài liệu hay thì cần những tác 

giả có kinh nghiệm và tâm huyết, chúng tôi nhận thấy điều 

đó ở người nhạc trưởng PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, đã 

cùng các thành viên ban biên soạn cho ra đời cuốn sách 

có giá trị này. Chúng tôi đánh giá cao cũng như rất tự hào 

về các thế hệ bước tiếp theo con đường mà chúng ta đã 

chọn và xin được trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng 

bạn đọc.

GS.TS.BS. Phạm Gia Khải. FACC.FasCC.

Nhà Giáo Nhân Dân, Anh Hùng Lao Động 

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Viện trưởng viện Tim mạch Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC)



Là trường đại học hàng đầu Việt Nam trong khối 

ngành giáo dục khoa học sức khỏe, trường Đại học 

Y Hà Nội với truyền thống 120 năm xây dựng và phát 

triển, với tôn chỉ ngày càng nâng cao chất lượng giảng 

dạy, học tập và cập nhật những kiến thức y khoa trên thế 

giới. Vì vậy việc biên soạn giáo trình, sách tham khảo và tài 

liệu mới luôn được tập trung coi trọng, nhất là với chuyên 

ngành phát triển năng động với kiến thức liên tục cập nhật 

và đổi mới, trong đó có Tim mạch.

Cuốn sách “Tim mạch can thiệp” được các thầy cô Bộ môn 

Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội cùng nhiều chuyên 

gia tim mạch đến từ các trung tâm lớn như Viện Tim mạch 

Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Tim Mạch - Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội,… đã dày công biên soạn dựa trên 

những kiến thức và kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn 

lâm sàng nhiều năm, từ các nghiên cứu lớn trong nhiều 

thập kỷ, cũng như tham khảo nhiều cuốn sách tim mạch 

can thiệp nổi tiếng trên thế giới. Từ đó, chia sẻ kiến thức 

và kinh nghiệm hữu ích đến các bác sĩ tim mạch nói chung 

và bác sĩ tim mạch can thiệp nói riêng tại Việt Nam, có cái 

nhìn từ tổng quan đến chi tiết về nhiều kỹ thuật trong lĩnh 

vực can thiệp tim và mạch máu hiện nay.

Với nội dung rất phong phú và chuyên sâu, đặc biệt với 

những kinh nghiệm với các tình huống lâm sàng thực 

tiễn trong thực hành, cuốn sách đã đáp ứng được nhu 

cầu không chỉ là tài liệu tham khảo và tự học hữu ích cho 

các học viên sau đại học, mà còn là tài liệu tham khảo có 

giá trị của các giảng viên, sinh viên, các bác sĩ thực hành 

không chỉ trong chuyên ngành tim mạch mà trong tất 

cả các chuyên ngành lâm sàng khác. Vì vậy, chúng tôi rất 

hoan nghênh và trân trọng giới thiệu cuốn sách “Tim mạch 

can thiệp” tới các bạn độc giả. Chúng tôi chắc rằng đây sẽ 

là tài liệu tham khảo giúp ích nhiều trong công tác đào 

tạo và thực hành của các bác sĩ lâm sàng và học viên của  

nhà trường. 

                        

   

GS.TS.BS. Tạ Thành Văn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội 

LỜI GIỚI THIỆU 2
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Nhân dịp hoàn thành cuốn sách “Tim mạch can 

thiệp”, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 

nhất đến những cá nhân và tập thể đã đóng góp 

công sức mình, dù là nhỏ nhất trong quá trình biên soạn 

và cho ra đời cuốn sách, trong đó có nhiều người âm thầm 

đóng góp, mà vì nhiều lý do khác nhau đã không xuất hiện 

tên trong cuốn sách này.

Thay mặt các tác giả, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và 

đánh giá rất cao với những đóng góp của các đồng nghiệp 

là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ đã dành rất nhiều 

tâm huyết, trí tuệ, thời gian vô cùng quý báu để biên soạn 

từng chương sách. 

Chúng tôi cũng trân trọng và cảm ơn Hội đồng Thẩm định 

sách của Trường Đại Học Y Hà Nội đã đánh giá, góp ý xây 

dựng giúp chúng tôi hoàn thiện hơn cuốn sách. 

Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn các thế hệ người thầy của 

chúng tôi: Giáo sư Phạm Gia Khải; Giáo sư Nguyễn Lân Việt; 

Giáo sư Đỗ Doãn Lợi, là các nguyên Viện trưởng Viện Tim 

mạch Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch - 

Trường đại học Y Hà Nội đã động viên, đóng góp ý kiến, chỉ 

dẫn chúng tôi trong quá trình biên soạn.

Chúng tôi xin được tưởng nhớ tới Giáo sư Trần Đỗ Trinh, 

Phó giáo sư Đinh Văn Tài, những người đã đi đầu đặt nền 

móng cho chuyên ngành Thông tim thăm dò huyết động 

ở Việt Nam.

Chúng tôi xin cảm ơn nhóm Thư ký biên soạn, cũng đồng 

thời chính là các tác giả tham gia biên soạn nhiều chương 

LỜI CẢM ƠN

sách, đã luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết và lòng tận 

tụy trong một thời gian dài hơn 2,5 năm, kể từ khi lên ý 

tưởng cho đến khi hoàn thành trên tay cuốn sách này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn những cá nhân và tập thể đã 

đóng góp công sức trong quá trình tổng hợp tài liệu, hình 

ảnh lâm sàng: Các bạn học viên bác sĩ nội trú Tim mạch 

khoá 43, 44, 45. Tập thể Phòng Tim mạch can thiệp, Viện 

Tim mạch Việt Nam. 

Chúng tôi xin cảm ơn Nhà xuất bản Y học đã tạo điều kiện 

để cuốn sách được xuất bản. Cảm ơn Công ty cổ phần 

Truyền thông và Công nghệ Medup đã hỗ trợ trong quá 

trình dàn trang, thiết kế một cuốn sách đẹp và hoàn thiện.

Xin cảm ơn Văn phòng Hội Tim mạch Việt Nam và Các nhà 

tài trợ đã giúp đỡ chúng tôi trong việc in ấn, phát hành 

cuốn sách này.

Cảm ơn những bệnh nhân tim mạch, những “người 

thầy thầm lặng”, vừa là động lực và cũng là trăn trở để 

chúng tôi không ngừng hoàn thiện kiến thức và kỹ năng  

nghề nghiệp.

Cuối cùng, với một lòng yêu thương và sự trân trọng, 

chúng tôi xin được cảm ơn và chia sẻ cuốn sách như một 

món quà đến những người thân trong gia đình của chúng 

tôi, những người đã luôn đồng hành, chia sẻ, hy sinh để 

chúng tôi có thêm động lực cũng như thời gian cho biên 

soạn cuốn sách này.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, tháng 9 năm 2022

TM nhóm tác giả

PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN BIÊN SOẠN

I. CHỦ BIÊN: PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

II. THAM GIA BIÊN SOẠN SÁCH (THEO ABC)

1
ThS.BSNT. Nguyễn Phương Anh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

2
TS.BSNT. Hoàng Việt Anh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

3
TS.BSNT. Đỗ Kim Bảng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

4
TS.BSNT. Lê Thanh Bình

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

5

ThS.BSNT. Trần Ngọc Cầm

Bộ môn Nội, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

6
BSNT. Phạm Hùng Cường

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

7
PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

8
ThS.BSNT. Vũ Mạnh Cường

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

9

TS.BSNT. Phan Tuấn Đạt

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

10
ThS.BSNT. Lê Văn Đạt

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

11
ThS.BS. Hoàng Phi Điệp

Bệnh viện Tim Đông Đô

12
BSNT. Nguyễn Văn Đông

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

13
TS.BSNT. Trần Văn Đồng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

14
ThS.BSNT. Đào Minh Đức

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

15
TS.BSNT. Đoàn Đức Dũng

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

16
ThS.BSNT. Nguyễn Việt Dũng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
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17
TS.BSNT. Trần Song Giang

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

18
ThS.BSNT. Đặng Minh Hải

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

19

ThS.BSNT. Nguyễn Tuấn Hải

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

20
ThS.BSNT. Trần Sơn Hải

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

21
BSCKII. Nguyễn Trung Hậu

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

22
BSCKII. Đỗ Quốc Hiển

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

23
ThS.BSNT. Nguyễn Văn Hiếu

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

24
ThS.BSNT. Trần Bá Hiếu

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

25
ThS.BSNT. Đàm Trung Hiếu

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

26

PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

27

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Bộ môn Nội, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

28
BSNT. Đặng Văn Hoàng

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

29
BSNT. Lê Xuân Hùng

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

30
TS.BSNT. Nguyễn Minh Hùng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

31

PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

32
PGS.TS.BS. Phạm Quốc Khánh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

33
ThS.BSNT. Lê Võ Kiên

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

34
BSNT. Phạm Ngọc Lâm

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội
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35
TS.BSNT. Phạm Trần Linh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

36

TS.BSNT. Đinh Huỳnh Linh

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

37
ThS.BSNT. Nguyễn Duy Linh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

38
ThS.BS. Doãn Hữu Linh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

39
BSNT. Dương Công Lĩnh

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

40
ThS.BSNT. Viên Hoàng Long

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

41

ThS.BSNT. Phạm Nhật Minh

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

42
ThS.BSNT. Lê Tuấn Minh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

43
ThS.BSNT. Trịnh Văn Nhị

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

44
ThS.BSNT. Nguyễn Đức Nhương

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

45
ThS.BSNT. Nguyễn Bá Ninh

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

46
ThS.BSNT. Trương Đình Phi

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

47

TS.BSNT. Phan Đình Phong

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

48
ThS.BSNT. Đặng Việt Phong

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

49
ThS.BSNT. Vũ Hồng Phú

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

50
BSNT. Đặng Văn Phúc

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

51
BSNT. Nguyễn Đinh Hồng Phúc

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

52
TS.BSNT. Nguyễn Mạnh Quân

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

53
ThS.BSNT. Nguyễn Anh Quân 

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
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54
BSNT. Hoàng Kim Quân

Chuyên ngành Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

55
ThS.BSNT. Nguyễn Đỗ Quân

Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đại học Y

56
TS.BSNT. Lê Hồng Quang

Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương

57

PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

58
ThS.BSNT. Lê Mạnh Tăng

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

59
TS.BSNT. Nguyễn Quốc Thái

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

60
ThS.BSNT. Lê Xuân Thận

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

61
ThS.BS. Nguyễn Công Thành

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

62
ThS.BSNT. Nguyễn Văn Thành

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

63
ThS.BSNT. Phùng Đình Thọ

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai

64
ThS.BSNT. Bùi Văn Thường

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

65
BSCKII. Nguyễn Thị Lệ Thúy

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

66
ThS.BSNT. Nguyễn Thiện Toàn

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

67
ThS.BSNT. Trần Huyền Trang

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

68
ThS.BS. Trần Bảo Trang

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

69
ThS.BSNT. Đỗ Phương Trọng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

70
ThS.BSNT. Lê Văn Tuấn

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

71
TS.BS. Phạm Minh Tuấn

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

72
ThS.BSNT. Nguyễn Hữu Tuấn

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

73
ThS.BSNT. Nguyễn Duy Tuấn

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
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74
ThS.BSNT. Bùi Nguyên Tùng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

75
ThS.BSNT. Mạc Thanh Tùng

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

76
ThS.BSNT. Ngô Quang Tùng

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

77

ThS.BSNT. Trần Đình Tuyên

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô

78
ThS.BSNT. Nguyễn Hữu Tuyển

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

79
ThS.BSNT. Võ Duy Văn

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

80
ThS.BSNT. Trần Tuấn Việt

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

81
ThS.BSNT. Phạm Tuấn Việt

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

82
ThS.BSNT. Phạm Đình Vụ

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
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III. BAN THƯ KÝ

1 ThS.BSNT. Nguyễn Văn Hiếu

2 TS.BSNT. Đinh Huỳnh Linh

3 BSNT. Bùi Thị Thanh Huyền

4 ThS.BSNT. Lê Mạnh Tăng

5 ThS.BSNT. Trần Sơn Hải

6 BSNT. Phạm Ngọc Lâm
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BẢNG PHÂN LOẠI KHUYẾN CÁO 
VÀ MỨC ĐỘ BẰNG CHỨNG

I. THEO HỘI TIM MẠCH CHÂU ÂU (ESC)

1. BẢNG PHÂN LOẠI KHUYẾN CÁO 

LOẠI KHUYẾN CÁO ĐỊNH NGHĨA GỢI Ý SỬ DỤNG

Loại I
Chứng cứ/ý kiến cho thấy việc điều trị mang lại lợi ích và 

hiệu quả
Được khuyến cáo/ chỉ định

Loại II
Chứng cứ/ý kiến đang còn bàn luận khác nhau về hiệu quả 

của việc điều trị

Loại IIa
Chứng cứ/ý kiến ủng hộ mạnh về tính hiệu quả của việc 

điều trị
Nên được xem xét

Loại IIb Chứng cứ/ý kiến cho thấy ít có hiệu quả/hữu ích Có thể được xem xét

Loại III
Chứng cứ/ý kiến cho thấy việc điều trị không mang lại lợi 

ích và hiệu quả, trong vài trường hợp có thể gây nguy hại
Không được khuyến cáo

2. BẢNG MỨC ĐỘ CHỨNG CỨ

Mức chứng cứ A Dữ liệu có từ nhiều nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc các phân tích gộp

Mức chứng cứ B
Dữ liệu có từ một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc các nghiên cứu lớn không  

ngẫu nhiên

Mức chứng cứ C Sự đồng thuận của các chuyên gia và/hoặc các nghiên cứu nhỏ, các nghiên cứu hồi cứu
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II. THEO HỘI TIM MẠCH HOA KỲ (AHA)

LOẠI KHUYẾN CÁO MỨC ĐỘ (CHẤT LƯỢNG) BẰNG CHỨNG

Loai I (Mạnh)   Lợi ích >>> nguy cơ Mức A

Các cụm từ được gợi ý khi soạn thảo khuyến cáo:

 - Được khuyến cáo.

 - Được chỉ định/sử dụng/hiệu quả.

 - Nên được tiến hành/áp dụng.

 - Các cụm từ so sánh tính hiệu quả+.

• Chiến lược điều trị A được khuyến cáo/chỉ định ưu tiên 

hơn so với chiến lược B.

• Chiến lược điều trị A nên được lựa chọn hơn điều trị B.

 - Bằng chứng có độ tin cậy cao‡ từ hơn một  

nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên.

 - Phân tích gộp của nhiều nghiên cứu lâm sàng 

đối chứng ngẫu nhiên có độ tin cậy cao.

 - Một hoặc nhiều nghiên cứu lâm sàng đối chứng 

ngẫu nhiên kết hợp với các nghiên cứu quan sát  

chất lượng.

Loại IIa (trung bình)    Lợi ích >> Nguy cơ Mức B-R     Ngẫu nhiên

Các cụm từ được gợi ý khi soạn thảo khuyến cáo:

 - Nên được cân nhắc.

 - Có thể được sử dụng/có hiệu quả/mang lại lợi ích.

 - Các cụm từ so sánh tính hiệu quả+.

• Chiến lược điều trị A nhiều khả năng được khuyến 

cáo/được chỉ định ưu tiên hơn so với chiến lược điều trị B.

• Lựa chọn chiến lược điều trị A nên được cân nhắc hơn 

chiến lược điều trị B.

 - Bằng chứng có độ tin cậy trung bình‡ từ một hay 

nhiều nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên.

 - Phân tích gộp của các nghiên cứu lâm sàng đối 

chứng ngẫu nhiên có chất lượng trung bình.

Loại IIb (yếu)        Lợi ích ≥ Nguy cơ Mức B-NR      Không ngẫu nhiên

Các cụm từ được gợi ý khi soạn thảo khuyến cáo:

 - Có thể được cân nhắc.

 - Có thể được xem xét.

 - Tính ứng dụng/hiệu quả chưa được biết/chưa rõ ràng 

hoặc chưa được chứng minh rõ ràng.

 - Mức độ bằng chứng trung bình ‡ từ một hoặc 

nhiều nghiên cứu không ngẫu nhiên, các nghiên cứu 

quan sát, nghiên cứu đăng ký được thiết kế tốt và 

kiểm tra kỹ.

 - Phân tích của nhiều nghiên cứu như vậy.

Loại III không có lợi (trung bình)

Lợi ích = Nguy cơ

(Mức chứng cứ thông thường chỉ sử dụng A hoặc B)

Mức C - LD     Dữ liệu hạn chế

Các cụm từ được gợi ý khi soạn thảo khuyến cáo:

 - Không được khuyến cáo.

 - Không được chỉ định/không mang lại hiệu quả/không 

có lợi. 

 - Không nên thực hiện/áp dụng/các vấn đề khác.

 - Các nghiên cứu quan sát ngẫu nhiên hoặc không 

ngẫu nhiên hoặc các nghiên cứu hạn chế về mặt thiết 

kế nghiên cứu và tính khả thi.

 - Phân tích gộp của nhiều nghiên cứu có tính chất 

tương tự.

 - Các nghiên cứu về cơ chế sinh lý trên con người.

Loại III Không mang lại lợi ích (mạnh)        Nguy cơ > Lợi ích Mức C- EO     Ý kiến chuyên gia

Các cụm từ được gợi ý khi soạn thảo khuyến cáo:

 - Có thể gây hại. 

 - Gây hại

 - Có liên quan tới gia tăng tỷ lệ mắc bệnh/tỷ lệ tử vong.

 - Không nên tiến hành/thực hiện. 

 - Đồng thuận ý kiến của các chuyên gia dựa trên 

kinh nghiệm lâm sàng.
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Lưu ý:

Loại khuyến cáo và mức chứng cứ được xác định một cách độc lập. Bất kì loại khuyến cáo có thể được ghép cặp với bất kỳ 

mức chứng cứ nào.

Khuyến cáo với mức chứng cứ C không có nghĩa là khuyến cáo yếu. Nhiều câu hỏi từ thực tiễn được nhấn mạnh trong khuyến 

cáo mà bản thân không xuất phát từ các nghiên cứu lâm sàng. Mặc dù còn thiếu những nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu 

nhiên, tuy nhiên các đồng thuận lâm sàng rõ ràng đó là các test và liệu pháp điều trị mang lại lợi ích và có hiệu quả. 

• Hiệu quả hoặc kết quả của can thiệp cần được chỉ rõ (cải thiện về hiệu quả lâm sàng, tăng độ chính xác của chẩn đoán hoặc 

dữ liệu để tiên lượng được tăng dần).

+ Đối với khuyến cáo so sánh tính hiệu quả (chỉ có loại khuyến cáo I và IIa: mức chứng cứ A và B), các nghiên cứu ủng hộ việc sử 

dụng các động từ so sánh nên so sánh trực tiếp của các chiến lược hay phương pháp điều trị đang được đánh giá.

‡ Các phương pháp đánh giá chất lượng (độ mạnh) đang được phát triển, bao gồm ứng dụng bằng chứng nghiên cứu được 

chuẩn hóa, sử dụng rộng rãi và phân loại bằng chứng được xác thực dựa trên công cụ cho điểm, đối với các kiểm thảo mang 

tính hệ thống, và thành lập hội đồng đánh giá bằng chứng.

COR: loại khuyến cáo; EO: ý kiến của chuyên gia; LD: dữ liệu nghiên cứu còn hạn chế; LOE: mức chứng cứ; NR: không ngẫu 

nhiên; R: ngẫu nhiên.
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Bác sĩ Tim mạch học nổi tiếng người Scotland, Sir James Mackenzie (1853-1925) đã nói: “Có ba giai đoạn của mỗi phát minh 

trong ngành Y. Khi mới được tìm ra, người ta nói nó huyễn hoặc. Không lâu sau, khi phát hiện đó là thực tế không thể chối cãi, họ 

nói nó không quan trọng. Cuối cùng, sự cấp thiết của nó trở nên rõ ràng, họ nói dù sao đi nữa nó không mới!”. 

Lịch sử về sự phát triển của tim mạch can thiệp có lẽ khá ứng nghiệm với phát biểu nói trên, trong đó nhiều phát minh ban 

đầu bị phớt lờ nhưng cuối cùng đã được trả về đúng vị trí xứng đáng của nó, và rồi ai cũng thấy sự hiển nhiên quan trọng 

của những khám phá này. Năm 1711, khi Stephen Hales đưa một ống thông vào mạch máu một con ngựa sống để khảo 

sát huyết áp của ngựa, khái niệm về thông tim đã mơ hồ hình thành. Trải qua nhiều thế kỷ, tim mạch can thiệp đã dần hình 

thành và phát triển. Đặc biệt là từ những năm cuối thế kỷ 20 và kể từ ca nong bóng động mạch vành đầu tiên được Andreas 

Gruentzig thực hiện năm 1977, tim mạch can thiệp đã phát triển vượt bậc nhanh chóng trở thành một chuyên ngành quan 

trọng trong y học. Khởi đầu là một kỹ thuật để điều trị hẹp động mạch vành, giờ đây tim mạch can thiệp đã phát triển thành 

một chuyên ngành rộng với rất nhiều ứng dụng trong thực tế lâm sàng, gồm cả các kỹ thuật điều trị bệnh tim cấu trúc như 

sửa van tim, thay van tim, điều trị bệnh lý tim bẩm sinh, can thiệp nhịp... 

Bên cạnh đó, lịch sử tim mạch can thiệp cũng là một dòng chảy liên tục với rất nhiều câu chuyện thú vị về các phát minh và 

sự cải tiến: những nhà khoa học thiên tài với phát kiến đột phá, những phát hiện tình cờ được cho là điên rồ, những phát 

minh bị phớt lờ cho đến khi được cả thế giới công nhận, những nỗ lực theo đuổi và hoàn thiện phát minh không mệt mỏi 

của nhiều nhà y học kiệt xuất… Đó là kho tàng phong phú mà vô số những viên ngọc quý về trí tuệ và tinh thần luôn dành 

cho những ai ham học hỏi và không ngừng tìm kiếm. Và khi nắm được sự phát triển của chuyên ngành tim mạch can thiệp 

cũng đem đến cho các bác sĩ tim mạch cái nhìn sâu sắc hơn về nghề nghiệp của mình, cảm kích trước những đóng góp của 

các bậc tiền bối, trân trọng các kỹ thuật thực hành hàng ngày, cũng như truyền cảm hứng cho sự phát triển chuyên ngành 

trong tương lai.

1. NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN ĐẦU TIÊN CỦA 
TIM MẠCH CAN THIỆP: THÔNG TIM THĂM DÒ 
HUYẾT ĐỘNG 

Nhiều tác giả đều nhắc đến lịch sử chuyên ngành thăm 

dò huyết động xâm lấn khởi nguồn từ khi Stephen Hales 

đưa một ống thông bằng đồng đến thất trái của một con 

ngựa sống qua đường tĩnh mạch và động mạch cảnh (năm 

1711). Tuy vậy, thuật ngữ thông tim thăm dò huyết động 

(Cardiac Catheterization - xuất phát nguồn gốc từ này là 

từ ống thông - Catheter) được đề cập đến kể từ khi cha đẻ 

ngành sinh lý học người Pháp Claude Bernard, vào những 

năm 1840, đã thực hiện việc thăm dò huyết động bằng 

ống thông trên ngựa một cách bài bản.

Hình 1.1. Chân dung 

bác học Stephen 

Hales và hình minh 

họa đo huyết áp trên 

ngựa đầu tiên (1711)
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Những bước phát triển đầu tiên của Tim mạch can thiệp 

chính là chuyên ngành Thông tim thăm dò huyết động. 

Mục tiêu từ những ngày đầu tiên chủ yếu là để chẩn đoán 

các bệnh lý tim mạch bằng việc luồn được ống thông 

(catheter) đến tim và/hoặc các mạch máu lớn để đo áp lực, 

đo độ bão hòa oxy, chụp cản quang.

Thực tế, phải đến cuối những năm 1890, nhà bác học  

Wilhelm Röntgen phát minh ra tia X và nhanh chóng được 

đưa vào ứng dụng trong lâm sàng y học, thì các phương 

pháp thăm dò trên người mới bắt đầu được ứng dụng và 

thúc đẩy.

Người đầu tiên thực hiện thông tim trên người là Werner 

Forssmann, một bác sĩ thực tập sinh, 26 tuổi làm việc tại 

Eberswalde, Đức, đã tiến hành vào năm 1929 và đã đánh 

một dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra một chuyên ngành 

quan trọng là Thông tim thăm dò huyết động và tim mạch 

can thiệp. Ông được truyền cảm hứng từ nghiên cứu nhà 

sinh lý học Pháp Claude Bernard nói trên. Forssmann đã 

đưa ra giả thuyết rằng việc tiếp cận tim trực tiếp bằng ống 

thông sẽ là một cách an toàn hơn để đưa thuốc điều trị vào 

cơ thể người bệnh. Các đồng nghiệp cho rằng thủ thuật 

đó là liều lĩnh, có nguy cơ tử vong cao và thủ thuật bị cấm. 

Dù vậy, ông vẫn không ngừng theo đuổi và quyết định tự 

mình thực hiện thủ thuật. Với sự giúp đỡ của một y tá, ông 

đã bộc lộ tĩnh mạch cánh tay của mình, qua đó đẩy một 

ống thông dài 65cm và đưa ống đi xa nhất có thể. Hình 

ảnh Xquang xác định ống thông từ tĩnh mạch cánh tay đã 

đi vào tâm nhĩ phải. Thử nghiệm trên chính cơ thể mình 

khiến Forssmann bị kỷ luật, do vậy ông không thể tiếp tục 

theo đuổi các nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, nó đã để 

lại một dấu mốc lịch sử và chứng minh rằng, việc đưa một 

ống thông vào trong mạch máu đến buồng tim là hoàn 

toàn khả thi và mở ra hướng mới cho tương lai. 

Hình 1.2. Forssmann và hình ảnh Xquang ca thông tim đầu tiên trên người của chính ông (1929)
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Phòng Tim Mạch Can Thiệp (TMCT) hay trước đây thường được gọi là Phòng Thông Tim được thiết kế và tổ chức đặc biệt, khác với phòng phẫu 
thuật ngoại khoa hoặc phòng xét nghiệm, thủ thuật điều trị thông thường. Sự khác biệt lớn nhất là do việc phải sử dụng các máy phát tia Xquang 
để làm thủ thuật. Do vậy, môi trường làm việc yêu cầu đảm bảo an toàn phóng xạ cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân. Bên cạnh đó, đây cũng 
là môi trường làm việc sử dụng kỹ thuật cao, xâm lấn chảy máu nên cần đảm bảo sự vô khuẩn; an toàn cho bệnh nhân; quản lý dụng cụ can 
thiệp và các thiết bị hỗ trợ để thuận tiện cho các bác sĩ làm can thiệp; vấn đề đào tạo và quản lý nhân lực cũng rất quan trọng… Trong khuôn 
khổ chương này, chúng tôi sẽ đề cập đến các thành phần hoạt động của phòng TMCT. Việc đảm bảo chất lượng hoạt động của phòng được đề 
cập đến trong chương sau.

1. HỆ THỐNG MÁY CHỤP TIM MẠCH SỬ DỤNG 
TIA X 

1.1. Nguyên lý hoạt động máy chụp tim mạch

Máy chụp tim mạch trong phòng TMCT hoạt động dựa 

trên tia X hay còn có tên gọi là tia Roentgen. Tia X được 

sinh ra từ sự thay đổi quỹ đạo của electron khi nó đang 

chuyển động có gia tốc đến gần 1 hạt nhân, khi quỹ đạo 

của tia X thay đổi, một phần động năng (là năng lượng 

của một vật thể có được khi chuyển động) của electron sẽ 

mất đi và chính năng lượng này được chuyển thành bức xạ 

điện từ, phát ra tia X.

Tia X có tính truyền thẳng và đâm xuyên: Tia X truyền 

thẳng có khả năng đâm xuyên qua vật chất, qua cơ thể 

người. Sự đâm xuyên này càng dễ dàng khi cường độ tia 

càng tăng. Chính vì độ xuyên sâu của tia X cao nên có thể 

chụp các bộ phận cứng như: xương, răng, không dùng để 

chụp mô.

Tính bị hấp thu: sau khi xuyên qua vật chất thì cường độ 

chùm tia X bị giảm xuống một phần năng lượng bị hấp 

thụ. Đây là cơ sở của các phương pháp chẩn đoán Xquang 

và liệu pháp Xquang.

Cũng giống như chụp chiếu Xquang khác, máy chụp tim 

mạch sử dụng chung nguyên lý thu nhận hình ảnh thông 

qua tia X khi được đâm xuyên qua các mô cơ thể. Trong 

thực tế hệ thống máy chụp tim mạch được chế tạo phức 

tạp hơn nhiều để các hướng chiếu chụp linh hoạt để có 

thể phản ánh hình ảnh của tim và mạch máu trung thực 

nhất, bởi cấu trúc tim và mạch máu là thuận tự nhiên chứ 

không cố định.

Tia X được tổng hợp khi các electron di chuyển với vận 

tốc cao và dừng một cách đột ngột. Quá trình phát tia X 

được kiểm soát bằng điện, và hệ thống ngừng hoạt động 

khi tắt nguồn điện. Các electron được sản xuất, tăng tốc 

và ngừng hoạt động trong hệ thống bóng đèn phát tia X. 

Bên trong bóng đèn phát tia X là một cuộn dây vonfram 

(sợi đèn) cấu tạo lên cực âm. Cơ bản, nó hoạt động như 

một bóng đèn sợi đốt. Khi các sợi đèn được đốt nóng bằng 

điện, các electron được giải phóng và tăng tốc do chênh 

lệch điện áp cao giữa điện cực âm và điện cực dương. Sự 

chênh lệch điện áp được đo bằng kilovoltage (kV). Mức 

độ kV tương đồng với số lượng tia X được tạo ra và xác 

định mật độ mô mà nó có thể xuyên qua. Do đó, mức độ 

kV cần tăng lên trong trường hợp thể tích mô lớn. Năng 

lượng được giải phóng khi các electron dừng đột ngột do 

tiếp xúc với cực dương sẽ tạo ra tia X. Năng lượng này giải 

phóng ra 99% là nhiệt và 1% là tia X. Mặc dù, quá trình 

này là không đủ nhưng là cách tổng hợp có kiểm soát số 

lượng phóng xạ hiệu quả. Chất liệu trong cực dượng được 

sử dụng sẽ chi phối lượng phóng xạ tạo ra. 

Để đảm bảo hệ thống máy chụp mạch hoạt động với chùm 

tia X được phát ra một cách ổn định và có thể kiểm soát 

được. Chuỗi phát hình ảnh tia X được đơn giản hóa thành 

3 phần: (1) Bộ phận trạm (generator) phát ra năng lượng 

điện đủ lớn đến bóng đèn phát tia X; (2) bóng đèn phát tia 

X (X ray tube); (3) Bộ phận thu nhận hình ảnh (detector). 

a. Máy trạm phát năng lượng điện

Máy trạm cung cấp nguồn năng lượng để gia tốc các 

electron qua bóng đèn phát tia X. Khoảng thời gian chụp 

tương tự với tốc độ của camera thông thường. Trong quá 

trình chụp, thời gian chụp được cài đặt với tốc độ đủ nhanh 

để hình ảnh không bị mờ do chuyển động của tim. Trong 

chụp mạch vành chọn lọc, thời gian chụp càng ngắn, chất 

lượng hình ảnh thu được càng cao. Thời gian chụp từ 3-6 

ms giúp làm giảm độ mờ do chuyển động của tim. Phần 

lớn các máy trạm hiện đại có thể phát ra năng lượng thích 

hợp, cho ra thời gian chiếu chính xác và được điều chỉnh 

tự động. Các máy trạm phát năng lượng này được trang bị 

đa pha (bật/tắt xen kẽ) hoặc độ rộng xung dài/ngắn được 

điều chỉnh tự động để cho thời gian chiếu chính xác. Các 

cài đặt bằng tay, được lựa chọn bởi người thực hiện, bị giới 
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hạn bởi tốc độ khung hình trong chụp mạch huỳnh quang 

(ví dụ 15-60 khung hình/giây).

b. Bóng đèn phát tia X

Chức năng của đèn phát tia X là chuyển đổi năng lượng 

điện, được cung cấp bởi máy trạm phát năng lượng sang 

chùm tia X. Các electron phát ra từ sợi được nung nóng 

(cathode) được gia tốc về phía đĩa quay rất nhanh (anode) 

và chuyển thành tia X. Quá trình này sinh ra lượng nhiệt rất 

lớn. Nhiệt dung của đèn phát tia là yếu tố hạn chế chính 

trong thiết kế của đèn phát tia. Chỉ từ 0,2%-0,6% năng 

lượng điện đến đèn phát tia được chuyển thành tia X.

Cùng với thời gian phát tia (được quyết định bởi hệ thống 

nguồn phát) và trường ảnh (được quyết định bởi đèn phát 

tia X), 2 yếu tố khác cũng quyết định chất lượng tia X để 

cho ra hình ảnh phù hợp:

 - Cường độ dòng điện (mA): Số lượng điện tử phát 

ra trong một đơn vị thời gian. Cường độ dòng điện càng 

lớn, số lượng điện tử đi qua càng nhiều. Nhiều điện tử 

sẽ giúp tăng độ phân giải hình ảnh. Nếu thể tích điện 

tử cận biên, hình ảnh thu được có thể không đồng đều, 

nhiều màu. Khuếch đại độ dòng điện giúp cải thiện kết 

quả này, tuy nhiên cường độ dòng điện bị giới hạn bởi 

nhiệt dung đèn phát tia X. Thêm vào đó, khuếch đại độ 

dòng điện cũng làm tăng đáng kể phơi nhiễm phóng 

xạ và tán xạ đối với bệnh nhân và nhân viên phòng  

can thiệp.

 - Điện áp (kV): Quang phổ năng lượng (chiều dài 

bước sóng) của chùm tia X. Điện áp càng cao, chiều dài 

bước sóng bức xạ càng ngắn và khả năng đâm xuyên 

qua mô đích của tia X càng cao. Tăng điện áp đặc biệt 

quan trọng với các bệnh nhân béo phì. Để giữ được chất 

lượng hình ảnh khi tia X phải đâm xuyên qua nhiều mô, 

cần tăng điện áp lên. Tuy nhiên điện áp cao hơn cũng 

làm giảm độ phân giải do tán xạ rộng và làm tăng phơi 

nhiễm phóng xạ đối với bệnh nhân và nhân viên phòng 

can thiệp. Một hệ thống kiểm soát phơi nhiễm phóng 

xạ tự động sẽ cài đặt thời gian chụp để kết hợp thay đổi 

cường độ dòng điện và điện áp giúp mang lại hình ảnh 

mong muốn mà phơi nhiễm phóng xạ ít nhất có thể.

Hình 2.1. Sơ đồ bóng đèn phát ra tia X sử dụng trong hệ 

thống chụp tim mạch. Bóng đèn phát tia X về cơ bản là 

một buồng kim loại bảo vệ các thành phần bên trong và 

hỗ trợ cung cấp điện áp và làm mát khi cần thiết, với hệ 

thống chính được chứa trong bình chân không thủy tinh.

c. Bộ thu nhận hình ảnh (bộ thu nhận và khuếch đại 

hình ảnh hoặc thu nhận hình ảnh phẳng số hóa -  

detector).

Sau khi tia X đâm xuyên qua cơ thể, những chùm tia bị hấp 

thụ một phần được hiển thị trên màn hình đầu vào của 

bộ khuếch đại hình ảnh (image intensifier) hoặc bộ thu 

hình ảnh phẳng số hóa (digital flat panel detector). Hiện 

nay, đa số các hệ thống máy chụp mạch sử dụng bộ thu 

hình phẳng số hóa. Bộ khuếch đại hình ảnh chuyển tia X 

không nhìn thấy được thành hình ảnh nhìn thấy được. Mỗi  

photon tia X va chạm với bảng kim loại phủ photpho của 

bộ khuếch đại cho ra một hạt nhẹ được dò thấy. Tổng kết 

lại tất cả sẽ cho ra hình ảnh và tạo thành video trên màn 

hình. Bộ khuếch đại hình ảnh được trang bị trường ảnh 

nhiều kích cỡ, làm thay đổi độ phân giải hình ảnh. Nhìn 

chung, kích cỡ trường ảnh càng nhỏ thì độ phân giải càng 

sắc nét tuy nhiên liều bức xạ càng cao. 

Đường kính màn hình đầu vào càng nhỏ (màn hình  

5-7 inch) thì phù hợp hơn cho chụp mạch vành vì nó làm 

tăng độ phân giải. Chi tiết hơn, chẳng hạn như can thiệp 

mạch vành qua da và các can thiệp mạch vành khác, 

thường sử dụng trường ảnh 5 inch. Ngược lại, nếu cần 

kiểm tra trên một vùng rộng (ví dụ: chụp buồng thất trái, 

chụp động mạch chủ, hoặc chụp mạch ngoại vi), sử dụng 

trường ảnh đường kính 9-11 inch, cùng với đó là phải đánh 

đổi bằng việc giảm độ phân giải ở các cấu trúc nhỏ. Sự 

phát triển của bộ thu hình phẳng kỹ thuật số giúp mang 

lại hình ảnh Xquang (liều thấp hơn) rõ nét hơn.
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1. MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Tim mạch hiện đại, 

Tim mạch can thiệp đã trở thành một trụ cột chính trong 

chuyên ngành bên cạnh Phẫu thuật Tim mạch và các vấn 

đề điều trị nội khoa kinh điển. Tim mạch can thiệp hiện 

nay đã và đang là thành phần không thể thiếu trong các 

bệnh viện chuyên ngành Tim mạch cũng như tại khoa Tim 

mạch của các bệnh viện lớn trên thế giới. Tuy nhiên, đây là 

chuyên ngành với kỹ thuật cao, môi trường làm việc căng 

thẳng, độc hại, dễ dẫn đến những sai sót nguy hiểm. Do 

vậy, việc đảm bảo hoạt động tối ưu của đơn vị Tim mạch 

can thiệp là vấn đề quan trọng, phức tạp, đòi hỏi sự phối 

hợp của nhiều cá nhân và đơn vị liên quan và là quyết 

định sự tồn tại của đơn vị. Dự đoán trong tương lai gần, 

Tim mạch can thiệp sẽ ngày càng phát triển và mở rộng 

cùng với những tiến bộ mới nhất trong can thiệp bệnh lý 

tim cấu trúc, do đó, việc xây dựng và đảm bảo chất lượng 

hoạt động của một đơn vị Tim mạch can thiệp với các thủ 

thuật hiện đại sẽ càng quan trọng. Trong chương trước  

(Chương 2: Tổng quan phòng tim mạch can thiệp) chúng tôi 

đã giới thiệu một số vấn đề tổng quan về một phòng Tim 

mạch can thiệp, chủ yếu là nguyên lý, bố trí và các lưu ý 

về vật lực và cũng đã đề cập đến một số biện pháp đảm 

bảo chất lượng hoạt động của phòng. Chương này sẽ đề 

cập chủ yếu đến các vấn đề quản lý chất lượng đảm bảo 

phòng Tim mạch can thiệp hoạt động an toàn, tối ưu cũng 

như tiêu chuẩn về nguồn nhân lực và vật lực. 

2. XÂY DỰNG MỘT ĐƠN VỊ TIM MẠCH CAN 
THIỆP ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU

2.1. Yêu cầu tối thiểu đảm bảo hoạt động một đơn vị 

Tim mạch can thiệp 

Phòng Thông tim - Tim mạch can thiệp (TMCT) là một hệ 

thống bao gồm các thiết bị từ đơn giản tới phức tạp như 

các ống thông chụp động mạch vành, các thiết bị thăm 

dò cấu trúc và điện sinh lý tim. Phòng thông tim (hay gọi 

tắt tiếng Anh là Cath Lab) đã trở thành một thành phần 

quan trọng trong điều trị bệnh lý tim mạch, cứu sống hàng 

ngàn bệnh nhân trong tất cả các tình huống cấp cứu cho 

tới có chuẩn bị. Biến cố tim mạch là một sự kiện có thể ảnh 

hưởng rất lớn tới tính mạng bệnh nhân và hệ thống y tế sẽ 

giúp bệnh nhân quay trở lại với cuộc sống bình thường. Số 

lượng bệnh nhân được can thiệp trong phòng thông tim 

ngày càng gia tăng, đòi hỏi không thể thiếu một hệ thống 

tiêu chuẩn và chất lượng của phòng can thiệp. (Bảng 3.1).

Bảng 3.1. Mười khuyến cáo cho một phòng thông tim đạt chuẩn (theo Hội Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kỳ - SCAI 2021)

• Cần có sự giao tiếp và động viên lẫn nhau của các thành viên trong kíp can thiệp.

• Đảm bảo có bảng kiểm đầy đủ trước can thiệp.

• Cần giấy tờ cam kết đầy đủ và rõ ràng từ phía bệnh nhân.

• Luôn thực hiện “time-out” (hay “khoảng dừng” nhằm kiểm tra, thảo luận các ý chính của chiến lược can thiệp) ngay 

trước khi tiến hành can thiệp.

• Các thành viên cần tập trung kể cả khi bệnh nhân ổn định.

• Kiểm tra đối chiếu hai lần trước khi thực hiện chỉ định thuốc.

• Thực hiện đầy đủ an toàn bức xạ.

• Theo dõi bệnh nhân và đường vào mạch máu liên tục kể cả khi đã kết thúc quá trình can thiệp.

• Bác sĩ và kỹ thuật viên/điều dưỡng được chỉ dẫn, đào tạo và luôn sẵn sàng nhận đánh giá.

• Thực hiện hoạt động và phối hợp nhóm hiệu quả.



CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG TIM MẠCH CAN THIỆP 87

Bác sĩ chính làm can thiệp, mặc dù có sự hỗ trợ của các kỹ 

thuật viên, điều dưỡng, bác sĩ nội trú, vẫn cần phải là người 

đứng đầu của phòng can thiệp và của cả một kíp can thiệp, 

chịu trách nhiệm chính. Nhiệm vụ của họ là chỉ định và 

phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo kíp can 

thiệp làm việc theo đúng quy trình và hiệu quả.

Thông thường, hai đến ba thành viên sẽ được giao nhiệm 

vụ theo dõi và giám sát. Bác sĩ can thiệp cần phải là người 

có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và được chứng nhận, 

trong khi người phụ cần có các kỹ năng cơ bản trong việc 

sử dụng các thiết bị trong phòng can thiệp như hệ thống 

bơm áp lực, hệ thống bàn can thiệp hay hệ thống điện. 

Phòng can thiệp cần có quy trình đảm bảo chất lượng, các 

kết quả cũng như biến chứng cần được ghi chép cẩn thận 

nhằm rút kinh nghiệm trong tương lai.

Phòng can thiệp cần có các buổi gặp mặt và giao ban hàng 

tuần để thảo luận các trường hợp lâm sàng, các thủ thuật, 

biến chứng cũng như tìm hiểu thêm về các kĩ thuật, dược 

phẩm hay trang thiết bị mới. Các thành viên trong kíp can 

thiệp cũng cần tiếp tục trau dồi các kiến thức y khoa, tham 

gia các hội thảo hay chuyên đề khoa học. Toàn bộ nhân 

viên cần được học và tập huấn về cấp cứu ngừng tuần 

hoàn (Theo tiêu chuẩn của các cơ quan chức năng như Bộ 

Y tế hoặc các Hiệp hội chuyên ngành, như Hội Tim Mạch 

học Việt Nam hoặc tương đương). Các bác sĩ gây mê cũng 

cần có mặt trong các trường hợp can thiệp phức tạp, cần 

an thần sâu.

Hình 3.1. Nhóm tim mạch can thiệp trong phòng Cath lab
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Bác sĩ tim mạch can thiệp cần hiểu biết tường tận về giải phẫu, cấu trúc và điều hòa tuần hoàn vành trong các điều kiện 

sinh lý bình thường và bất thường. Những kiến thức này sẽ giúp các bác sĩ thuận lợi trong quá trình chụp và đọc phim chụp 

mạch vành, cũng như có thể lựa chọn dụng cụ can thiệp phù hợp, đặc biệt là trong một số trường hợp giải phẫu động 

mạch vành hiếm gặp.

I. GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH VÀNH

1. GIẢI PHẪU MẠCH VÀNH BÌNH THƯỜNG

Hệ thống động mạch vành (ĐMV) có thể được chia thành 

các mạch lớn (động mạch ở thượng tâm mạc), các tiểu 

động mạch (arterioles), và vi mạch. Các tiểu động mạch có 

kích thước nhỏ hơn 200 μm và khó nhìn thấy được bằng 

chụp ĐMV thường quy. Những tiểu động mạch này cung 

cấp một mạng lưới mao mạch phong phú mang máu giàu 

oxy cho cơ tim. Tiểu động mạch cũng điều chỉnh áp lực 

và lưu lượng mạch vành thông qua khả năng giãn và co 

mạch để đáp ứng với nhiều kích thích. Hệ vi mạch có vai 

trò quan trọng trong việc quyết định kết cục lâm sàng của 

bệnh nhân trong các trường hợp cấp tính, ví dụ như nhồi 

máu cơ tim, cũng như các trường hợp hội chứng mạch 

vành mạn tính.

1.1. Động mạch vành trái

ĐMV trái xuất phát từ xoang vành trái. Lỗ vào ĐMV nằm 

cao hơn trung điểm giữa vị trí nối xoang-ống (sinotubular 

junction) và vòng van động mạch chủ. Sau khi gập góc 

sớm, ĐMV trái tiếp tục đi song song với thành xoang động 

mạch chủ, chạy giữa động mạch phổi và tâm nhĩ trái tại 

vùng tiểu nhĩ trái. 

a. Thân chung ĐMV trái 

Đoạn đầu của ĐMV trái gọi là thân chung ĐMV trái (Left 

Main Coronary Artery, viết tắt là LMCA), trước khi tách ra 

các nhánh chia. Trong đa số các trường hợp, LMCA kết thúc 

bằng cách chia đôi thành động mạch liên thất trước (Left  

Anterior Descending hay Anterior Interventricular, viết tắt 

là LAD) và động mạch mũ (Left Circumflex, viết tắt là LCx). 

Một số ít trường hợp, LMCA chia thành ba nhánh: LAD, 

LCx, và nhánh phân giác (nhánh Ramus, hay gọi là nhánh  

Intermediate). Chiều dài của LMCA dao động trong khoảng 

từ 0 mm (LAD, LCx xuất phát từ các lỗ riêng biệt) đến 20 

mm. Chiều dài trung bình là 6 đến 15 mm, với đường kính 

trung bình từ 3 đến 6 mm. Đường đi của nhánh phân giác 

tương tự như đường đi của nhánh chéo đầu tiên tách ra từ 

LAD hoặc nhánh bờ đầu tiên tách ra từ LCx.

Hình 4.1. Giải phẫu hệ động mạch và tĩnh mạch vành (Nguồn: Netter Atlas of Human Anatomy)
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Hình 4.2. Thân chung ĐMV trái tách thành 3 nhánh: 

LAD, LCx, Ramus trên phim chụp mạch vành

b. Động mạch liên thất trước 

Động mạch liên thất trước (LAD) chạy dọc theo rãnh liên 

thất trước và vòng qua quanh mỏm tim. Sau khi vòng qua 

mỏm tim, LAD chạy dọc theo rãnh liên thất sau, có thể tiếp 

nối với nhánh liên thất sau của ĐMV phải. Một biến đổi giải 

phẫu thường gặp là LAD kết thúc trước khi tới mỏm tim. 

Trong trường hợp này, một nhánh động mạch chéo lớn 

hoặc ít gặp hơn là một động mạch liên thất sau lớn tách ra 

từ ĐMV phải (RCA) sẽ tưới máu bổ sung cho thất trái. 

Hình 4.3. Giải phẫu động mạch vành trái

LAD có hai hệ thống nhánh bên: 

 - Các nhánh vách (nhánh septal) xuyên vào vách liên 

thất, cấp máu cho 2/3 trước và phần dưới mỏm của vách 

liên thất.

 - Các nhánh chéo (nhánh diagonal) chạy dọc thành 

tự do trước bên của thất trái theo một hình chéo, vì thế 

có tên nhánh chéo. Thường có hai nhánh chéo lớn của 

LAD và nhiều nhánh chéo nhỏ hơn. Các nhánh chéo cấp 

máu cho thành bên của tim. 

Hình 4.4. Động mạch liên thất trước (LAD) trên phim 

chụp mạch vành

c. Động mạch mũ  

Động mạch mũ (LCx) bắt đầu từ vị trí gập góc của LMCA 

rồi đi bên dưới tiểu nhĩ trái, tiếp tục chạy trong rãnh nhĩ 

thất trái. 

Các nhánh bên lớn nhất của LCx là các nhánh bờ (Obtuse 

Marginal, viết tắt OM), cấp máu cho thành bên thất trái. 

Thường có hai đến ba nhánh OM. Đoạn xa LCx chuyển 

thành động mạch nhĩ thất, có kích thước nhỏ. Thông 

thường, nhánh tận này không vượt qua chỗ giao giữa mặt 

phẳng nhĩ thất và mặt phẳng vách liên thất. Tuy nhiên, 

khoảng 10-20% bệnh nhân, nhánh nhĩ thất lớn và có 

đường kính tương đương với động mạch LCx, tách ra cả 

các nhánh sau bên trái (Left PosteroLateral, viết tắt LPL) 

và động mạch liên thất sau. Đây là trường hợp ĐMV ưu  

năng trái. 

Dọc đường đi, LAD có thể tách ra một số nhánh bên nhỏ 

cấp máu cho tâm thất, hình thành một mạng tiếp nối với 

các nhánh tương tự xuất phát từ đoạn gần của RCA. 
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PHẦN I. GIẢI PHẪU VAN TIM 
Sự ra đời của can thiệp qua đường ống thông đã mang đến 

những đột phá trong tiếp cận điều trị các bệnh lý van tim. 

Tuy nhiên, tính an toàn và hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào 

đặc điểm giải phẫu của từng trường hợp cụ thể. Do cấu 

trúc phức tạp trong không gian ba chiều của van tim, hình 

ảnh học trên màn huỳnh quang đơn thuần là không đầy 

đủ khi định hướng cho các bác sĩ tim mạch can thiệp. Các 

phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên tiến khác cần được 

sử dụng bổ trợ. Vì vậy, hiểu biết về giải phẫu van tim, mối 

tương quan trong thời gian thực giữa các phương thức 

hình ảnh học khác nhau trở thành điều kiện tiên quyết cho 

thành công của mỗi thủ thuật can thiệp tim mạch.

Phần này của chương sẽ cung cấp các kiến thức về giải 

phẫu van tim, ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh đa 

phương thức nhằm định hướng cho bác sĩ tiến hành các 

thủ thuật can thiệp van tim qua da.

1. VỊ TRÍ CỦA CÁC VAN TIM

Ở người bình thường, trục của tim là một đường chếch 

xuống dưới, sang trái và ra trước, do đó, các mặt phẳng tạo 

bởi vách liên thất và vách liên nhĩ hợp với góc chụp trước 

– sau ( Anterior Posterior viết tắt là AP) một góc khoảng 

45°. Vì vậy, ở góc chụp chếch trước trái hay nghiêng trái 

(Left Anterior Oblique viết tắt là LAO) 45° giúp phân biệt 

các cấu trúc của tim phải và tim trái, trong khi góc chụp 

chếch trước phải hay nghiêng phải (Right Anterior Oblique 

viết tắt là RAO) 45° giúp phân định các cấu trúc trước – sau. 

Mặt phẳng van hai lá và van ba lá gần như vuông góc với 

vách liên thất, xoay nhẹ xuống dưới, trong đó mặt phẳng 

van hai lá nằm sau mặt phẳng van ba lá một chút. Nói cách 

khác, góc chụp nghiêng trái (LAO) 45°, chếch chân (caudal 

viết tắt là CAU) 15° giúp nhìn chính diện van hai lá và van 

ba lá, ngược lại, góc chụp nghiêng phải (RAO) 45° CAU 15° 

giúp quan sát mặt bên của các van tim này. Ở người bình 

thường, góc tạo bởi trục đường vào và đường ra thất trái 

dao động từ 15° đến 20°; đối với thất phải, trục đường vào 

và đường ra gần như vuông góc với nhau.

Mặt phẳng van động mạch chủ thường nghiêng xuống 

dưới và sang trái, vì vậy, các góc chụp LAO 60° CAU 35° 

hoặc RAO 30°, chếch đầu (Cranial viết tắt là CRA) 45° giúp 

nhìn chính diện van động mạch chủ. Để quan sát mặt bên, 

có thể dùng góc chụp RAO 20° - CAU 20°, hoặc góc chụp 

LAO 40° - CRA 30°. Ngược lại, van động mạch phổi hướng 

ra sau, sang phải, với góc chụp chính diện là RAO 10° - CAU 

50°, tuy nhiên có thể dao động trong khoảng RAO 30° CRA 

20° đến LAO 30° CAU 10°. Thất phải ôm quanh đường ra 

thất trái, chủ yếu nằm phía trước thất trái với một phần 

nhỏ thuộc bờ dưới nằm về bên phải của thất trái; đường 

ra thất phải nằm về phía trên, bên trái van động mạch chủ. 

Tâm nhĩ trái cấu thành hầu hết phần sau của tim, khi quan 

sát trên góc chụp từ bên trái. 

Hình 5.1. Các cấu trúc giải phẫu của tim 

dưới màn huỳnh quang 

(A): Nghiêng phải (RAO); (B): Nghiêng trái 

(LAO); (C): Trước sau (AP); (D): Bên trái.
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2. KHUNG SỢI XƠ CỦA TIM

Các sợi cơ co bóp của tim bám vào một hệ thống vòng 

sợi, được coi như khung xương của tim. Có bốn vòng xơ 

quây xung quanh bốn lỗ lớn (hai lỗ nhĩ thất và hai lỗ động 

mạch). Van động mạch chủ nằm ở vị trí trung tâm của  

khung xơ, có mối quan hệ mật thiết với ba van tim còn lại. 

Van hai lá (vùng mép sau trong) và van ba lá (vùng lá van 

vách) được kết nối với nhau và với phần nền của lá không 

vành van động mạch chủ bởi một cấu trúc sợi xơ dày đặc, 

gọi là thể trung tâm, hay còn gọi là như tam giác xơ phải, 

chạy tiếp xuống dưới tạo phần màng vách liên thất. Tam 

giác xơ trái, cũng là một cấu trúc sợi xơ dày đặc, nối mép 

trước bên của van hai lá và phần nền của lá vành trái van 

động mạch chủ. Van động mạch phổi nằm phía trước, về 

bên trái so với van động mạch chủ, tại đó có một vòng 

xơ riêng biệt nối với phần nền của lá vành phải van động 

mạch chủ bởi một dải xơ, gọi là dây chằng nón.

 Hình 5.2. Khung xơ sợi của tim

Càng cách xa thể trung tâm, khung xơ của tim càng bớt dày 

đặc và rời rạc hơn. Phần sợi bám bởi tam giác sợi phải và 

tam giác sợi trái, kết nối giữa lá trước van hai lá với lá không 

vành van động mạch chủ thường được gọi là màn van hai 

lá – van động mạch chủ (aorto-mitral curtain). Trong thay 

van động mạch chủ qua da (TAVI), vôi hóa khung sợi của 

van hai lá và van động mạch chủ (vôi hóa vòng van hai lá) 

có vai trò quan trọng trong tiên lượng bởi tính đối xứng 

trong trong quá trình đặt van, có thể gây hở cạnh van.

3. VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

3.1. Giải phẫu đại thể

Gốc động mạch chủ là một cấu trúc động và phức tạp, 

tập hợp của nhiều thành phần: vòng van động mạch chủ, 

các lá van, xoang Valsalva, khớp nối xoang - ống (STJ –  

sinotubular junction) và các tam giác sợi liên van kết nối 

thất trái với động mạch chủ. Van động mạch chủ có dạng 

vương miện, với ba mặt cắt ngang cơ bản: (1) Đỉnh của 

vương miện là một mặt phẳng tưởng tượng, cắt ngang tại 

vị trí khớp nối xoang ống (với thiết diện hình nhẫn), được 

tạo bởi phần bám ngoại vi của các lá van động mạch chủ, 

gần các mép van. (2) Đáy của vương miện là mặt phẳng 

(tưởng tượng), tạo bởi vị trí đáy của các lá van động mạch 

chủ. (3) Giữa hai mặt phẳng kể trên là vị trí thực tế của 

khớp nối chủ - thất, nơi các cấu trúc xơ - sợi của thành 

động mạch chủ gắn với các cấu trúc hỗ trợ của thất trái, 

tạo mặt phẳng tưởng tượng thứ 3 của gốc động mạch chủ. 

Lưu ý rằng, ba mặt phẳng này không song song với nhau, 

do đó hình ảnh của động mạch vành trái và phải trên các 

vách cơ có dạng chén úp.
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I. GIẢI PHẪU HỆ ĐỘNG MẠCH

1. GIẢI PHẪU QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ ĐỘNG 
MẠCH CHI TRÊN

Về giải phẫu, quai động mạch chủ và các mạch máu chi 

trên xuất phát từ xoang Valsalva. Từ đây, động mạch chủ 

chạy chếch lên trên, ra trước và sang phải, nằm ở bên phải 

thân động mạch phổi, trước động mạch phổi phải. Tiếp 

đó quai động mạch chủ uốn cong lên trên, ra sau và sang 

trái, chạy trước khí quản sau đó chạy về phía sau trái của 

phế quản gốc bên trái rồi đi thẳng xuống dọc theo bờ trái 

cột sống. Đường kính trung bình của động mạch chủ lên 

ở người trưởng thành bình thường là 3,5 cm. Thân cánh 

tay đầu phải là nhánh chính đầu tiên của quai động mạch 

chủ. Nhánh chính tiếp theo là động mạch cảnh chung trái. 

Động mạch dưới đòn trái là nhánh lớn cuối cùng trực tiếp 

đi ra từ quai động mạch chủ. Sau chỗ chia ra động mạch 

dưới đòn trái đánh dấu điểm kết thúc đoạn quai động 

mạch chủ. Vùng giải phẫu giữa chỗ xuất phát của động 

mạch dưới đòn trái và chỗ đổ của ống động mạch gọi là 

eo động mạch chủ, tiếp nối sau đó là động mạch chủ đi 

xuống kéo dài cho đến vị trí chia 2 động mạch chậu.

Ở khoảng 30% bệnh nhân không có giải phẫu mạch máu 

bình thường như mô tả ở trên. Biến thể phổ biến nhất là 

thân động mạch cánh tay đầu và động mạch cảnh chung 

trái có chung nguyên ủy (15%), động mạch cảnh chung 

trái xuất phát từ đầu gần của thân động mạch cánh tay 

đầu, còn gọi là “cung đầu bò” (“bovine arch”). Các biến thể 

phổ biến khác bao gồm động mạch dưới đòn phải xuất 

phát từ động mạch chủ, sau nguyên ủy của động mạch 

dưới đòn trái và động mạch đốt sống trái xuất phát trực 

tiếp từ quai động mạch chủ (5%) giữa động mạch cảnh 

chung trái và động mạch dưới đòn trái. 

Hình 6.1. Các biến thể của sự phân nhánh ở quai động mạch chủ

Chú thích: a. Thân cánh tay đầu và động mạch cảnh chung trái có chung nguyên ủy; b. Thân chung cho thân cánh tay đầu và 

động mạch cảnh chung trái; c. Động mạch đốt sống bên trái tách ra từ quai động mạch chủ; d. Động mạch dưới đòn phải là 

nhánh của quai động mạch chủ

Thân động mạch cánh tay đầu phải chia thành động mạch 

dưới đòn phải và động mạch cảnh chung phải. Động mạch 

dưới đòn phải tách ra các nhánh bên: Động mạch đốt sống, 

động mạch ngực trong, động mạch sườn cổ, thân giáp cổ. 

Động mạch dưới đòn sau khi chui qua khe sườn đòn ở dưới 

điểm giữa xương đòn thì đổi tên thành động mạch nách. Ở 

bên trái, động mạch dưới đòn cho các nhánh động mạch 

đốt sống trái và ngực trong trái và các nhánh bên tương tự 

như của động mạch dưới đòn phải.

Động mạch nách cả hai bên đều cho các nhánh quanh vai 

bao gồm động mạch ngực trên, ngực cùng vai, ngực ngoài, 

dưới vai, mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau. Sau đó nó trở 

thành động mạch cánh tay bắt đầu từ bờ dưới cơ ngực lớn 

chạy dọc theo bờ trong cơ nhị đầu cánh tay đến bờ trong 

rãnh nhị đầu trong, dưới nếp gấp khuỷu khoảng 3 cm thì 

chia thành 2 nhánh tận là động mạch quay và động mạch 

trụ. Động mạch trụ chạy chếch xuống dưới và vào trong 

dọc theo cơ gấp cổ tay trụ ở phía trong vùng cẳng tay trước 
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và tận hết ở gan tay bằng cách nối với nhánh gan tay nông 

của động mạch quay để tạo nên cung gan tay nông. So với 

động mạch trụ, động mạch quay ở nông hơn. Phía trước 

và phía ngoài động mạch quay bị che phủ bởi cơ cánh tay 

quay, cơ tùy hành của động mạch quay. Phía trong ở 1/3 

trên động mạch quay liên hệ với cơ sấp tròn và ở 2/3 dưới 

là cơ gấp cổ tay quay. Ngay phía sau động mạch là các cơ 

bọc mặt trước xương quay. Ở 1/3 dưới, động mạch tựa vào 

mặt trước đầu dưới xương quay. Sau đó, động mạch quay 

đi vòng ra phía sau để vào bàn tay qua hõm lào rồi tận 

cùng ở gan tay và tạo thành cung gan tay sâu. 

Do đường vào mạch máu qua đường động mạch quay 

ngày càng phổ biến trong các thủ thuật can thiệp tim 

mạch cho nên hiểu biết về giải phẫu động mạch quay rất 

quan trọng để thực hiện thành công thủ thuật. Biến thể 

giải phẫu động mạch quay xuất hiện ở 9,1% dân số, trong 

đó: 5,2% bất thường xuất phát động mạch quay, quai quay 

trụ chiếm 1,5% và động mạch quay xoắn vặn chiếm 5,6%.

 Hình 6.2. Các biến thể giải phẫu động mạch quay

Chú thích: (1) Động mạch quay xuất phát cao (2) Mạch quay xoắn vặn (3) Quai động mạch quay.

Chụp mạch quai động mạch chủ được thực hiện với mục 

đích chẩn đoán và lập kế hoạch can thiệp. Góc chụp thẳng 

trước sau (AP) và nghiêng trái (LAO) 45o – 60o để quan 

sát quai động mạch chủ và các nhánh của nó. Góc chụp 

nghiêng phải chếch đầu (RAO CAU) để đánh giá tốt nhất 

thân động mạch cánh tay đầu phải. Chụp chọn lọc động 

mạch dưới đòn trái thường sử dụng góc chụp trước sau 

(AP) hoặc nghiêng trái (LAO).

Bảng 6.1. Các góc chụp quai động mạch chủ và động mạch chi trên

ĐỘNG MẠCH GÓC CHỤP

Thân cánh tay đầu 30o – 60o RAO CAU Cùng bên

Động mạch dưới đòn trái AP Cùng bên

Quai động mạch chủ và các nhánh lớn 60o LAO -

Động mạch cảnh

Lateral Cùng bên

45o LAO, RAO Cùng bên

AP CRA -

Động mạch đốt sống AP Cùng bên

Chú thích : Góc chụp LAO nghiêng phải, RAO nghiêng trái, AP trước sau, Lateral góc chiếu bên, CRA chếch đầu 
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Các can thiệp hệ tĩnh mạch chủ yếu ở chi dưới, do đó trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi tập trung vào giải phẫu, sinh 

lý và sinh lý bệnh ứng dụng trong thực hành can thiệp điều trị bệnh lý tĩnh mạch chi dưới.

Hệ thống tĩnh mạch chi dưới đóng một vai trò rất lớn trong tuần hoàn máu của khắp cơ thể, trong đó phải kể đến vai trò 

hồi lưu máu về tim từ mạng lưới mao mạch rộng khắp cơ thể điều hòa lưu lượng máu tuần hoàn, tham gia vào cơ chế bơm 

từ ngoại vi cũng như lực đẩy từ tim để duy trì tuần hoàn, tham gia vào cân bằng nội môi và duy trì áp lực tưới máu mô đảm 

bảo cho dinh dưỡng mô.

Bệnh lý tĩnh mạch chi dưới bao gồm hai nhóm bệnh chính là bệnh tĩnh mạch chi dưới mạn tính (chronic vein disease - CVD) 

và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Quá trình bệnh lý làm thay đổi cấu trúc và chức năng của tĩnh mạch, hậu quả là các 

vai trò, chức năng như vừa nêu trên của hệ tĩnh mạch không còn đảm bảo, gây ra những bệnh cảnh lâm sàng đặc thù cũng 

như nhiều hệ lụy đi kèm làm giảm chất lượng sống, hoặc có khi dẫn đến tử vong cho người bệnh.

Bên cạnh các phương pháp điều trị nội khoa kinh điển như dùng thuốc chống đông, đi tất áp lực, thay đổi lối sống để điều 

trị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, những năm gần đây, các phương pháp can thiệp như tiêu sợi huyết tại chỗ, lấy huyết 

khối tĩnh mạch qua đường ống thông hay đặt stent tĩnh mạch… cũng đang được áp dụng. Các phương pháp can thiệp 

suy tĩnh mạch chi dưới bằng phương pháp nhiệt nội tĩnh mạch bằng laser hoặc sóng cao tần có tần số radio, các biện pháp 

dùng keo sinh học hay tiêm xơ cũng được thực hiện phổ biến, ngay tại các tuyến cơ sở. Để nâng cao hiệu quả can thiệp và 

hạn chế các biến chứng thì hiểu biết đầy đủ về giải phẫu và sinh lý của tĩnh mạch chi dưới đóng vai trò cực kì quan trọng.

1. GIẢI PHẪU HỆ TĨNH MẠCH CHI DƯỚI

Hệ thống tĩnh mạch chi dưới bao gồm hệ tĩnh mạch sâu – 

là tĩnh mạch nằm bên dưới mạc sâu, chủ yếu dẫn lưu cho 

cơ, hệ tĩnh mạch nông – là tĩnh mạch nằm bên trên mạc 

sâu chủ yếu cho vi tuần hoàn da và dưới da, và hệ tĩnh 

mạch xuyên, là các tĩnh mạch xuyên qua mạc sâu, để dẫn 

lưu máu từ hệ tĩnh mạch nông đến hệ tĩnh mạch sâu. Phần 

lớn các tĩnh mạch đều có van hai lá và chỉ cho phép dòng 

chảy một chiều từ ngoại vi về trung tâm.

1.1. Hệ tĩnh mạch sâu

Hệ tĩnh mạch sâu ở chi dưới được liệt kê gồm: các tĩnh 

mạch đi kèm với động mạch và cùng tên gọi như: các tĩnh 

mạch mu ngón, tĩnh mạch mu đốt bàn, tĩnh mạch gan 

ngón, các tĩnh mạch chày trước, chày sau, các tĩnh mạch 

mác, tĩnh mạch khoeo, tĩnh mạch đùi nông và sâu, các tĩnh 

mạch chậu, các tĩnh mạch trong cơ, đặc biệt là cơ dép, cơ 

bụng chân.

Các tĩnh mạch sâu ngang mức cẳng chân thường có số 

lượng là hai, hai tĩnh mạch đi kèm hai bên động mạch. 

Thông thường, hai tĩnh mạch chày sau, hai tĩnh mạch mác 

khi đến gần hõm khoeo thì hợp thành thân, sau đó hai 

thân này hợp lưu thành tĩnh mạch khoeo. Tuy nhiên cũng 

có biến thể giải phẫu trong kiểu hợp lưu. Riêng hai tĩnh 

mạch chày trước thường hợp lưu riêng biệt vào tĩnh mạch 

khoeo, đôi khi có thể hợp thành thân chung sau đó đó đổ 

về tĩnh mạch khoeo.
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Hình 7.1. Hệ thống tĩnh mạch sâu chi dưới

Các tĩnh mạch trong cơ bụng chân và cơ dép chủ yếu dẫn 

lưu cho các cơ này, chúng đều có kích thước lớn, đường 

kính có thể đạt đến 1 cm hoặc hơn, nên được gọi là các 

xoang tĩnh mạch. Các tĩnh mạch trong cơ bụng chân trong 

dẫn lưu hoặc vào tĩnh mạch khoeo hoặc vào tĩnh mạch 

chày sau. Các tĩnh mạch trong cơ dép có số lượng nhiều 

hơn so với cơ bụng chân và chúng thường dẫn lưu về các 

tĩnh mạch chày sau hoặc tĩnh mạch mác. Các tĩnh mạch 

trong cơ có khả năng chứa một thể tích máu rất lớn, nên 

được xem là nơi dự trữ máu của cơ thể. Do nằm trong cơ 

nên mỗi khi có sự co bóp của cơ theo vận động của chi, 

động tác co bóp cơ sẽ hoạt động như những chiếc bơm 

thực thụ đẩy máu trong các xoang dự trữ này hồi lưu 

từ ngoại vi về tim. Các tĩnh mạch trong cơ cũng là vị trí 

thường bắt đầu hình thành huyết khối do đặc điểm giải 

phẫu và chức năng của nó.

Tĩnh mạch khoeo được hình thành do sự hợp lưu của hai 

thân tĩnh mạch: thân tĩnh mạch chày sau và thân tĩnh 

mạch mác ở vị trí đầu dưới của hõm khoeo. Trong hõm 

khoeo, tĩnh mạch khoeo nằm ngay phía sau và hơi chếch 

ra ngoài đối với động mạch khoeo. Sau khi rời khỏi hõm 

khoeo thì tĩnh mạch khoeo đi lên trên và hướng và trong 

về phía ống cân cơ khép để được tiếp tục thành tĩnh mạch 

đùi. Có khoảng 25% trường hợp biến thể giải phẫu có hai 

tĩnh mạch khoeo, các trường hợp này thường do hai thân 

tĩnh mạch chày sau và tĩnh mạch mác chưa hợp lưu dù đã 

đi vào trong hõm khoeo.

Tĩnh mạch đùi tiếp nối tĩnh mạch khoeo, đầu tiên đi trong 

ống cân cơ khép, đi song hành với với động mạch đùi 

nông và thường nằm phía sâu hơn so với động mạch đùi 

nông. Có khoảng 25% trường hợp biến thể giải phẫu có 

hai tĩnh mạch đùi. Đến gần nếp lằn bẹn thì tĩnh mạch đùi 

hợp lưu với tĩnh mạch đùi sâu thành tĩnh mạch đùi chung, 

ở mặt trước trong của tĩnh mạch đùi sẽ nhận sự hợp lưu 

của quai tĩnh mạch hiển lớn. Trong tam giác Scarpa thì thứ 

tự sắp xếp từ ngoài vào trong và từ nông vào sâu lần lượt là 

thần kinh đùi, động mạch đùi, tĩnh mạch đùi.

Các tĩnh mạch chậu, tĩnh mạch đùi chung sau khi ngang 

qua dưới dây chằng bẹn thì đổi tên thành tĩnh mạch chậu 

ngoài. Tĩnh mạch chậu ngoài hướng vào trong, lên trên và 

vào phía sâu trong tiểu khung để đến ngang mức khớp 

cùng chậu thì nhận hợp lưu của tĩnh mạch chậu trong 

để hình thành nên tĩnh mạch chậu chung. Hai tĩnh mạch 

chậu chung đi lên phía trên khỏi khung chậu khoảng  

5 cm thì kết hợp với nhau thành tĩnh mạch chủ dưới. Do 

sự kết hợp này mà khi tĩnh mạch chậu chung trái đi ngay 

sau động mạch chậu chung phải và có thể bị động mạch 

chậu chung phải chèn ép vào thân đốt sống thắt lưng 5 tại 

vị trí này gây ra tình trạng hẹp, tình trạng chèn ép lâu dài 

sẽ gây ra tăng sản nội mạc và xơ hóa ngoại mạc của tĩnh 

mạch chậu, thậm chí tắc nghẽn gây huyết khối tĩnh mạch 

chậu – đùi chung, được gọi là hội chứng May – Thurner hay 

hội chứng Cockett.
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1. GIẢI PHẪU TIM VÀ MỘT SỐ MỐC QUAN 
TRỌNG ỨNG DỤNG TRONG TRIỆT ĐỐT

Tim có nhiệm vụ vận chuyển khí oxy và các chất dinh 

dưỡng đi tới tất cả các cơ quan và mô trong cơ thể chúng 

ta. Tim hoạt động như một cái bơm bơm máu từ phổi (sau 

khi đã chứa nhiều khí oxy) tới tất cả các nơi trong cơ thể 

(nơi tiêu thụ oxy). Sau đó tim lại bơm máu từ tất cả các bộ 

phận trong cơ thể tới phổi.

Tim có 4 buồng, mỗi buồng tim đều tham gia trong việc 

bơm máu. Máu nghèo oxy từ cơ thể vào trong tâm nhĩ 

phải. Khi tâm nhĩ phải đầy, máu sẽ được đẩy vào buồng 

tim phía dưới gọi là thất phải. Thất phải giãn ra, chứa đầy 

máu và co bóp đưa máu vào động mạch phổi và từ đây 

máu đến phổi.

Sau khi trao đổi khí ở phổi máu giàu oxy trở về tim qua tĩnh 

mạch phổi và đổ vào nhĩ trái. Khi nhĩ trái chứa đầy máu 

giàu oxy sẽ đẩy máu xuống buồng tim rộng hơn ở dưới đó 

là thất trái với những tế bào cơ mạnh khoẻ bơm máu vào 

động mạch chủ đi nuôi cơ thể.

1.1. Tim và các cấu trúc lân cận

Tim là một khối cơ rỗng có cấu tạo đặc biệt để đảm nhiệm 

vai trò trạm đầu mối của các vòng tuần hoàn phổi và tuần 

hoàn hệ thống. Tim nằm trong lồng ngực, giữa hai phổi, 

trên cơ hoành, ngay sau xương ức và tấm ức - sụn sườn, hơi 

lệch sang trái (khoảng hai phần ba bên trái và một phần 

ba bên phải so với đường giữa xương ức), phía trước thực 

quản ngang với mức đốt sống ngực thứ năm đến thứ tám. 

Tim có màu đỏ hồng, mật độ chắc, nặng khoảng 270 gam 

ở nam, 260 gam ở nữ. 

Tim có dạng như một hình tháp có bốn mặt, một đỉnh 

(mỏm) và một đáy: mỏm tim hướng sang trái, xuống dưới 

và ra trước; đáy tim hướng ra sau, lên trên và sang phải. 

Trục của tim là một đường chếch xuống dưới, sang trái và 

ra trước. Tim được bao bọc trong một túi xơ gọi là màng 

ngoài tim ngăn cách bề mặt tim với các cấu trúc lân cận.

Mặt trước (mặt ức - sườn) của tim liên quan từ trước ra sau 

với: mặt sau xương ức và các sụn sườn từ III-VI (tấm ức - 

sụn sườn), tuyến tức (ở trẻ em), ngách sườn - trung thất 

trước của màng phổi. Mặt trước của tim có rãnh vành chạy 

ngang chia làm hai phần:

 - Phần trên (phần tâm nhĩ) bị các cuống mạch lớn 

từ tim đi ra che lấp ở quãng giữa, đó là thân động mạch 

phổi (ở trước - trái) và động mạch chủ lên (ở sau - phải); 

hai bên các mạch lớn là các tiểu nhĩ phải và trái.

 - Phần dưới là mặt trước của các tâm thất. Rãnh gian 

thất trước chạy dọc từ sau ra trước tới đỉnh tim, ngăn 

cách mặt trước của các tâm thất phải và trái. Nhánh liên 

thất trước của động mạch vành trái và tĩnh mạch liên 

thất trước đi trong rãnh này.

Mặt dưới (mặt hoành) được phần dưới rãnh vành chia làm 

hai phần: phần sau hẹp là phần tâm nhĩ; phần trước là mặt 

dưới của các tâm thất được rãnh liên thất sau ngăn cách, 

trong rãnh có nhánh liên thất sau của động mạch vành 

phải. Về liên quan, mặt dưới nằm trên cơ hoành, qua cơ 

hoành liên quan với gan và dạ dày.

Các mặt phổi phải và trái với: diện tâm nhĩ phải hướng về 

mặt trung thất của phổi phải và diện tâm thất trái; tiểu nhĩ 

trái hướng về mặt trung thất của phổi trái. Các thần kinh 

hoành hai bên chạy từ trên xuống lách giữa màng ngoài 

tim và màng phổi.

Đáy tim quay sang phải và ra sau, gồm mặt sau của hai 

tâm nhĩ ngăn cách với nhau bởi rãnh gian nhĩ. Tâm nhĩ phải 

quay sang phải, liên quan với mặt trung thất phổi phải và 

thần kinh hoành phải, tiếp nhận các tĩnh mạch chủ trên 

và chủ dưới đổ vào. Tâm nhĩ trái quay ra sau, liên quan với 

thực quản (khi tâm nhĩ to sẽ đè vào thực quản gây nuốt 

khó), tiếp nhận bốn tĩnh mạch phổi.

Mỏm tim nằm ngay sau thành ngực trái, ngang mức  

khoang liên sườn V đường giữa đòn trái.
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Hình 8.1. Vị trí tim và mối liên quan với các cấu trúc lân cận

RS: tĩnh mạch phổi trên phải, RI: tĩnh mạch phổi dưới phải, LS: tĩnh mạch phổi trên trái, LI: tĩnh mạch phổi dưới trái, TK: Thần kinh.

Hình 8.2. Tim và cấu trúc liên quan (Xquang tư thế trước sau)

Scapula: xương vai, Clavicle: xương đòn, First rib: xương sườn I, Second rib: xương sườn II, Third rib: xương sườn III, Fourth rib: 

xương sườn IV, Fifth rib: xương sườn V, Sixth rib: xương sườn VI, Seventh rib: xương sườn VII, Right lung: phổi phải, Left lung: phổi 

trái, Liver: gan, Stomach: dạ dày, Spleen: lách, Trachea: khí quản, Inferior vena cava: tĩnh mạch chủ dưới, Superior vena cava: tĩnh 

mạch chủ trên, Pulmonary trunk: thân động mạch phổi, Aortic root: vòng van động mạch chủ, Aortic valve: van động mạch chủ, 

Ascending aorta: động mạch chủ lên, Descending aorta; động mạch chủ xuống, Aortic arch: cung động mạch chủ, Right atrium: 

tâm nhĩ phải, Left atrium: tâm nhĩ trái, Left ventricle: tâm thất trái (Nguồn ảnh: Internet).
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Trên Xquang thẳng, tim và các cấu trúc mạch máu được 

thấy dưới dạng bóng mờ, lớn, nằm ở trung tâm. Bờ bên 

phải gồm bờ phải của tĩnh mạch dưới đòn phải, tĩnh mạch 

chủ trên, nhĩ phải và tĩnh mạch chủ dưới. Bờ trái gồm thân 

cánh tay đầu, quai động mạch chủ, động mạch phổi, tiểu 

nhĩ trái và buồng thất trái (Hình 8.2).

Tim là một cấu trúc ba chiều, tuy nhiên, khi chiếu trên 

màn huỳnh quang sẽ tạo hình ảnh hai chiều, gây khó khăn 

trong việc hình dung vị trí của các cấu trúc của tim. Vì vậy, 

để có cái nhìn toàn diện về tim và các cấu trúc liên quan, 

các bác sĩ thăm dò điện sinh lý thường sử dụng ba hình 

chiếu trên các mặt phẳng: trước sau (AP), nghiêng phải 30 

- 45° (RAO), nghiêng trái 30 - 45° (LAO). Hình 8.3 cho thấy 

hình chiếu của tim trên 3 mặt phẳng AP, RAO, LAO.

Hình 8.3. Hình chiếu của tim trên mặt phẳng RAO 30°, AP, LAO 40°. 

Chú thích : Ao: động mạch chủ, LV, RV: thất trái, thất phải, PA: động mạch phổi, RA: nhĩ phải.

1.2. Cấu trúc tim phải và các mốc giải phẫu

a. Nhĩ phải, tiểu nhĩ phải

Nhĩ phải bao gồm 4 phần: phần tiểu nhĩ, phần tiền đình, 

phần tĩnh mạch và phần nhĩ phải thuộc vách liên nhĩ. 

Nhìn từ bên ngoài, nhĩ phải được chia thành tiểu nhĩ và 

phần tĩnh mạch, nối với nhau qua rãnh tận cùng. Rãnh tận 

cùng tương ứng với mặt trong là mào tận cùng. Đây là vị 

trí chiếm đến 50% các cơn tim nhanh nhĩ khởi phát từ nhĩ 

phải. Đặc điểm quan trọng và hằng định của nhĩ phải là các 

dải cơ bè kéo dài từ tiểu nhĩ phải đến toàn bộ bờ của rãnh 

nhĩ thất, ở phía dưới các dải cơ bè này dừng lại ở mào tận 

cùng. Phần tiền đình là phần cơ nhĩ trơn láng nối với các 

lá van ba lá. Phần tĩnh mạch giới hạn từ mào tận cùng đến 

rãnh liên nhĩ phía dưới. Đường mở nhĩ phải phổ biến nhất 

là đường mở từ tiểu nhĩ, chạy song song phía trước rãnh 

tận cùng. Khi khảo sát vách liên nhĩ qua đường mở này, 

vách liên nhĩ là phần trải dài từ lỗ van ba lá đến các lỗ của 

tĩnh mạch chủ trên và dưới. Thành của tâm nhĩ giữa các bè 

cơ lược rất mỏng. Sự sắp xếp chồng chéo của các cơ lược 

này đóng vai trò trong các vòng vào lại nội nhĩ.

Nhìn từ mặt ngoài, tiểu nhĩ phải là cấu trúc hình tam giác 

kéo dài từ trước ra sau chiếm gần hết nhĩ phải. Một sai lầm 

thường gặp phải là chỉ coi phần đỉnh của cấu trúc này là 

tiểu nhĩ. Trên màn chiếu Xquang, khi đặt điện cực vào tiểu 

nhĩ sẽ thấy điện cực di chuyển kiểu “gạt nước kính chắn 

gió”, đây là dấu hiệu giúp bác sĩ định vị được phần đỉnh 

của tiểu nhĩ phải. Tư thế RAO, đỉnh tiểu nhĩ phải hướng về 

bên phải màn chiếu; còn tư thế LAO, nó hướng về bên trái 

của màn chiếu. Thành của tiểu nhĩ phải giữa các bè cơ rất 

mỏng (như “giấy”) nên có thể bị rách khi cố định điện cực 

(Hình 8.4).
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Để có kết quả tốt trong can thiệp động mạch vành, tim cấu trúc và mạch máu ngoại biên, ngoài việc cần có các dụng cụ 

phù hợp như bóng, dây dẫn và stent, thì còn phụ thuộc vào việc sử dụng các thuốc trong can thiệp. Các thuốc chống đông 

hoặc thuốc kháng kết tập tiểu cầu là rất cần thiết để đảm bảo cho quá trình can thiệp an toàn và hiệu quả, trong khi các 

thuốc giãn mạch và co mạch khác được sử dụng ở một số bệnh nhân nhất định. Những tiến bộ y học gần đây đã cho ra đời 

các thuốc với tác dụng tương tự nhau, hiểu được tính chất của mỗi thuốc giúp điều chỉnh dược lý học phù hợp với nguy cơ 

chảy máu và huyết khối của mỗi bệnh nhân.

Những thuốc chống đông và chống kết tập tiểu cầu cho can thiệp động mạch vành qua da (PCI) được tóm tắt trong bảng 

9.1, những khuyến cáo của Hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA/ACC) được tóm tắt trong bảng 9.2.

1. THUỐC CHỐNG ĐÔNG VÀ KHÁNG KẾT TẬP 
TIỂU CẦU

1.1. Heparin không phân đoạn (UFH)

UFH là tập hợp của các phân tử polysaccharide, 1/3 

trong đó bao gồm các pentasaccharide có khả năng gắn 

với các antithrombin. UFH kích thích sự hoạt hoá của  

antithrombin III (AT III), là phân tử có tác dụng làm giáng 

hoá yếu tố tiền đông máu IIa (thrombin) và yếu tố Xa bởi 

hình thành phức hợp với AT III và thrombin. Hình 9.1 minh 

hoạ quá trình đông máu và vai trò của antithrombin.

a. Sử dụng lâm sàng

Do sự đa dạng trong các chế phẩm heparin và sự gắn với 

protein khác nhau, nên việc theo dõi tác dụng chống đông 

là cần thiết, với mục tiêu là aPTT từ 50-75 giây hoặc aPTT 

bệnh chứng từ 1,5-2,5. aPTT không được sử dụng trong 

phòng can thiệp do nó bị bão hoà đối với liều heparin sử 

dụng trong PCI. Thay vào đó, để đo lường tác dụng chống 

đông trong PCI người ta sử dụng ACT, với mục tiêu từ  

250-350 giây hoặc 200-250 giây nếu sử dụng thuốc ức chế 

GP IIb/IIIa. ACT tối ưu phụ thuộc vào dụng cụ và phòng thí 

nghiệm, dữ liệu gợi ý rằng tỷ lệ chảy máu cao hơn ở mức 

độ ACT cao hơn. Liều bolus tĩnh mạch UFH trong phòng 

can thiệp thông thường là 70-100 đơn vị/kg hoặc 50-60 

đơn vị/kg với thuốc ức chế GP IIb/IIIa. Đo lặp lại ACT nên 

được thực hiện khoảng mỗi 20-30 phút trong khi can thiệp. 

Mặc dù về lý thuyết có nguy cơ tái hoạt hoá đông máu khi 

dừng UFH, tuy nhiên việc tiếp tục duy trì heparin sau khi 

PCI thành công không được khuyến cáo do làm tăng nguy 

cơ chảy máu và không có lợi hơn về mặt thiếu máu cục bộ.

Thời gian bán thải của UFH là 1,5 giờ, cho phép kiểm soát 

tốt hơn tác dụng chống đông. Dừng UFH đường truyền 

tĩnh mạch có thể bình thường hoá quá trình đông máu 

trong vài giờ. Nếu cần dừng tác dụng chống đông của 

UFH ngay lập tức, protamine sulfate có thể được sử dụng, 

nó sẽ hình thành cặp ion với UFH để trung hòa tác dụng 

của UFH. Liều của protamine để đảo ngược tác dụng của 

UFH là 1-1,5 mg tĩnh mạch mỗi 100 đơn vị UFH có hoạt 

tính còn lại, dựa trên thời gian sử dụng UFH (tối đa 50 mg/ 

liều). Mặc dù hầu hết protamine sulfate sử dụng ngày nay 

là tái tổ hợp, vẫn phải cẩn thận khi sử dụng thuốc ở bệnh 

nhân dị ứng với cá, bởi vì có một tỷ lệ nhất định dẫn xuất 

từ cá. Phản ứng dị ứng điển hình với protamine bao gồm: 

tụt huyết áp và co thắt phế quản do giải phóng histamin. 

Truyền chậm, đồng thời quan sát cẩn thận bệnh nhân, có 

thể làm giảm bớt mức độ nặng của phản ứng. Cẩn thận 

ở những bệnh nhân đái tháo đường sử dụng chế phẩm 

insulin có chứa protamine (VD: Insulin NPH) bởi vì chúng 

làm tăng nguy cơ phản ứng nặng với protamine, bao gồm 

phản vệ. 
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Bảng 9.1. Các thuốc chống đông và kháng kết tập tiểu cầu sử dụng cho can thiệp động mạch vành qua da

Hình 9.1. Sơ đồ quá trình đông máu và vai trò của thuốc chống đông

Chống đông:

 - Heparin không phân đoạn.

 - Heparin trọng lượng phân tử thấp (enoxaparin [Lovenox], dalteparin [Fragmin], tinzaparin [Innohep]).

 - Ức chế thrombin trực tiếp - ức chế Polypeptide (bivalirudin [Angiomax]) - chất ức hệ trọng lượng phân tử thấp 

(argatroban [Acova]).

Kháng kết tập tiểu cầu:

 - Ức chế Cyclooxygenase (aspirin).

 - Ức chế receptor ADP (clopidogrel [Plavix], prasugrel [Effient], ticlopidine [Ticlid]).

 - Ức chế phosphodiesterase (cilostazol [Pletal]).

 - Ức chế receptor Glycoprotein IIb/IIIa (abciximab [ReoPro], eptifibatide [Intergrilin], tirofiban [Aggrastat]).

 - Ức chế tái hấp thu adenosine (dipyridamole [Persantine]).

 - Ức chế chọn lọc và gắn có phục hồi với thụ thể P2Y12 (ticagrelor [Brilinta]).

 - Đối vận receptor hoạt hoá tiểu cầu (PAR-1) (vorapaxar [Zontivity]).
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1. ĐẠI CƯƠNG

Mở đường vào mạch máu là bước đầu tiên trong mọi 

thủ thuật tim mạch xâm nhập (gồm cả chẩn đoán và can 

thiệp). Bước này đòi hỏi độ chính xác cao do nguy cơ chảy 

máu và liên quan tới các thuốc chống huyết khối mà người 

bệnh đang sử dụng. Bên cạnh đó, lựa chọn đường vào 

mạch máu và kích cỡ sheath nên dựa theo đặc điểm giải 

phẫu của từng người bệnh, tình trạng bệnh lý (như bệnh 

mạch máu ngoại biên) và yêu cầu của kỹ thuật can thiệp. 

Hầu hết các phương pháp mở đường vào mạch máu 

ngày nay đều áp dụng theo nguyên tắc của kỹ thuật  

Seldinger. Kỹ thuật này đã được bác sĩ điện quang người 

Thụy Điển tên Sven Ivar Seldinger giới thiệu vào năm 1953, 

giúp cho việc tiếp cận đường vào mạch máu và các tạng 

rỗng một cách an toàn. Trong thời kỳ trước đó, cần phải 

phẫu thuật bộc lộ mạch máu hoặc dùng dùi chọc (trocar) 

để tạo đường đưa các thiết bị vào cơ thể người bệnh, do 

đó sang chấn nhiều hơn và thường có nguy cơ tai biến cao. 

Kỹ thuật Seldinger thường được áp dụng cho chụp mạch, 

dẫn lưu ở khoang ngực, đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại 

biên hoặc trung tâm, và một số các thủ thuật y khoa khác. 

Kỹ thuật bao gồm các bước: chọc mạch hoặc các khoang 

bằng kim nhọn có lòng rỗng, đưa dây dẫn đầu mềm qua 

kim và rút kim ra; đẩy các loại ống thông theo dây dẫn vào; 

rút dây dẫn khi ống thông đã vào đúng vị trí. 

Hình 10.1. Hình ảnh mô 

tả kỹ thuật Seldinger. 

(a: dùng kim chọc mạch; 

b: luồn dây dẫn theo 

kim vào lòng mạch;  

c: rút kim và giữ lại dây 

dẫn; d: trích rạch da để mở 

rộng đường vào; e: đưa ống 

thông trượt theo dây dẫn; 

f: đặt ống thông đặt trong 

lòng mạch, rút dây dẫn).

2. ĐƯỜNG VÀO ĐỘNG MẠCH 

2.1. Đường vào động mạch đùi

Đường vào động mạch đùi đã là lựa chọn tiêu chuẩn cho 

can thiệp động mạch vành (ĐMV) và mạch máu ngoại 

biên trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, trong những năm gần 

đây, đường vào động mạch quay được sử dụng nhiều hơn 

trong cả thủ thuật chẩn đoán và can thiệp ĐMV, do giảm 

đáng kể biến chứng chảy máu và tử vong. 

a. Kỹ thuật chọc động mạch đùi

Xác định vị trí

Vị trí thích hợp để chọc mạch đùi là động mạch đùi chung 

– đoạn phía trên chỗ chia động mạch đùi nông, đùi sâu 

và phía dưới động mạch thượng vị dưới. Phần này có vị trí 

tương đối cố định trên chỏm xương đùi, vì thế dễ ép cầm 

máu sau thủ thuật. Nếu chọc mạch quá thấp, có thể chọc 

vào động mạch đùi nông, dẫn đến khó ép cầm máu và hình 

thành khối giả phình. Ở vị trí thấp, động mạch cũng chạy 
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sát tĩnh mạch, nên chọc mạch thấp cũng làm tăng nguy 

cơ thông động - tĩnh mạch đùi sau thủ thuật (xem thêm 

mục 2.4, phần biến chứng: Rò động-tĩnh mạch). Ngược lại, 

chọc mạch quá cao phía trên động mạch thượng vị dưới 

sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu sau phúc mạc không được 

phát hiện. 

Không nên sử dụng dây chằng bẹn làm mốc để chọc mạch 

do dây chằng bẹn thường ở thấp hơn so với chỏm xương 

đùi, đặc biệt ở người béo. Màn tăng sáng được khuyến cáo 

để đánh dấu vị trí chọc động mạch đùi bất cứ lúc nào thực 

hiện thủ thuật.

Hình 10.2. Hình ảnh chụp động mạch đùi chung: Tư thế trước – sau (AP) nghiêng phải. Động mạch thượng vị dưới và 

chỗ chạc ba động mạch đùi chung là các giới hạn trên – dưới (giữa 2 vạch kẻ liền). Mũi tên 2 chiều chỉ vùng thích hợp 

để chọc động mạch đùi ngang chỏm xương đùi, tốt nhất là 1/3 giữa chỏm đùi.

Chuẩn bị bệnh nhân

 - Bộc lộ vùng da rộng phía trước trong đoạn gần đùi, 

mở rộng lên cả phía trên dây chằng bẹn.

 - Cạo sạch lông vùng da này.

 - Sát khuẩn vùng da bằng cồn, povidone-iodine 

hoặc chlorhexidine.

 - Cô lập vị trí chọc mạch bằng toan vô khuẩn.

Kỹ thuật

 - Áp dụng kỹ thuật Seldinger với kim chọc mạch 18 

hoặc 20G. 

 - Lưu ý rằng nếu mở đường vào ĐM quay có thể 

dùng kỹ thuật chọc 2 thành (through-and-through, xem 

mục 2.2) thì với ĐM đùi, cần chọc 1 thành vì sẽ giảm 

nguy cơ chảy máu từ nhiều vết chọc; giảm chảy máu sau 

đóng mạch bằng dụng cụ. 

 - Vị trí chọc kim trên da cũng nên thấp hơn 1-2 cm 

so với vị trí đánh dấu. Góc kim khoảng 60 độ so với mặt 

da hướng về phía đầu.

 - Đối với những trường hợp can thiệp nhiều thì 

trong các ngày khác nhau, đường vào động mạch đùi 

đối bên có thể xem xét, trong khi chọc lại động mạch 

đùi cùng bên có nguy cơ chảy máu hoặc nhiễm trùng. 

Hình 10.3. Kỹ thuật chọc động mạch đùi tối ưu qua  

một thành. 

Với những trường hợp đã đóng mạch bằng dụng cụ trước 

đó, nên cân nhắc có nên chọc lại động mạch đùi cùng vị trí 

hay không. Những vị trí đóng mạch bằng Starclose hoặc 

Perclose có thể chọc lại ngay mặc dù có xác suất nhỏ đi 

qua giữa chỗ kẹp của dụng cụ đóng mạch. Nếu bệnh nhân 

được đóng mạch bằng Angioseal, không chọc lại động 

mạch đùi trong vòng 90 ngày.
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1. TỔNG QUAN KỸ THUẬT THÔNG TIM

Thông tim là kỹ thuật sử dụng một ống thông (catheter) 

đưa qua đường tĩnh mạch (thông tim phải) và/hoặc động 

mạch (thông tim trái) lên tim và các mạch máu liên quan 

dưới màn huỳnh quang tăng sáng, qua đó để chụp ghi lại 

hình ảnh cản quang của hệ động mạch vành, các mạch 

máu liên quan và các buồng tim, cũng như đánh giá các 

thông số huyết động học. 

Hiện nay, thông tim đã trở thành một thăm dò quan trọng 

và thường quy trong tim mạch. Giá trị của thông tim là giúp 

chẩn đoán các bệnh có ảnh hưởng đến cấu trúc, chức năng 

tim mạch như bệnh động mạch vành, bệnh van tim, bệnh 

tim bẩm sinh, là cơ sở cho các phương pháp điều trị can 

thiệp tim mạch qua đường ống thông. Thủ thuật thông 

tim được tiến hành trong phòng tim mạch can thiệp. 

1.1. Chỉ định và chống chỉ định của thông tim 

a. Chỉ định 

Bảng 11.1. Các chỉ định của thông tim chẩn đoán

CHỈ ĐỊNH THỦ THUẬT THÔNG TIM

1. Bệnh động mạch vành

a. Nhồi máu cơ tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái

b. Cơn đau thắt ngực không ổn định Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái

c. Đánh giá trước phẫu thuật Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái

d. Thiếu máu cơ tim thầm lặng Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái

e. Nghiệm pháp gắng sức dương tính Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái

f. Đau ngực không điển hình, hoặc co thắt ĐMV Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái

2. Bệnh van tim
Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim trái + phải, ± 

chụp động mạch chủ

3. Bệnh tim bẩm sinh
Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim trái + phải, ± 

chụp động mạch chủ

4. Tách thành ĐMC Chụp ĐMV, chụp ĐMC

5. Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc bệnh cơ tim hạn chế Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim trái + phải

6. Bệnh cơ tim
Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim trái + phải, ± 

sinh thiết cơ tim

7. Đánh giá trước và sau ghép tim
Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim trái + phải, 

sinh thiết cơ tim

8. Bệnh lý mạch máu ngoại biên
Chụp động mạch ngoại biên (mạch máu não, động mạch 

dưới đòn, động mạch thận, động mạch chi dưới)

Chú thích: ĐMV: Động mạch vành; ĐMC: Động mạch chủ.
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b. Chống chỉ định 

Bảng 11.2. Chống chỉ định thông tim

Chống chỉ định tuyệt đối

 - Không đủ cơ sở vật chất, vật lực và các thiết bị.

 - Bệnh nhân từ chối hoặc không hợp tác.

Chống chỉ định tương đối

 - Chảy máu đường tiêu hóa cấp, thiếu máu cấp.

 - Dùng thuốc chống đông (hoặc có tình trạng chảy máu chưa xác định và không thể kiểm soát).

 - Rối loạn điện giải.

 - Nhiễm khuẩn đang tiến triển.

 - Nhiễm độc thuốc (VD: digitalis, phenothiazine).

 - Phụ nữ có thai.

 - Đột quỵ não gần đây (<1 tháng).

 - Suy gan, thận nặng.

 - Các trường hợp suy tim nặng, tăng huyết áp nặng, rối loạn nhịp nặng mà chưa kiểm soát được. 

1.2.  Các thủ thuật thường kết hợp trong thông tim

Bảng 11.3.  Các thủ thuật thường kết hợp trong thông tim

THỦ THUẬT CHÚ THÍCH

1. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm
Dùng để truyền thuốc, dịch hoặc đặt máy tạo nhịp tạm thời (không bắt buộc 

phải sử dụng chụp mạch).

2. Thăm dò huyết động

a. Áp lực tim trái

b. Áp lực tim phải

 - Thực hiện thường quy cho hầu như mọi trường hợp (động mạch chủ, 

thất trái), không thực hiện thường quy trong bệnh mạch vành. 

 - Chỉ định trong trong bệnh van tim; thường quy trong suy tim sung 

huyết (CHF), suy chức năng thất phải, bệnh cơ tim, luồng shunt trong tim, 

bất thường bẩm sinh.

3. Chụp buồng thất trái
Thực hiện thường quy hầu hết các trường hợp, trừ trường hợp bệnh nhân nguy 

cơ cao (như hẹp thân chung động mạch vành trái, suy tim nặng, suy thận nặng).

4. Chụp chọn lọc động mạch vú trong
Không thực hiện thường quy trừ khi bệnh nhân có chỉ định bắc cầu chủ vành 

cần sử dụng động mạch vú trong.

5. Chụp động mạch đùi
Thực hiện thường quy trước khi đóng mạch, lúc rút thiết bị nếu đường vào là 

động mạch đùi.

6. Chụp động mạch chủ

Thực hiện thường quy khi hở van động mạch chủ, lóc thành động mạch chủ, 

phình động mạch chủ, có hoặc không kèm với hẹp van động mạch chủ; Thực 

hiện thường quy để xác định vị trí cầu mạch khi không thể thấy được khi chụp 

mạch chọn lọc, nguyên ủy động mạch vành bất thường.

7. Thăm dò hoạt động điện của tim Đánh giá loạn nhịp tim, thủ thuật đốt điện.
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THỦ THUẬT CHÚ THÍCH

8. Can thiệp và kỹ thuật đặc biệt

Đặt stent mạch vành, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator),…phân suất 

lưu lượng dự trữ vành (fractional flow reserve - FFR)/lưu lượng dự trữ vành  

(Coronary flow reserve - CFR)/Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá tổn 

thương, trong thay van động mạch chủ qua catheter (transcatheter aortic valve 

replacement), nong van bằng bóng. 

Sinh thiết cơ tim.

Thông tim qua vách liên nhĩ hoặc qua thất trái (Transseptal/LV puncture).

9. Thiết bị đóng động mạch Giúp giảm chảy máu tại đường vào động mạch.

2. KỸ THUẬT THÔNG TIM PHẢI VÀ TRÁI

2.1. Tổng quan về sóng áp lực

a. Nguyên tắc vật lý 

Theo dõi huyết động là bước thường quy của mọi thủ 

thuật thăm dò xâm nhập. Khi khảo sát huyết động học, thủ 

thuật viên sẽ đánh giá hình dạng và áp lực các sóng trong 

buồng tim/mạch máu.

Dòng máu được tim bơm ra không hằng định mà biến đổi 

đều đặn theo từng nhát bóp, tương ứng các giai đoạn của 

chu chuyển tim. Áp lực máu được truyền qua môi trường 

lỏng dưới dạng các sóng biến thiên tuần hoàn. Theo định 

luật Pascal, áp lực tại một điểm bất kỳ trong lòng chất 

lỏng được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng. Do đó 

nếu đưa một ống thông chứa dịch vào buồng tim, áp lực 

tác động lên cột chất lỏng ở đầu xa ống thông sẽ tương 

đương áp lực thu được tại đầu gần. Kết nối đầu gần ống 

thông chứa dịch với một màng nhận cảm sẽ giúp chúng 

ta đo được áp lực trong buồng tim/mạch máu. Áp lực này 

sẽ được hiển thị thành đường cong áp lực trên màn hình 

máy tính. 

Đơn vị đo áp lực tiêu chuẩn là Pascal (Pa): 1 Pa bằng 1N/m2. 

Đơn vị đo áp lực sử dụng trong y học là mmHg: 1 mmHg là 

áp lực tạo ra bởi cột thuỷ ngân cao 1 mm ở điều kiện 0ºC, 

tương ứng 133,3 Pa. Ngoài ra còn dùng đơn vị cm nước,  

1 mmHg tương ứng 1,36 cm nước. 

Khi thông tim, thủ thuật viên sẽ đánh giá hình dạng và 

cường độ các sóng trong buồng tim, mạch máu. 

Hình 11.1. Các đường áp lực động mạch chủ, thất trái, nhĩ trái, tương ứng các giai đoạn của chu chuyển tim
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1. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu điện sinh lý tim là một phương pháp thông 

tim đặc biệt nhằm phân tích một cách có hệ thống các 

hiện tượng điện sinh lý tim ở bệnh nhân trong tình trạng 

cơ sở và đáp ứng của tim với các kích thích điện có chương 

trình. Để thực hiện và đọc các kết quả một cách chính xác, 

cần phải hiểu một số khái niệm và phương pháp bao gồm 

đo dẫn truyền nhĩ thất, lập bản đồ điện học, đặc biệt phác 

đồ (protocol) kích thích tim có chương trình trước khi sử 

dụng các kết quả này để điều chỉnh về lâm sàng.

Sau 30 năm từ khi được tiến hành lần đầu tiên, thăm dò 

điện sinh lý tim ngày nay đã trở thành một phương pháp 

thăm dò quan trọng không thể thiếu trong tim mạch học, 

đặc biệt trong lĩnh vực rối loạn nhịp tim, giúp chẩn đoán 

chính xác các cơ chế gây rối loạn nhịp tim cũng như xác 

định được nơi phát sinh các rối loạn nhịp tim và tạo nên 

một cuộc cách mạng trong điều trị các rối loạn nhịp tim.

Thăm dò điện sinh lý tim cùng với triệt đốt các rối loạn 

nhịp tim bằng năng lượng sóng tần số radio qua đường 

ống thông được triển khai lần đầu tiên ở nước ta vào năm 

1998 và hiện nay đã trở thành một kỹ thuật thường quy tại 

một số trung tâm tim mạch lớn trên cả nước.

2. CẤU TẠO, ĐẶC TÍNH ĐIỆN SINH LÝ HỌC CƠ 
TIM VÀ HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN TIM 

2.1. Cấu tạo cơ tim và hệ thống dẫn truyền tim

Cấu tạo cơ tim: Cơ tim có cấu tạo đặc biệt gồm những thớ 

cơ vân đan chằng chịt với nhau mà chức năng của chúng 

là co bóp khi được kích thích. Bên cạnh các sợi co bóp, còn 

có các sợi biệt hóa với nhiệm vụ tạo ra và dẫn truyền xung 

động đến các sợi cơ của tim. 

Hệ thống dẫn truyền tim

 - Nút xoang: Được Keith và Flack tìm ra năm 1907, 

có hình dấu phẩy, dài từ 10 - 35 mm và rộng từ 2 - 5 mm, 

nằm ở vùng trên nhĩ phải giữa chỗ đổ vào của tĩnh mạch 

chủ trên và tiểu nhĩ phải. Các tế bào chính của nút xoang 

được gọi là tế bào P có tính tự động cao nhất nên là chủ 

nhịp chính của tim.

 - Đường liên nút: gồm các tế bào biệt hóa chủ 

yếu là có khả năng dẫn truyền xung động, nhưng cũng 

có một số tế bào có khả năng tự động phát xung. Các 

đường này nối từ nút xoang đến nút nhĩ thất (Tawara) 

gồm đường trước có một nhánh đi sang nhĩ trái  

(Bachman), đường giữa (bó Wenckebach) và đường sau 

(bó Thorel).

 - Nút nhĩ thất: Được Tawara tìm ra từ năm 1906, có 

hình bầu dục, mặt phải lõm, mặt trái lồi, dài 5 - 7 mm, 

rộng 2 - 5 mm, dầy 1,5 - 2 mm, nằm ở mặt phải phần 

dưới vách liên nhĩ giữa lá vách van ba lá và xoang vành. 

Nút nhĩ thất gồm nhiều tế bào biệt hóa đan với nhau 

chằng chịt làm cho xung động qua đây bị chậm lại và dễ 

bị block. Nút nhĩ thất chủ yếu làm nhiệm vụ dẫn truyền 

và chỉ có ít tế bào tự động.

 - Bó His: Được His mô tả từ năm 1893, rộng 1 - 3 mm, 

nối tiếp với nút nhĩ thất, có đường đi trong vách liên thất 

ngay dưới mặt phải của vách dài khoảng 20 mm, bó His 

chia 2 nhánh phải và trái. Cấu tạo bó His gồm các sợi dẫn 

truyền nhanh đi song song và có tế bào có tính tự động 

cao. Vì bó His và nút nhĩ thất nối tiếp với nhau không có 

ranh giới rõ rệt, rất khó phân biệt về mặt tổ chức học nên 

được gọi chung là bộ nối nhĩ thất.

 - Các nhánh và mạng lưới Purkinje: Bó His chia ra 

2 nhánh: nhánh phải và nhánh trái, nhánh phải nhỏ và 

mảnh hơn, nhánh trái lớn chia ra 2 nhánh nhỏ là nhánh 

trước trên trái và sau dưới trái. Nhánh phải và trái chia 

nhỏ và đan vào nhau như một lưới bọc hai tâm thất. 

Mạng này đi ngay dưới màng trong tâm thất và đi sâu 

vài milimet vào bề dày của lớp cơ. Hai nhánh bó His và 

mạng Purkinje rất giàu các tế bào có tính tự động cao có 

thể tạo nên các chủ nhịp tâm thất.

 - Các sợi Kent: Sợi tiếp nối giữa nhĩ và thất.

 - Các sợi Mahaim: Các sợi đi từ nút nhĩ thất tới cơ 

thất, từ bó His tới cơ thất, từ nhánh trái tới cơ thất. 

 - Cơ tim và hệ thống dẫn truyền được nuôi dưỡng 

bởi hệ thống động mạch vành. Hệ thống dẫn truyền 

tim chịu chi phối bởi các nhánh thần kinh giao cảm, phó 

giao cảm có nhiệm vụ điều hòa hoạt động của tim.
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Hình 12.1. Hệ thống dẫn truyền trong tim

Ở nút xoang có những nhánh nhỏ của dây X và những sợi 

sau hạch của thần kinh giao cảm. Nút nhĩ thất cũng nhận 

những sợi dây X bên trái và dây X bên phải.

2.2. Đặc tính điện sinh lý học cơ tim và hệ thống dẫn 

truyền tim

 - Tính tự động: Là thuộc tính quan trọng nhất của 

tổ chức biệt hóa cơ tim, có thể phát ra những xung động 

nhịp nhàng với những tần số nhất định, đảm bảo cho 

tim đập chủ động. Tính tự động này hoàn toàn độc lập 

với hệ thần kinh, nên khi cắt bỏ hết các nhánh thần kinh 

tim vẫn đập.

 - Tính dẫn truyền: Có cả ở thớ cơ biệt hóa và thớ cơ 

co bóp. Cả hai loại cơ tim khi được kích thích đều có thể 

dẫn truyền xung động tới các thớ cơ khác.

Bình thường, xung động phát ra từ nút xoang dẫn truyền 

trong hệ thống dẫn truyền của tim với vận tốc khác nhau. 

Qua bó liên nút: 1000 mm/s, ở phía trên nút nhĩ thất: 50 

mm/s, qua nút nhĩ thất: 100 - 200 mm/s, bó His 800 - 2000 

mm/s, mạng lưới Purkinje: 2000 - 4000 mm/s, cơ tim 300 

mm/s. Hệ thống dẫn truyền có thể dẫn truyền xung động 

theo hai chiều xuôi và ngược.

 - Tính chịu kích thích: Cơ tim đáp ứng theo định 

luật “tất cả hoặc không” nghĩa là khi tim nhận kích thích 

đủ mạnh (ngưỡng) thì cơ tim co bóp ở mức tối đa, dưới 

ngưỡng đó tim không đáp ứng, trên ngưỡng đó tim 

cũng không co bóp mạnh hơn.

 - Tính trơ: Cơ tim chỉ đáp ứng theo nhịp kích thích 

đến một chu kỳ nhất định, kích thích đến đúng lúc tim 

đang co thì không được đáp ứng, kích thích đến vào thời 

kỳ tim giãn thì có đáp ứng. Người ta chia ra thời kỳ trơ 

tuyệt đối, thời kỳ trơ tương đối và còn có khái niệm thời 

kỳ trơ hiệu quả, đây là giai đoạn mà mọi kích thích lên 

sợi cơ tim đều không gây được đáp ứng cơ học đủ mạnh 

để lan truyền ra các sợi xung quanh. Thời kỳ trơ hiệu quả 

gồm thời kỳ trơ tuyệt đối cộng với phần đầu của thời kỳ 

trơ tương đối. Ngoài ra còn có thời kỳ trên bình thường 

(supernormal phase) nghĩa là đáp ứng dễ dàng với kích 

thích tương đối nhỏ.

2.3. Điện thế hoạt động

 - Khi nghỉ ngơi, các tế bào cơ tim và hệ thống dẫn 

truyền ở trạng thái phân cực với điện thế (+) ở phía 

ngoài và điện thế (-) ở phía trong màng tế bào. Trung 

bình điện thế âm ở trong màng so với ngoài màng tế 

bào là -90 mV, điện thế này bắt nguồn từ sự chênh lệch 

nồng độ của các ion Na+, K+, Ca++ và các ion khác ở dịch 

trong và ngoài màng tế bào.

 - Khi tế bào hoạt động, do sự vận chuyển các ion qua 

màng tế bào, điện thế (+) ngoài màng tế bào sẽ được 
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thay thế bằng điện thế (-), đây là hiện tượng khử cực  

(depolarization).

 - Các hiện tượng trên xảy ra khi tế bào được kích 

thích bằng bất kỳ tác nhân nào. Muốn có điện thế hoạt 

động, kích thích đến tế bào phải làm hạ điện thế trong 

màng tới một ngưỡng nhất định, khi đó sẽ xảy ra sự thay 

đổi về tính thẩm thấu của màng tế bào, các ion Na+ ồ ạt 

chui vào trong tế bào, hạ điện thế trong màng xuống 0 

mV và còn nảy quá đà trở nên (+) khoảng 20 mV.

 - Điện thế hoạt động gồm các pha sau:

• Pha 0: Khử cực nhanh. Dòng Na+ nhanh từ ngoài 

vào trong tế bào.

Tiếp đó đến tái cực gồm 4 pha:

• Pha 1: Tái cực nhanh sớm. Dòng Na+ từ ngoài vào 

trong tế bào đột ngột đóng lại. Dòng Ca++ bắt đầu vào 

trong tế bào.

• Pha 2: Cao nguyên tái cực, điện thế trong màng 

vẫn (+), Na+ tiếp tục vào trong màng tế bào nhưng 

chậm hơn, Ca++ cũng vào trong màng và K+ thoát ra 

ngoài màng.

• Pha 3: Tái cực nhanh muộn, K+ thụ động thoát ra 

ngoài màng tế bào, điện thế trong màng trở nên âm 

tính hơn.

• Pha 4: Phân cực, ở đầu giai đoạn này các ion Na+ 

chủ động di chuyển ra ngoài màng tế bào, còn K+ lại 

chuyển vào trong. Khi điện thế màng đạt đạt đến mức 

cao nhất, tế bào trở lại trạng thái phân cực như khi nghỉ 

(trước giai đoạn 0 của điện thế hoạt động).

Hình 12.2. Điện thế hoạt động

 - Ở sợi cơ co bóp, điện thế tối đa trong màng được 

duy trì, giai đoạn 4 sẽ kéo dài cho đến khi có một kích 

thích từ ngoài đến làm hạ điện thế tới ngưỡng rồi khởi 

động điện thế hoạt động với các giai đoạn như đã mô 

tả ở trên.

Ở tế bào biệt hóa của hệ thống dẫn truyền thì hoàn toàn 

khác. Ở trạng thái nghỉ, tế bào tự khử cực: ion Na+ đi vào 

trong tế bào làm hạ dần điện thế trong màng, đó là sự khử 

cực chậm tâm trương, một đặc trưng của tế bào tự động. 

Khi điện thế trong màng hạ tới ngưỡng sẽ khởi động một 

điện thế hoạt động. Tần số tạo ra những điện thế hoạt 

động phụ thuộc vào tốc độ khử cực chậm tâm trương ở 

giai đoạn 4. Bình thường, tế bào tự động của nút xoang có 

tần số tự khử cực lớn nhất vì vậy điện thế trong màng của 

các nơi khác chưa xuống đến ngưỡng để tạo ra một điện 

thế hoạt động thì xung động từ nút xoang đã dẫn tới xóa 

những xung động đang hình thành từ các nơi đó và do vậy 

nó chỉ huy nhịp đập của tim.

Nút xoang giữ vai trò chủ nhịp vì tần số phát xung động 

lớn nhất 60 - 80 lần/ phút, so với bộ nối nhĩ thất 40 - 60  

lần/ phút và mạng Purkinje 20 - 40 lần/ phút.
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1. ĐẠI CƯƠNG

Chụp động mạch vành chọn lọc qua da (gọi tắt là chụp 

động mạch vành) và thông tim trái là thủ thuật thường quy 

ở tất cả các trung tâm tim mạch có đơn vị/phòng thông 

tim – tim mạch can thiệp. Khi tiến hành chụp động mạch 

vành thường bao gồm đo áp lực động mạch chủ, áp lực 

buồng thất trái và chụp buồng thất trái. Như vậy khi gọi 

chụp động mạch vành đồng nghĩa có kèm thông tim trái. 

Chi tiết về thông tim thăm dò huyết động được đề cập đến 

trong Chương 11: Thông tim thăm dò huyết động. Chương 

này đề cập chủ yếu chụp động mạch vành chọn lọc và 

chụp đánh giá buồng thất trái.

Chụp động mạch vành giúp chúng ta đánh giá được các 

thông tin về chức năng (dòng chảy), giải phẫu, cũng như 

tổn thương động mạch vành dưới màn huỳnh quang tăng 

sáng do việc bơm trực tiếp chất cản quang vào lòng động 

mạch vành. Hiện nay, các phương pháp thăm dò hình ảnh 

không xâm lấn (như chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ 

tim) rất có giá trị trong dựng hình đánh giá giải phẫu động 

mạch vành, tuy nhiên chụp động mạch vành chọn lọc và 

thông tim trái vẫn là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán các 

bệnh lý động mạch vành. 

Ca chụp động mạch vành chọn lọc đầu tiên được thực hiện 

năm 1958 bởi Mason Sones, trong đó ông đã tình cờ chụp 

được động mạch vành phải chọn lọc trong quá trình chụp 

gốc động mạch chủ, do ống thông bị đẩy vào lỗ vào động 

mạch vành. Trong những năm 1960 - 1970, chụp mạch 

vành vẫn là một kỹ thuật giúp chẩn đoán xác định bệnh lý 

động mạch vành và đặc biệt giúp ích khi có chỉ định phẫu 

thuật cầu nối. Đến năm 1977, khi Gruentzig thực hiện ca 

nong mạch vành qua da đầu tiên, đã mở ra kỷ nguyên mới 

trong điều trị động mạch vành bằng can thiệp. Kể từ đó, 

đặc biệt từ đầu những năm 1990, chụp động mạch vành 

can thiệp đã bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ, đến 

năm 2010, ước tính có khoảng 1.029.000 ca thông tim chẩn 

đoán nội trú và 954.000 thủ thuật can thiệp mạch vành qua 

da (PCI) được thực hiện hàng năm tại Hoa Kỳ. Những năm 

gần đây đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và sự 

phát triển vượt bậc của lĩnh vực này, với sự ra đời liên tục 

của các vật liệu mới, kỹ thuật mới, các cải tiến trong chụp 

mạch vành và can thiệp nội mạch. Tại Việt Nam, kỹ thuật 

chụp chọn lọc và can thiệp bắt đầu từ những năm 1995 

và phát triển mạnh mẽ tại nhiều trung tâm trên cả nước. 

Chụp động mạch vành là kỹ thuật cơ bản và là cơ sở trước 

khi tiến hành kỹ thuật can thiệp. Do vậy, tất cả các bác sĩ 

tim mạch can thiệp cần phải nắm chắc từ lựa chọn ống 

thông, thuốc cản quang, các góc (tư thế) chụp, đánh giá 

tổn thương, các biến chứng tiềm ẩn… 

Trước khi làm can thiệp nói chung và chụp động mạch 

vành, thông tim trái - phải nói riêng, bác sĩ can thiệp cần 

cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro và hạn chế của kỹ thuật 

này để tránh gây biến chứng cho người bệnh. Cần theo 

dõi, đánh giá đầy đủ bệnh nhân trước can thiệp cho đến 

sau khi can thiệp, cũng như xác định rõ chúng ta cần hình 

ảnh thu nhận như thế nào mà can thiệp viên đưa ra những 

bước thực hiện đơn giản nhất nhưng phải thu được dữ 

liệu có chất lượng tối đa, cũng như giảm tối đa rủi ro, khó 

chịu cho bệnh nhân. Dữ liệu chụp mạch từ hình ảnh mạch 

vành, buồng tim, và mạch máu ngoại vi là những thông tin 

quan trọng nhất của thông tim để giúp đưa ra quyết định 

trong chẩn đoán và hướng điều trị cho người bệnh. Để tối 

ưu hoá dữ liệu nhận được chúng ta nên chuẩn hoá từng 

bước trong quá trình chụp động mạch vành như chuẩn bị 

bệnh nhân tốt, tiếp cận mạch máu, đặt ống thông chỉnh 

góc chụp phù hợp, tiêm thuốc cản quang để thu nhận 

hình ảnh, hiển thị hình ảnh để xem lại, và phân tích chính 

xác, lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số đầy đủ.

2. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CHUẨN BỊ BỆNH 
NHÂN TRƯỚC THỦ THUẬT CHỤP ĐỘNG MẠCH 
VÀNH VÀ THÔNG TIM TRÁI

2.1. Chỉ định, chống chỉ định của chụp động mạch 

vành, thông tim trái

Các bác sĩ, nhân viên phòng thông tim cần hiểu rõ tầm 

quan trọng của việc đánh giá trước thủ thuật và có nắm 

vững các chỉ định, chống chỉ định thông tim trái, chụp 

động mạch vành. Các bác sĩ can thiệp động mạch vành cần 

phải thảo luận kỹ với nhau về chỉ định chụp cũng như can 

thiệp động mạch vành, thông tim. Chụp động mạch vành 

là một thăm dò chảy máu, mục đích chẩn đoán đoán đơn 

thuần ít khi được đặt ra mà chủ yếu nhằm mục đích can 

thiệp nếu có thể. Do vậy, việc chỉ định chụp động mạch 

vành tuân theo các hướng dẫn, khuyến cáo chụp động 

mạch vành cập nhật theo các thể bệnh khác nhau. 
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a. Chỉ định chụp mạch mạch vành, thông tim trái

 - Với mục đích chẩn đoán đơn thuần: bệnh nhân 

nghi ngờ bệnh lý động mạch vành, bất thường động 

mạch vành mà các thăm dò không xâm lấn không thể 

kết luận được. 

 - Bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên: các 

hướng dẫn hiện tại đều thống nhất có chỉ định chụp 

động mạch vành để xét can thiệp cho mọi bệnh nhân. 

Bệnh nhân có tình trạng ngừng tim ngoại viện và điện 

tim gợi ý là nhồi máu cơ tim chênh lên.

 - Hội chứng mạch vành cấp không có ST chênh lên: 

dựa vào phân tầng nguy cơ để chỉ định. Khuyến cáo hiện 

nay thì có chỉ định chụp ĐMV xét can thiệp cho hầu hết 

bệnh nhân nhóm này kể cả mức nguy cơ thấp. Chỉ khác 

là thời điểm cần chụp ĐMV khác nhau, rất khẩn cấp với 

nguy cơ rất cao; có thể trì hoãn với nguy cơ thấp.

 - Hội chứng mạch vành mạn tính: chỉ định chụp 

ĐMV xét can thiệp nhóm nguy cơ cao như:

• Bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ sống sót 

sau khi được cấp cứu do đột tử tim mạch/rối loạn nhịp 

thất đe doạ tính mạng.

• Bệnh nhân có các triệu chứng của suy tim  

tiến triển.

• Bệnh nhân có các kết quả kiểm tra không xâm 

lấn cho thấy có tình trạng bệnh tim thiếu máu cục bộ  

nghiêm trọng, và lợi ích của quá trình can thiệp lớn 

hơn nhiều so với nguy cơ.

• Bệnh nhân vẫn còn triệu chứng nhiều dù đã được 

điều trị nội khoa tối ưu.

• Chụp động mạch vành ở bệnh nhân trước phẫu 

thuật tim và mạch máu lớn.

b. Chống chỉ định tuyệt đối

 - Không có chống chỉ định tuyệt đối trừ: không đủ 

điều kiện con người và trang thiết bị (cần chuyển bệnh 

nhân đến cơ sở có trang bị) hoặc bệnh nhân từ chối  

thủ thuật.

c. Chống chỉ định tương đối

 - Bệnh nhân có rối loạn đông máu: Cần đánh giá 

đông máu của bệnh nhân trước thủ thuật. 

 - Suy thận nặng: Cần theo dõi kỹ, hạn chế dùng các 

thuốc cản quang và lọc thận nếu cần.

 - Dị ứng thuốc cản quang: Cần hỏi kỹ tiền sử đã 

dùng và có dị ứng thuốc cản quang.

 - Nhiễm trùng đang tiến triển đặc biệt tại vị trí vào.

 - Có các rối loạn sinh hoá, điện giải, thiếu máu...

 - Suy tim mất bù.

 - Các bệnh mạch ngoại vi nặng: Làm khó khăn cho 

đường vào, có thể có các biến chứng nặng nề (tắc mạch, 

tách thành, chảy máu khó cầm…).

 - Phình động mạch chủ bụng (cần chú ý và có thể 

thay đường vào từ tay).

 - Tăng huyết áp trầm trọng không khống chế được.

2.2. Chuẩn bị bệnh nhân cho chụp động mạch vành, 

thông tim trái

Chuẩn bị bệnh nhân trước thủ thuật cũng tuân thủ theo 

các bước cơ bản của chuẩn bị bệnh nhân tim mạch can 

thiệp trước thủ thuật đã được đề cập đến trong Chương 

2 và 3. Trong đó bao gồm tất cả các bước từ giải thích cho 

người bệnh và gia đình, ký giấy cam kết, kiểm tra các vấn 

đề chung về tiền sử bệnh tật, dị ứng, các bệnh đi kèm, kiểm 

tra kỹ dụng cụ, các thiết bị đi kèm, chiến lược, các biến 

chứng tiềm tàng có thể có…

Trước khi tiến hành chụp động mạch vành thông tim, bệnh 

nhân/gia đình cần ký cam kết do đây là thủ thuật xâm lấn, 

tiềm tàng nguy cơ đối với người bệnh. Mặc dù thủ thuật 

này tưởng chừng là đơn giản, nhưng cũng có thể có những 

biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, rung thất, 

ngừng tim v.v… Bên cạnh đó, rất nhiều tình huống chụp 

động mạch vành là sau đó sẽ can thiệp ngay, do vậy càng 

cần giải thích kỹ lưỡng cũng như chuẩn bị các tình huống 

đề phòng các biến chứng trong quá trình thủ thuật. Cùng 

với sự bùng nổ của Tim mạch can thiệp trong thời gian gần 

đây khiến cho nhiều cơ sở y tế có thể chỉ định và thực hiện 

thông tim, chụp mạch vành qua da, khiến các bác sĩ lâm 

sàng có xu hướng xem nhẹ việc giải thích cặn kẽ cho người 

nhà bệnh nhân trước thủ thuật.

3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN 
CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH 

3.1. Giải phẫu động mạch vành liên quan đến kỹ thuật 

chụp và phiên giải kết quả 

Việc nắm rõ được giải phẫu phân đoạn động mạch vành 

(ĐMV) là rất quan trọng và cũng là nền tảng giúp bác sĩ 

tiến hành chụp ĐMV một cách an toàn và hiệu quả. Phần 

giải phẫu ứng dụng đã được trình bày ở chương đầu. Trong 
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phần này, chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh những vấn đề liên 

quan đến chụp ĐMV.

 - Động mạch vành trái và phải xuất phát từ các 

xoang động mạch chủ tương ứng, và thông thường nó 

ở một phần ba trên của xoang Valsalva. Lỗ động mạch 

vành trái thông thường ở trên và sau hơn so với lỗ ĐMV 

phải. 

 - ĐMV trái bắt đầu bởi thân chung động mạch 

vành (left main coronary artery - LMCA), và chia thành 

2 nhánh là động mạch liên thất trước hay động mạch 

xuống trước (LAD) và động mạch mũ trái (LCX). Một số ít 

trường hợp ĐMV trái chia 3 nhánh, khi đó nhánh ở giữa 

được gọi là nhánh trung gian (ramus intermedius).

 - Động mạch liên thất trước chia ra các nhánh vách 

(septal perforators) và nhánh chéo (diagonal). Động 

mạch mũ lại chia các nhánh bờ (obtuse marginal), nhánh 

nhĩ (atrial branches), và khi hệ thống ĐMV trội bên trái 

(left dominant) thì sẽ có nhánh liên thất sau hay nhánh 

xuống sau (PDA) và nhánh bên sau (PLB). Nhánh PDA 

cũng có thể phân ra các nhánh vách.

 - ĐMV phải (RCA) thường có nhánh bên đầu tiên là 

nhánh nón (conus artery) một số trường hợp (tới 50%) 

nó xuất phát từ lỗ riêng với lỗ ĐMV phải. 50 – 60% nhánh 

nuôi nút xoang (sinoatrial node) xuất phát từ ĐMV phải 

(40–50% từ LCX). Tiếp theo nó phân ra nhánh động 

mạch nuôi nút nhĩ thất, nhánh bờ nhỏ và nhánh bờ lớn 

(acute marginal branch). ĐMV phải thường chạy vòng 

đến sau và tiếp tục bởi nhánh PDA.

 - Phân định ĐMV trội bên phải hay trái (Left or right 

coronary dominance) phụ thuộc vào nhánh động mạch 

nào tiếp tục sinh ra nhánh xuống sau (PDA). ĐMV phải 

trội chiếm 80% và ĐMV trái trội chiếm 20% các trường 

hợp. Một số tác giả phân thêm một thể là cân bằng 

trội (Balance dominance) là khi 2 nhánh ĐMV phải và 

trái gặp nhau ở mỏm tim. Việc phân loại này mang tính 

định danh giải phẫu chứ không có nghĩa là động mạch 

vành phải trội là nó đáng vai trò quan trong nuôi tim 

hơn ĐMV trái. 

 - Đề phân đoạn động mạch vành, hiện nay người ta 

sử dụng cách phân đoạn theo tiêu chuẩn SYNTAX (Syn-

ergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery) trong 

đó có 16 phân đoạn của 3 nhánh chính và các nhánh 

phụ lớn của cây động mạch vành (Hình 13.1).

 - Trong thực hành lâm sàng, mặc dù có hai nhánh 

động mạch vành bên phải và trái nhưng người ta 

thường nói tới ba nhánh động mạch vành chính là động 

mạch liên thất trước hay động mạch xuống trước (LAD); 

động mạch mũ (LCX) và động mạch vành phải (RCA). 

Hình 13.1. Phân đoạn động mạch vành theo SYNTAX khi (a) Hệ động mạch vành ưu năng trái và (b) Hệ động mạch 

vành ưu năng phải. Các số tương ứng theo đoạn động mạch vành được liệt kê trong Bảng 13.1.
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I. SIÊU ÂM TRONG LÒNG MẠCH (IVUS) 

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Giới thiệu lịch sử siêu âm trong lòng mạch 

Hệ thống đầu dò siêu âm lần đầu tiên được thực hiện 

bởi tác giả Bonn và cộng sự ở Rotterdam vào năm 1971, 

với mục đích khảo sát buồng thất trái và van tim. Đến 

năm 1988, hình ảnh siêu âm trong lòng mạch máu  

(Intravascular Ultrasound, viết tắt IVUS) lần đầu tiên được 

Yock và cộng sự ghi lại ở trên người. Sau đó một năm, ca 

IVUS đầu tiên đã được tiến hành bởi nhóm tác giả này. Cho 

đến nay, kỹ thuật IVUS đã có những bước tiến quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng hình ảnh và thu nhỏ dần 

kích cỡ đầu dò siêu âm. 

1.2. Nguyên lý hoạt động và cấu tạo IVUS

IVUS là phương pháp chẩn đoán hình ảnh sử dụng năng 

lượng của sóng siêu âm. Đầu dò IVUS là thiết bị dùng để 

chuyển điện năng thành âm năng và ngược lại. Đầu dò 

IVUS được gắn trên một thiết bị cấu tạo với thân tương 

tự bóng can thiệp mạch vành, vì thế có thể đưa vào trong 

lòng ĐMV nhờ trượt trên một dây dẫn 0,014”. Đầu dò sẽ 

phát ra các sóng siêu âm (MHz) đi qua các lớp của thành 

mạch máu. Sóng siêu âm tiếp xúc các mô có tỉ trọng khác 

nhau phản xạ, ngược lại đầu dò. Sau khi bị dội lại từ mô, các 

sóng âm quay trở lại đầu dò, tạo ra xung điện và chuyển 

thành hình ảnh. Hệ thống tái tạo ra hình ảnh dựa trên 

cường độ của sóng dội. Hình ảnh thu nhận được biểu hiện 

dưới dạng thiết diện cắt ngang.

Có hai loại đầu dò IVUS khác nhau: đầu dò cơ và đầu dò số. 

Đầu dò cơ có liên quan đến hệ thống IVUS cơ học và đầu 

dò số có liên quan đến hệ thống IVUS cố định. Các đầu dò 

IVUS của hãng Boston Scientific, Terumo và Ascist đều là 

đầu dò cơ. Đầu dò IVUS của hãng Volcano có cả hai loại 

cơ và số. 

a. Đầu dò cơ học

Đầu dò cơ có khả năng xoay quanh trục với tốc độ 1800 

vòng/phút (30 vòng/giây) để tạo ra chùm tia siêu âm gần 

như vuông góc với ống thông. Cứ khoảng xấp xỉ 1º, đầu dò 

lại phát ra và nhận về các tín hiệu siêu âm. Mỗi hình ảnh sẽ 

có 256 lần phát nhận tia. 

Trong khi sử dụng đầu dò cơ cần bơm nước muối bởi vì các 

bóng khí dù rất nhỏ cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng 

hình ảnh. Trong hầu hết các hệ thống cơ học, đầu dò siêu 

âm quay trong một ống thông có nhiệm vụ bảo vệ đầu dò 

khi đầu dò di chuyển. Điều này tạo thuận lợi cho quá trình 

kéo ngược đầu dò từ đoạn xa về đoạn gần ĐMV trong khi 

tiến hành làm IVUS. 

Hình 14.1. Đầu dò cơ 

b. Đầu dò số

Đầu dò số sử dụng một dãy các tinh thể đóng vai trò là các 

đầu dò, khác với một đầu dò duy nhất quay quanh trục 

như trong đầu dò cơ. Dãy tinh thể này được thiết kế để 

cho thành phần này phát thì thành phần khác thu tín hiệu 

đồng thời. Hình ảnh thu được là sự tổng hợp của các tín 

hiệu từ các đầu dò. Hình ảnh có thể được điều chỉnh để tập 

trung tối ưu vào một dải rộng. Đầu dò số hiện nay cung 

cấp các hình ảnh màu của dòng chảy.
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Hình 14.2. Đầu dò số 

c. So sánh đầu dò cơ và đầu dò số

Hệ thống đầu dò cơ có lợi thế về chất lượng hình ảnh cao 

hơn so với hệ thống đầu dò số. Khoảng cách ngắn hơn từ 

đầu dò tới đầu ống thông của hệ thống cơ học cũng có 

lợi trong can thiệp với tổn thương tắc toàn hoàn mạn tính 

động mạch vành (CTO). 

Ngược lại, hệ thống đầu dò số có thể giúp điều hướng tốt 

hơn hệ thống cơ học trong trường hợp giải phẫu mạch 

vành phức tạp. Ngoài ra, hệ thống đầu dò số không bao 

gồm các bộ phận chuyển động và do đó không bị méo 

hình ảnh trong khi hệ thống cơ học hay xuất hiện hình ảnh 

nhiễu này (hiện tượng méo ảnh không đồng dạng NURD).

1.3. Các dạng hình ảnh IVUS 

a. IVUS đen trắng (IVUS- grey scale) 

Được coi như là tiêu chuẩn vàng cho đánh giá hình ảnh 

trên “in vivo” của thành động mạch vành. Tuy nhiên, đánh 

giá hình thái mảng xơ vữa tương tự như mô bệnh học thì 

có một phần hạn chế. Hạn chế này sẽ được khắc phục một 

phần nhờ các IVUS cải tiến mới như: IVUS mô học ảo (VH-

IVUS), IVUS tán xạ ngược tích hợp (IVUS-IB).

b. IVUS mô học ảo-VH (Virtual histology)

Công cụ phân tích thành phần mô dựa trên tín hiệu sóng 

cao tần (RF-radiofrequency) lần đầu tiên có mặt trên thị 

trường là phần mềm có tên là mô học ảo. Nguyên tắc chính 

của kỹ thuật này là nó không chỉ sử dụng biên độ bao của 

tín hiệu RF phản xạ (như IVUS đen trắng), mà còn sử dụng 

tần số cơ bản để phân tích các thành phần mô có trong 

mảng xơ vữa. Thông tin kết hợp này được xử lý sau đó, xác 

định bốn thành phần cơ bản của mô mảng xơ vữa: (1) mô 

sợi (xanh đậm); (2) mô mỡ (xanh nhạt); (3) lõi hoại tử (đỏ); 

và (4) canxi (trắng).

Trong nghiên cứu so sánh thành phần mảng xơ vữa ở các 

bệnh nhân có hội chứng ĐMV cấp và đau ngực ổn định 

bằng IVUS-VH. IVUS được tiến hành trước khi can thiệp 

trên 318 bệnh nhân (123 bệnh nhân hội chứng ĐMV cấp và 

195 bệnh nhân đau ngực ổn định). Kết quả cho thấy bệnh 

nhân bị hội chứng ĐMV cấp có tổn thương không ổn định 

hơn (89% so với 62%, p < 0,001) so sánh với bệnh nhân đau 

ngực ổn định. Nghiên cứu cũng đưa ra định nghĩa mảng 

xơ vữa vỏ mỏng là khi có lõi hoại tử ≥ 10% và không được 

bao phủ bởi mô xơ, với các trường hợp mạch vành có gánh 

nặng mảng xơ vữa ≥ 40%. Dựa vào đó, tác giả kết luận 

rằng “nghiên cứu sự hình thái của các tổn thương không 

ổn định (các mảnh vỡ hoặc mảng xơ vữa vỏ mỏng) có thể 

góp phần vào theo dõi tiến triển lâm sàng và đưa ra chỉ 

định can thiệp khi có triệu chứng ở nhiều bệnh nhân đau 

ngực ổn định”.

Hình 14.3. Thành phần cấu tạo mảng xơ vữa trên 

 IVUS-VH



CHƯƠNG 14:  CÁC THĂM DÒ XÂM LẤN ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH...390

c. iMAP-IVUS 

Gần đây, một phương pháp xử lý dựa trên RF khác để xác 

định đặc điểm mô mảng xơ vữa động mạch vành được gọi 

là iMAP-IVUS (Boston Scientific). Về nguyên tắc, phần mềm 

này xử lý bằng cách sử dụng mô hình hồi quy và phân 

biệt các đặc tính của bốn loại mô. Hình ảnh từng mô được 

mã hóa các màu khác nhau: (1) mô sợi (xanh lục nhạt); (2) 

mô lipid (vàng); (3) lõi hoại tử (hồng); và (4) vôi hoá (xanh 

lam) với độ chính xác ở mức độ tin cậy cao nhất là: 97%, 

98%, 95% và 98% cho các vùng hoại tử, lipid, xơ và vôi hóa 

tương ứng. 

d. IVUS tán xạ ngược tích hợp (IVUS-IB)

IB-IVUS phân tích tín hiệu RF được tạo ra bởi ống thông 

IVUS xoay cơ học 40 MHz bằng cách áp dụng phép biến 

đổi Fourier nhanh của các thành phần tần số của tín hiệu 

tán xạ ngược, tính toán cường độ của tín hiệu được đo 

bằng decibel (dB). Các thành phần mô khác nhau phản 

ánh tín hiệu RF ở các mức công suất khác nhau, do đó, có 

thể được sử dụng để phân biệt các thành phần mô khác 

nhau. Tương tự với các phương pháp khác, hình ảnh từng 

mô được mã hóa các màu khác nhau: mô sợi, mô mỡ, vôi, 

lõi hoại tử.

Hình 14.4. Thành phần cấu tạo mảng xơ vữa  

trên IVUS-IB

e. IVUS đen trắng tái tạo

Đây là một phương pháp xử lý tái tạo hình ảnh để phát 

hiện các thành phần mảng xơ vữa động mạch vành. Khác 

với các phương pháp phân tích tín hiệu RF được mô tả 

trước đây, nó sử dụng sự khác biệt về cường độ trong hình 

ảnh IVUS đen trắng do đặc tính phản âm khác nhau của 

các thành phần mô khác nhau tạo nên. Ví dụ cấu trúc sợi 

(có màu trắng không kèm bóng cản), cấu trúc mỡ (có màu 

tối), còn cấu trúc canxi (có màu trắng sáng kèm bóng cản 

đen phía sau vì tín hiệu siêu âm không xuyên qua được lớp 

canxi và bị phản xạ ngược lại hoàn toàn).

f. IVUS quang phổ cận hồng ngoại (NIRS: Near Infrared 

Spectroscopy)

Sự ra đời của phương pháp quang phổ cận hồng ngoại 

(NIRS) như một phương thức có thể phát hiện hàm lượng 

lipid của các mảng xơ vữa động mạch, đã mở ra tiềm năng 

nghiên cứu các mảng mạch vành giàu lipid “dễ bị tổn 

thương” hoặc dễ vỡ trong hội chứng động mạch cấp. 

Thử nghiệm ATHEROREMO-NIRS, một nhánh của nghiên 

cứu ATHEROREMO-IVUS trên gần 600 bệnh nhân đã đưa ra 

các kết quả đầy hứa hẹn về khả năng của công nghệ. Giá 

trị chỉ số gánh nặng lõi lipid (Lipid core burden index-LCBI) 

là tương tự nhau ở bệnh nhân hội chứng vành cấp và đau 

ngực ổn định. Trong một nghiên cứu gần đây, Matsumura 

đã sử dụng NIRS-IVUS để kiểm tra các đặc điểm của tổn 

thương mạch vành với xuất huyết trong mảng xơ vữa (thủ 

phạm chính dẫn đến sự tiến triển của tổn thương mạch 

vành) có xác nhận mô bệnh học và chứng minh sự hiện 

diện của nhiều xơ vữa và chỉ số gánh nặng lõi lipid nhiều 

hơn trong các mảng xơ vữa có xuất huyết so với đến các 

mảng xơ vữa không có xuất huyết bên trong.

Hình 14.5. Lõi lipid (màu trắng) trên IVUS-NIRS
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1. ĐẠI CƯƠNG

Trong hơn hai thập niên vừa qua, các kỹ thuật can thiệp 

tim mạch qua đường ống thông có sự phát triển mạnh mẽ 

và mở rộng sang nhóm bệnh lý tim cấu trúc. Nhờ đó, nhiều 

bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tim mở có thể được điều 

trị một cách ít xâm lấn hơn bằng cách can thiệp qua da tại 

đơn vị can thiệp tim mạch. Sự phát triển nhanh chóng của 

can thiệp tim mạch ngoài can thiệp mạch vành xuất phát 

từ tiến bộ của các kỹ thuật, dụng cụ can thiệp, kỹ năng của 

bác sĩ can thiệp và đặc biệt là những bước tiến trong chẩn 

đoán hình ảnh tim mạch bao gồm siêu âm tim.

Một cách kinh điển, các thủ thuật can thiệp tim mạch 

được thực hiện dưới hướng dẫn của màn huỳnh quang 

tăng sáng. Ưu điểm của kỹ thuật này là khả năng thể hiện 

rõ hình ảnh của các dụng cụ cản quang như dây dẫn,  

catheter và dụng cụ can thiệp, giúp bác sĩ can thiệp có thể 

điều khiển, định vị dụng cụ chính xác. Tuy nhiên, chiếu 

huỳnh quang có một số nhược điểm không thể tránh khỏi, 

bao gồm: (1) hình chiếu trên màn huỳnh quang chỉ là hình 

ảnh 2D của cấu trúc tim 3D phức tạp; (2) không thể hiện 

được hình ảnh chính xác của mô mềm và các cấu trúc tim 

đích cần can thiệp (VD: van hai lá, van động mạch chủ, tiểu 

nhĩ trái); (3) phơi nhiễm với tia X; và (4) phải sử dụng thuốc 

cản quang tiêm tĩnh mạch. 

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhiều kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh ra đời như chụp cắt lớp vi tính, chụp 

cộng hưởng từ tim không chỉ giúp chẩn đoán chính xác 

bệnh tim cấu trúc mà còn cung cấp những thông tin quan 

trọng để lựa chọn bệnh nhân, lên kế hoạch can thiệp 

và hướng dẫn trong can thiệp. Mặc dù không phải là kỹ 

thuật đi đầu về công nghệ, siêu âm tim vẫn là lựa chọn 

đầu tay để hướng dẫn trong can thiệp bệnh lý tim cấu trúc 

bởi nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương tiện chẩn 

đoán hình ảnh khác hiện đại hơn. Thật vậy, siêu âm tim có 

tính cơ động cao, có thể thực hiện tại giường và thực hiện 

nhiều lần với chi phí không tốn kém, không phơi nhiễm 

với tia X, không cần tiêm thuốc cản quang chứa iod hoặc  

Gadolinium với khả năng cung cấp hình ảnh giải phẫu và 

sinh lý tim theo thời gian thực - một điểm bổ sung quan 

trọng với hình chiếu huỳnh quang. Đặc biệt, kỹ thuật siêu 

âm tim 3D thời gian thực ra đời đã trở thành công cụ đắc 

lực hướng dẫn trong quá trình can thiệp, đánh giá hiệu 

quả sau can thiệp cũng như phát hiện sớm biến chứng. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy tính an toàn, tỷ lệ thành công 

và biến cố của thủ thuật được cải thiện một cách có ý  

nghĩa dưới hướng dẫn của siêu âm tim trong khi thời gian 

làm can thiệp và thời gian chiếu tia được rút ngắn. 

Siêu âm tim qua thành ngực (2D hoặc 3D), siêu âm tim qua 

thực quản (2D hoặc 3D) và siêu âm tim với đầu dò trong 

buồng tim (ICE) là những kỹ thuật siêu âm tim đã và đang 

được sử dụng để hướng dẫn trong phẫu thuật hoặc can 

thiệp tim mạch trên thế giới. Nội dung của chương này giới 

thiệu tới bạn đọc những điểm cơ bản của các kỹ thuật siêu 

âm tim nói trên, ưu điểm và nhược điểm của từng kỹ thuật 

cũng như vai trò của chúng trong một số can thiệp bệnh 

tim cấu trúc tiêu biểu. 

2. CÁC KỸ THUẬT SIÊU ÂM TIM HỖ TRỢ TRONG 
CAN THIỆP TIM MẠCH

2.1. Các kỹ thuật siêu âm tim truyền thống

a. Siêu âm tim qua thành ngực 2D (2D-TTE)

Siêu âm tim qua thành ngực 2D là kỹ thuật siêu âm tim cơ 

bản nhất trong thăm dò hình ảnh tim mạch. Đầu dò siêu 

âm tim qua thành ngực 2D được sử dụng chủ yếu hiện nay 

là đầu dò rẻ quạt điện tử (phased-array) với các mode siêu 

âm tim cơ bản: M-mode, 2D (B-mode) và siêu âm doppler 

(doppler xung, doppler liên tục, doppler màu và doppler 

mô cơ tim). 

Ưu điểm của siêu âm tim qua thành ngực 2D bao gồm:

 - Không xâm lấn.

 - Không có chống chỉ định.

 - Tính khả dụng cao.

 - Cơ động, có thể thực hiện tại giường bệnh hoặc tại 

phòng can thiệp.

 - Có thể làm lại nhiều lần.

 - Chi phí không tốn kém.

 - Không phơi nhiễm với tia X.

Tuy nhiên, nhược điểm của siêu âm tim qua thành ngực 

2D là khả năng thăm dò hình ảnh hạn chế nếu chất lượng 

hình ảnh siêu âm không tối ưu (bệnh nhân béo, bị bệnh 

phổi kèm theo, bệnh nhân thở máy), hạn chế đánh giá chi 

tiết các cấu trúc nhỏ như các van tim, tiểu nhĩ trái… đặc 

biệt ở bệnh nhân người lớn.
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Hình 15.1. Đầu dò siêu âm tim qua thành ngực 2D và cách thao tác với đầu dò.

Dựa trên các thế mạnh và nhược điểm của siêu âm tim 

qua thành ngực 2D, kỹ thuật này được chỉ định một cách 

thường quy trước các can thiệp tim mạch để bước đầu 

đánh giá bệnh lý tim cấu trúc, ảnh hưởng huyết động của 

các bệnh lý trên và chức năng tim. Tuy nhiên, để lên kế 

hoạch can thiệp và lựa chọn bệnh nhân, cần chỉ định các 

thăm dò hình ảnh tim mạch chuyên sâu hơn như siêu âm 

tim qua thực quản 2D/3D, cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò 

(MSCT) hoặc cộng hưởng từ (MRI) tim để đánh giá chi tiết 

cấu trúc giải phẫu cần can thiệp. 

Trong hướng dẫn can thiệp các bệnh lý tim cấu trúc, hiện 

nay siêu âm tim qua thành ngực 2D vẫn được sử dụng 

trong can thiệp làm mỏng vách liên thất bằng cồn, thay 

van động mạch chủ qua da (Transcatheter Aortic Valve  

Implantation hay TAVI), nong van hai lá bằng bóng qua da 

hoặc sinh thiết cơ tim. Tuy nhiên, các mặt cắt siêu âm 2D 

qua thành ngực hạn chế khả năng theo dõi vị trí và đường 

đi của dây dẫn, catheter và dụng cụ can thiệp. Dù hình ảnh 

siêu âm tim có chất lượng tốt, bản chất hình ảnh 2D chỉ là 

các lát cắt mỏng qua cấu trúc tim nên các catheter, dây dẫn 

hoặc dụng cụ can thiệp có thể xuất hiện một phần hoặc đi 

ra ngoài mặt phẳng đang khảo sát. Vai trò của siêu âm tim 

qua thành ngực 2D trong can thiệp chủ yếu để đánh giá 

hiệu quả tức thời ngay sau can thiệp (VD: vị trí của dụng cụ 

bít thông liên nhĩ và shunt tồn lưu sau khi thả dụng cụ, vị 

trí của van động mạch chủ sinh học trong TAVI và mức độ 

hở cạnh van) và phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm 

như tràn dịch màng ngoài tim, hở van tim cấp. 

Sau can thiệp, siêu âm tim qua thành ngực 2D được 

chỉ định thường quy để theo dõi định kỳ dài hạn cho  

bệnh nhân.

b. Siêu âm tim qua thực quản 2D (2D-TEE)

Siêu âm tim qua thực quản 2D là kỹ thuật ghi hình siêu âm 

tim với đầu dò siêu âm tim 2D được đưa vào thực quản để 

ghi hình ảnh siêu âm tim từ phía sau thay vì đặt đầu dò 

siêu âm tim trên thành ngực (ghi hình siêu âm tim từ phía 

trước). Do đầu dò siêu âm với tần số cao nằm gần các cấu 

trúc tim và tránh được khí trong phổi, siêu âm tim qua thực 

quản 2D có khả năng cung cấp hình ảnh cấu trúc tim với 

độ phân giải cao đặc biệt là các cấu trúc tim nằm phía sau 

ở gần thực quản (van hai lá, nhĩ trái, tiểu nhĩ trái), hạn chế 

các hiện tượng ảnh giả so với siêu âm tim qua thành ngực. 

Hiện nay, đầu dò siêu âm tim qua thực quản 2D là đầu dò 

tổ hợp pha (phased array) linh hoạt (flexible transducer) 

được điều khiển bằng các núm xoay dạng bánh xe răng 

cưa trên phần tay cầm và các thao tác của bác sĩ siêu âm. 
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Hình 15.2. Đầu dò siêu âm tim qua thực quản.

Chú thích. Cable: dây cáp; Control housing: bộ điều khiển; Connector strain relief: dây nối giảm sức căng; Control housing strain 

relief: bộ giảm sức căng bộ điều khiển; Transducer controls: điều khiển đầu dò; Flexible shaft (gastroscope): dây linh động (dây 

soi thực quản); Transducer lens: ống kính đầu dò; Distal tip: khớp nối xa.

Khác với siêu âm tim qua thành ngực 2D, siêu âm tim qua 

thực quản 2D có các chỉ định (Bảng 15.1), chống chỉ định 

(Bảng 15.2) và các biến cố tiềm tàng. Do bản chất là một 

kỹ thuật bán xâm lấn, khi tiến hành siêu âm tim qua thực 

quản 2D, bệnh nhân cần được gây mê toàn thân hoặc gây 

ngủ. Khi sử dụng siêu âm tim 2D qua thực quản trong 

hướng dẫn can thiệp tim mạch, bệnh nhân được gây mê 

toàn thân và đặt nội khí quản. 

 - Ưu điểm của siêu âm tim qua thực quản 2D:

• Cung cấp hình ảnh siêu âm tim với độ phân giải 

cao, đặc biệt là các cấu trúc nằm gần thực quản, 

đặc biệt khi hình ảnh siêu âm tim qua thành ngực  

không rõ.

• Bác sĩ siêu âm có thể điều khiển đầu dò một cách 

linh hoạt (Hình 15.3) để ghi hình cấu trúc tim ở các độ 

sâu khác nhau trong thực quản và dạ dày, ở các góc và 

các hướng khác nhau. 

• Đánh giá chi tiết giải phẫu các cấu trúc cần can 

thiệp như van hai lá, van động mạch chủ và tiểu nhĩ 

trái để lựa chọn bệnh nhân phù hợp với can thiệp và 

lên kế hoạch can thiệp.

• Phát hiện hoặc loại trừ huyết khối nhĩ trái, tiểu nhĩ 

trái trước can thiệp bệnh tim cấu trúc hoặc can thiệp 

điện sinh lý tim.

• Hướng dẫn đường đi của catheter, dây dẫn và 

dụng cụ can thiệp. Đánh giá mức độ tiếp xúc của  

catheter triệt đốt với mô trong can thiệp rối loạn nhịp. 

• Đánh giá hiệu quả tức thời sau can thiệp đặc biệt 

là các can thiệp van hai lá, van động mạch chủ, bít 

thông liên nhĩ, còn lỗ bầu dục (PFO), bít tiểu nhĩ trái 

bằng dụng cụ, thay van động mạch chủ qua đường 

ống thông.

 - Nhược điểm của siêu âm tim qua thực quản 2D:

• Bệnh nhân cần nhịn ăn ít nhất 6h trước khi làm siêu 

âm tim qua thực quản.

• Nguy cơ tổn thương thực quản và đường tiêu hóa 

cao khi thao tác điều khiển đầu dò siêu âm trong thực 

quản, biến chứng nặng có thể gây thủng thực quản. 

• Quá trình làm siêu âm có thể gây khó chịu cho 

bệnh nhân nếu không gây mê hoặc gây ngủ, đặc biệt 

khi lấy các mặt cắt sâu qua dạ dày. 

• Mặc dù cung cấp hình ảnh siêu âm tim có độ phân 

giải cao hơn so với siêu âm tim qua thành ngực, các 

mặt cắt siêu âm tim qua thực quản 2D vẫn chỉ là các 

lát cắt mỏng của cấu trúc tim 3D phức tạp. Điều này 

hạn chế khả năng định vị và theo dõi đường đi của  

catheter, dây dẫn và dụng cụ trong can thiệp bởi các 

dụng cụ này có thể bị rơi ra khỏi mặt cắt đang khảo sát.

• Siêu âm tim qua thực quản 2D trong can thiệp đòi 

hỏi phải gây mê toàn thân và đặt nội khí quản, kéo 

theo các biến chứng liên quan tới gây mê và thở máy. 

• Đầu dò siêu âm tim qua thực quản có thể ảnh 

hưởng đến trường quan sát của bác sĩ can thiệp trên 

màn tăng sáng, đôi khi cần kéo đầu dò lên cao rồi  

đặt lại.
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1. ĐẠI CƯƠNG

Trải qua lịch sử hơn 40 năm phát triển, ngày nay can thiệp 

ĐMV đã trở thành một thủ thuật thường quy ở rất nhiều 

trung tâm tim mạch trên toàn thế giới. Những tiến bộ về 

công nghệ và kỹ thuật đã tạo ra các thiết bị nhỏ gọn hơn, 

phù hợp với nhiều tổn thương mạch vành khác nhau, 

thuận lợi và tiện dụng hơn cho bác sĩ tim mạch can thiệp, 

cũng như cải thiện hiệu quả tức thì và dài hạn của thủ 

thuật. Tuy nhiên, nguyên lý cơ bản của can thiệp ĐMV vẫn 

tương tự thủ thuật mà Gruentzig thực hiện năm 1977: mở 

đường vào mạch máu, đặt một ống thông tiếp cận lỗ vào 

ĐMV, đẩy dây dẫn và bóng hoặc stent tới tổn thương để tái 

thông mạch máu. 

Thiết bị can thiệp ĐMV cơ bản gồm: hệ thống khảo sát 

áp lực và các khúc nối, khóa chữ Y, ống thông can thiệp  

(guiding), dây dẫn (guidewire), bóng, stent, bơm áp lực 

(Hình 16.1). Những thiết bị này hỗ trợ bác sĩ can thiệp thực 

hiện 3 thao tác chính: (1) cố định và hỗ trợ guiding ổn định; 

(2) điều khiển dây dẫn can thiệp đi qua các đoạn mạch gấp 

khúc; (3) đẩy bóng và stent trượt trên dây dẫn đến tổn 

vị trí cần can thiệp. Một thủ thuật can thiệp mạch vành 

qua da thành công đòi hỏi bác sĩ làm thủ thuật phải kiểm 

soát 3 thành phần chuyển động chính (guiding can thiệp, 

dây dẫn can thiệp, bóng và stent) một cách đồng bộ và  

thận trọng. 

Chương sách này trình bày về các thiết bị cơ bản:  

guiding, dây dẫn, bóng, stent. Các thiết bị hỗ trợ quá trình 

chẩn đoán như dụng cụ mở đường vào mạch máu, hệ 

thống đo áp lực, thuốc cản quang, thăm dò hình ảnh xâm 

nhập (IVUS, OCT), khảo sát áp lực đoạn xa ĐMV (FFR), và 

các thiết bị hỗ trợ thủ thuật can thiệp như bộ dụng cụ hút 

huyết khối, thiết bị khoan phá mảng xơ vữa (rotablator), 

dụng cụ hỗ trợ thất trái,... sẽ được trình bày chi tiết trong 

các chương riêng biệt. 

Hình 16.1. Sơ đồ các thiết bị cơ bản sử dụng trong can thiệp động mạch vành

2. ỐNG THÔNG CAN THIỆP 

Ống thông can thiệp là một dụng cụ chuyên dụng thường 

có kích thước 5-8Fr được sử dụng để di chuyển bóng và các 

dụng cụ can thiệp khác tới tổn thương đích. Ống thông 

can thiệp có 3 chức năng chính trong can thiệp mạch:

 - Di chuyển bóng/stent trong lòng ống thông  

can thiệp.

 - Hỗ trợ đẩy bóng/stent đi vào trong lòng ĐMV, đến 

vị trí tổn thương.

 - Theo dõi áp lực mạch vành và bơm thuốc cản 

quang hiện hình mạch máu.
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2.1. Đặc điểm của ống thông can thiệp

So với các loại ống thông dùng trong chẩn đoán,  

guiding (ống thông can thiệp) không có đầu được làm 

nhọn. Chúng có thành mỏng hơn, nhờ đó đường kính 

trong rộng hơn, nhưng đồng thời lại cứng hơn. Để tạo 

được lòng ống thông rộng phải làm mỏng thành ống 

do đó có thể làm giảm độ bền, nguy cơ xoắn ống hoặc 

khó kiểm soát mô-men lực. Guiding cứng hơn để hỗ trợ 

bóng/stent tiến vào, vì thế các thao tác cũng khác so với 

ống thông chẩn đoán. Đây là điều các bác sĩ tim mạch can 

thiệp cần lưu ý, tránh gây tổn thương ĐMV và động mạch 

chủ. Do kích thước lớn hơn, guiding dễ gây tụt áp lực khi 

đưa vào sâu trong lòng ĐMV, so với ống thông chẩn đoán 

cùng kích cỡ. 

Cấu trúc của một guiding gồm 3 lớp: lớp vỏ ngoài, lớp lưới 

bện, và lớp lót bên trong. Lớp vỏ ngoài được làm bằng hợp 

chất polyurethane, polyamides và một số vật liệu nylon. 

Lớp vỏ này giúp guiding có đủ độ cứng, tránh bị xoắn vặn, 

có thể hỗ trợ đẩy dụng cụ tốt, đồng thời vẫn linh hoạt và 

có đặc tính nhớ hình. Lớp lưới bện được gắn vào lớp vỏ 

ngoài, có vai trò chống xoắn vặn, giúp đầu guiding có thể 

xoay được, cũng như có đặc tính cản quang. Trong cùng 

là lớp lót bằng Teflon (PTFE), đảm bảo lòng trong guiding 

trơn nhẵn, và dụng cụ có thể đi vào đi ra một cách dễ dàng 

thuận lợi. 

Về cơ bản, guiding càng cứng thì độ hỗ trợ càng cao, 

nhưng càng kém mềm mại và ít linh hoạt. Các guiding 

ngày nay được thiết kế phù hợp với can thiệp ĐMV qua 

đường mạch quay, cân bằng được độ cứng và độ linh hoạt, 

có đường kính ngoài nhỏ để ít ảnh hưởng đường vào mạch 

máu, trong khi đường kính trong lại đủ lớn. 

Hình 16.2. Cấu trúc một guiding can thiệp 

2.2. Kích cỡ ống thông can thiệp

a. Chiều dài ống thông

Chiều dài tiêu chuẩn của một ống thông can thiệp ĐMV là 

100 cm. Những ống thông ngắn hơn có kích cỡ 80-90 cm 

được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt như can 

thiệp đoạn xa mạch vành, hay can thiệp tổn thương CTO 

với tiếp cận ngược dòng. 

b. Đường kính ống thông 

Đường kính guiding được đo bằng đơn vị French (Fr). 1 

French tương ứng 1/3 mm, vì thế 6 Fr tương đương 2 mm. 

Các guiding sử dụng trong can thiệp ĐMV thường có 

đường kính từ 5Fr đến 8Fr. Tương tự sheath, màu sắc của 

guiding thể hiện kích cỡ của nó: 5Fr có màu xám, 6Fr màu 

xanh lá, 7Fr màu cam, 8Fr màu xanh dương. Lưu ý rằng đây 

là đường kính ngoài của guiding, khác với đường kính của 

sheath được tính bằng đường kính lòng trong. Thầy thuốc 

can thiệp cũng cần nắm rõ đường kính trong của guiding, 

biểu diễn bằng đơn vị inch, vì đây là kích thước cho dụng 

cụ can thiệp đi qua. Cùng là guiding 6Fr, đường kính trong 

có thể thay đổi đôi chút tuỳ thuộc nhà sản xuất và thông số 

được cung cấp trên bao bì sản phẩm (Bảng 16.1).
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1. ĐẠI CƯƠNG

Ngày 16 tháng 9 năm 1977, tại Zurich, Thụy Sỹ, Andreas 

Grüentzig lần đầu tiên thực hiện thủ thuật nong bóng 

động mạch vành qua da trên người. Tính đến thời điểm đó, 

phẫu thuật bắc cầu chủ vành (CABG) là lựa chọn duy nhất 

ngoài điều trị nội khoa tối ưu đối với bệnh lý động mạch 

vành (ĐMV). Trải qua hơn bốn thập niên, can thiệp động 

mạch vành qua da (PCI) đã trở thành thủ thuật thường quy 

tại rất nhiều trung tâm tim mạch trên toàn thế giới. Số ca 

can thiệp ĐMV tăng lên, tiếp cận điều trị các tổn thương 

ngày càng phức tạp. Rất nhiều tiến bộ mới về kỹ thuật, 

thiết bị, công nghệ đã cải thiện hiệu quả và tính an toàn 

của thủ thuật này. 

Hình 17.1. Andreas Grüentzig (1939-1985) và hình ảnh ông thực hiện can thiệp động mạch vành tại Zurich, năm 1979

Với các tiến bộ về kỹ thuật và thiết bị, ngày nay PCI không 

chỉ dùng để điều trị những tổn thương khu trú ở một hoặc 

hai nhánh ĐMV mà còn có thể thực hiện trên những tổn 

thương phức tạp, vôi hoá, tổn thương lan toả, tổn thương 

nhiều thân ĐMV, bao gồm cả hẹp nặng thân chung động 

mạch vành trái. Sự ra đời và ứng dụng rộng rãi của những 

kỹ thuật đặc biệt như siêu âm trong lòng mạch vành,  

khoan phá mảng xơ vữa, thiết bị hỗ trợ thất trái, đã mở 

rộng chỉ định can thiệp ĐMV ở nhiều đối tượng khác nhau. 

Hiện nay, PCI trở thành phương pháp tái tưới máu ĐMV 

phổ biến nhất, với tỷ lệ thành công cao. Ước tính, mỗi năm 

có trên 1,5 triệu ca PCI được thực hiện tại Mỹ, và hàng chục 

nghìn ca PCI ở Việt Nam.

Chương sách này sẽ tóm tắt, thảo luận về các kỹ thuật từ cơ 

bản đến phức tạp để giúp người thực hiện PCI ở mọi cấp 

độ hiểu được các khía cạnh thực tế của kỹ thuật can thiệp 

ĐMV. Can thiệp ĐMV trong các trường hợp tổn thương đặc 

biệt sẽ được trình bày ở những chương kế tiếp. 

2. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP 
ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA

2.1. Chỉ định can thiệp động mạch vành qua da (PCI)

Tuỳ thuộc vào từng bệnh cảnh lâm sàng cụ thể (hội chứng 

vành cấp có hoặc không có ST chênh lên, hội chứng động 

mạch vành mạn tính), thời gian từ khi có triệu chứng, tình 

trạng lâm sàng hiện tại của bệnh nhân (đau ngực, khó 

thở, suy tim, sốc tim, biến chứng cơ học…), giải phẫu ĐM 

vành, tuổi tác, các bệnh lý phối hợp, sự lựa chọn của người 

bệnh,… mà đưa ra quyết định có tái tưới máu cho bệnh 

nhân hay không, nếu có thì tái tưới máu bằng phương 

pháp nào: can thiệp ĐM vành qua da (PCI) hay bắc cầu chủ 

vành (CABG). 

Nhìn chung, CABG được ưu tiên trong các trường hợp nguy 

cơ phẫu thuật thấp với tổn thương giải phẫu ĐM vành phức 

tạp (điểm SYNTAX ≥ 23, tổn thương nhiều nhánh ĐM vành, 

tổn thương thân chung, các tổn thương vôi hoá nặng, …), 
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suy tim EF ≤ 35%, đái tháo đường, tái hẹp stent nhiều lần, 

bệnh nhân không thích hợp dùng kháng tiểu cầu kép hoặc 

có bệnh lý tại tim kèm theo cần phẫu thuật,… Trong khi 

đó, PCI được ưu tiên với các tổn thương đơn giản hơn với 

điểm SYNTAX ≤ 22, nguy cơ phẫu thuật cao, bệnh nền nội 

khoa phức tạp, giải phẫu không phù hợp cho CABG và có 

khả năng tái tưới máu hoàn toàn bằng PCI. 

Theo khuyến cáo mới nhất của ACC/AHA/SCAI năm 2021, 

can thiệp ĐM vành qua da được chỉ định trong các trường 

hợp sau:

a. Nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI)

 - Nhánh thủ phạm:

• PCI cần được tiến hành thường quy trong vòng 

24 giờ (IIa-B), đặc biệt trong vòng 12 giờ (I-A) từ khi có 

triệu chứng.

• PCI cần được tiến hành bất kể thời điểm nào nếu 

triệu chứng thiếu máu còn dai dẳng, suy tim tiến triển, 

sốc tim, rối loạn nhịp tim đe doạ tính mạng (I-B).

• PCI cứu vãn nếu tiêu sợi huyết thất bại (I-C).

• Chụp động mạch vành và PCI thường quy trong 

vòng 3-24 giờ ở bệnh nhân được tiêu sợi huyết thành 

công (IIa-B). 

 - Nhánh không thủ phạm:

• PCI nhánh không thủ phạm có kế hoạch sau khi PCI 

nhánh thủ phạm thành công (I-A).

• PCI nhánh không thủ phạm có thể được cân nhắc 

tiến hành trong cùng một thì với nhánh thủ phạm nếu 

tình trạng huyết động ổn định và tổn thương đơn giản 

(IIb-B).

• Trong trường hợp sốc tim, PCI nhánh không thủ 

phạm không được chỉ định một cách thường quy 

trong cùng một thì với nhánh thủ phạm vì tăng nguy 

cơ tử vong và suy thận tiến triển (III-B)

b. Hội chứng vành cấp không ST chênh lên (nhồi máu 

cơ tim không có ST chênh lên - NSTEMI và đau ngực 

không ổn định): được chỉ định tái tưới máu trong các 

trường hợp sau

 - Bệnh nhân có nguy cơ cao thiếu máu cơ tim tái 

phát và phù hợp cho tái tưới máu, tái tưới máu được chỉ 

định để giảm các biến cố tim mạch (I-A).

 - Bệnh nhân bị sốc tim và phù hợp cho tái tưới máu, 

tái tưới máu cần được tiến hành khẩn cấp để giảm tỷ lệ 

tử vong (I-B). 

 - Bệnh nhân đau ngực dai dẳng, huyết động không 

ổn định, rối loạn nhịp tim nguy hiểm tính mạng tái tưới 

máu ngay lập tức cần được tiến hành để cải thiện kết cục 

lâm sàng (I-C).

 - Bệnh nhân huyết động ổn định, nguy cơ cao của 

các biến cố lâm sàng (Grace > 140 điểm), cần tái tưới 

máu sớm trong vòng 24 giờ để cải thiện kết cục lâm 

sàng (IIa-B). 

 - Bệnh nhân huyết động ổn định, nguy cơ các biến 

cố lâm sàng ở mức độ thấp hoặc trung bình, tái tưới máu 

cần được tiến hành trước khi xuất viện nhằm cải thiện 

kết cục lâm sàng (IIa-B).

 - Trong trường hợp sốc tim, PCI nhánh không thủ 

phạm không được chỉ định một cách thường quy trong 

cùng một thì với nhánh thủ phạm (III-B).

c. Hội chứng vành mạn tính

Cân nhắc tái tưới máu trong hội chứng vành mạn tính 

nhằm 3 mục đích: cải thiện triệu chứng, cải thiện sống còn 

chung và cải thiện các biến cố tim mạch.

Tái tưới máu để cải thiện triệu chứng 

 - Bệnh nhân còn đau ngực dai dẳng dù đã được điều 

trị nội khoa tối ưu và có tổn thương hẹp ĐM vành có ý 

nghĩa trên giải phẫu (hẹp ≥ 70%) hoặc huyết động (FFR 

≤ 0,80), tái tưới máu nên được thực hiện để cải thiện 

triệu chứng (I-A).

 - Ngược lại, bệnh nhân dù có đau thắt ngực nhưng 

không có tổn thương mạch vành hẹp có ý nghĩa, tái tưới 

máu không nên được thực hiện (III-C). 

Tái tưới máu để cải thiện sống còn chung

Nếu bệnh nhân không có triệu chứng hoặc đau thắt ngực 

đáp ứng tốt với điều trị nội khoa, việc tái tưới máu vẫn nên 

được cân nhắc nhằm cải thiện sống còn về mặt lâu dài. 

* Tổn thương nhiều thân ĐM vành với chức năng tâm thu 

thất trái giảm:

 - Phẫu thuật bắc cầu chủ vành (CABG) (với nguy cơ 

phẫu thuật thấp, giải phẫu phù hợp) nên được thực hiện 

trong các trường hợp tổn thương nhiều thân ĐM vành 

với chức năng tâm thu thất trái giảm nhẹ đến trung bình 

EF 35-50% (IIa-B) hoặc nặng EF < 35% (I-B).

 - Nếu không phù hợp với CABG, điều trị nội khoa tối 

ưu ± cân nhắc PCI nếu giải phẫu cho phép (I-A).
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* Tổn thương ba thân ĐM vành (kèm theo hoặc không tổn 

thương đoạn gần LAD) với chức năng tâm thu thất trái bình 

thường (EF > 50%):

 - CABG hoặc PCI có thể được cân nhắc để cải thiện 

sống còn nhưng không chắc chắn về mặt lợi ích (IIb-B).

*Tổn thương thân chung có ý nghĩa:

 - CABG nếu phù hợp cần được tiến hành để cải thiện 

sống còn (I-B).

 - PCI có thể cân nhắc ở một số bệnh nhân chọn lọc, 

phù hợp với PCI (IIa-B).

*Tổn thương đoạn gần LAD có ý nghĩa:

Trong trường hợp tổn thương đoạn gần LAD, chức năng 

tâm thu thất trái bình thường, lợi ích của tái tưới máu để 

cải thiện sống còn là không chắc chắn (IIb-B).

*Tổn thương 1 hoặc 2 nhánh ĐM vành (không bao gồm đoạn 

gần LAD): 

Trong trường hợp tổn thương 1 hoặc 2 nhánh ĐM vành 

(không bao gồm đoạn gần LAD), chức năng tâm thu thất 

trái bình thường, tái tưới máu không được chỉ định để cải 

thiện sống còn (III-B).

Tái tưới máu để cải thiện các biến cố tim mạch

Các khuyến cáo thực hành lâm sàng trước đây chỉ tập 

trung việc đánh giá chỉ định tái tưới máu (PCI hoặc CABG) 

cho hội chứng mạch vành mạn tính nhằm mục đích cải 

thiện triệu chứng và sống còn nói chung so với điều trị nội 

khoa. Tuy nhiên, một số dữ liệu lâm sàng và các nghiên cứu 

gần đây đã chứng minh rằng tái tưới máu (PCI hoặc CABG) 

ở bệnh nhân tổn thương nhiều thân ĐM vành còn giúp cải 

thiện cả các biến cố tim mạch như tử vong tim mạch, nhồi 

máu cơ tim và tái tưới máu mạch vành cấp (IIa-B).

2.2. Chống chỉ định của can thiệp động mạch vành  

qua da

Tuân theo các chống chỉ định tương đối của chụp ĐM 

vành qua da (xem lại Chương 13: Chụp động mạch vành 

và chụp buồng tim), ngoài ra can thiệp ĐM vành nên được 

cân nhắc không nên thực hiện trong các trường hợp sau:

 - Giải phẫu động mạch vành không phù hợp cho PCI 

mà phù hợp cho CABG (đã nêu ở trên) hoặc chỉ điều trị 

nội khoa đơn thuần nếu cả 2 phương pháp đều không 

thể thực hiện được. 

 - Bệnh nhân không thích hợp dùng kháng tiểu cầu 

kép: nguy cơ chảy máu cao, dị ứng với thuốc kháng kết 

tập tiểu cầu,...

 -  Nhiều lần tái hẹp sau can thiệp động mạch vành.

3. CHUẨN BỊ TRƯỚC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH 
VÀNH

3.1. Dụng cụ cơ bản trong can thiệp động mạch vành 

qua da

Xem thêm Chương 16: Các dụng cụ sử dụng trong can thiệp 

động mạch vành. Phần này tóm tắt ngắn gọn những dụng 

cụ thiết yếu trong bảng sau:

Bảng 17.1. Các thiết bị cần thiết để thực hiện PCI thành công

Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu 

Kim chọc mạch 

Introducer sheath kích cỡ 5–8 French (Fr). Có thể cần dùng sheath dài 45-65 cm 

trong trường hợp động mạch ngoại biên xoắn vặn

Hệ thống bơm thuốc Hệ thống Manifold

Đầu nối chữ Y với van cầm máu Loại khóa chữ Y thông thường

Guiding catheter (Ống thông can 

thiệp)

Có nhiều loại guiding từ các công ty khác nhau và dành cho hệ thống ĐMV phải 

và trái. Các guiding có độ hỗ trợ khác nhau, tùy theo hình dạng của guiding và 

đặc điểm giải phẫu gốc ĐMC và lỗ xuất phát ĐMV của bệnh nhân.

Đối với ĐMV phải: Judkins Right 4, IMA, Amplatz Right, Multipurpose, KR4, IKARI 

left, Voda right, Amplatz left

Đối với hệ ĐMV trái: Judkins left, IKARI left, Kimny, Voda left, EBU, XB, CLS, SAL, 

Amplatz left, v.v.
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1. TỔNG QUAN VỀ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP

Hội chứng vành cấp (Acute coronary syndrome - ACS) hay 

gọi đầy đủ là Hội chứng động mạch vành cấp (Hội chứng 

ĐMV cấp) đề cập đến một loạt các biểu hiện lâm sàng đa 

Hình 18.1. Hội chứng vành cấp và các thể bệnh trên lâm sàng

dạng, từ nhồi máu cơ tim (NMCT) có ST chênh lên, tới hội 

chứng vành cấp không có ST chênh lên (Nhồi máu cơ tim 

không ST chênh lên và đau thắt ngực không ổn định). Hội 

chứng vành cấp hầu như liên quan tới nứt vỡ mảng xơ vữa, 

gây huyết khối hoàn toàn hoặc một phần lòng mạch vành.

Biểu hiện lâm sàng của hội chứng vành cấp thay đổi đa 

dạng từ ngừng tuần hoàn, rối loạn điện học, huyết động 

không ổn định như sốc tim do thiếu máu cục bộ tiến 

triển hoặc biến cố cơ học (hở van 2 lá cấp, thủng vách liên 

thất,...) cho tới những bệnh nhân đã hoàn toàn không còn 

đau ngực ở thời điểm nhập viện.

Triệu chứng hàng đầu là tình trạng đau ngực cấp tính 

được mô tả kiểu nặng tức, đè nén, bó chặt, bỏng rát. Các 

triệu chứng có ý nghĩa tương tự như khó thở, đau thượng 

vị. Dựa vào điện tâm đồ, có 2 nhóm bệnh nhân trong hội 

chứng vành cấp:

 - Bệnh nhân nhập viện với đau ngực cấp và đoạn ST 

chênh lên dai dẳng > 20 phút → Nhồi máu cơ tim ST 

chênh lên (STEMI) do tắc nghẽn hoàn toàn động mạch 

vành. Điều trị nền tảng là tái thông mạch vành bằng can 

thiệp mạch vành qua da hoặc phẫu thuật bắc cầu chủ 

vành hoặc tiêu sợi huyết.

 - Bệnh nhân nhập viện với đau ngực cấp nhưng 

không có đoạn ST chênh lên kéo dài (NSTE-ACS). Thay 

đổi ST-T có thể bao gồm: ST chênh lên thoáng qua, ST 

chênh xuống thoáng qua hoặc kéo dài, sóng T âm, dẹt 

hoặc điện tâm đồ hoàn toàn bình thường.

Với bệnh nhân đau ngực nhập viện, chúng ta cần đánh giá 

dựa trên các đặc điểm nguy cơ cao/thấp tùy theo bệnh 

cảnh lâm sàng (triệu chứng, dấu hiệu sinh tồn,…), điện tim 

đồ 12 chuyển đạo và nồng độ troponin T. Và hướng dẫn 

của ESC 2020 về hội chứng vành cấp khuyến cáo sử dụng 

phác đồ Troponin độ nhạy cao bằng phác đồ 0/1 giờ (ưu 

tiên) hoặc phác đồ 0/3 giờ (lựa chọn thứ 2) trong việc đưa 

ra quyết định là NMCT hay không NMCT, và trường hợp 

trung gian cần quan sát thêm có thể là đau ngực không ổn 

định hoặc bệnh lý tim mạch khác.
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Hình 18.2. Phác đồ đánh giá bệnh nhân hội chứng vành cấp

Chú thích: NMCT: Nhồi máu cơ tim.



CHƯƠNG 18: CAN THIỆP TRONG HỘI CHỨNG VÀNH CẤP646

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG ÁP 
DỤNG TRONG THỰC HÀNH

Nhồi máu cơ tim có ST chênh lên đặc trưng bởi huyết khối 

xơ vữa gây lấp tắc hoàn toàn lòng mạch làm giảm đột ngột 

dòng máu mạch vành nuôi cơ tim, gây hình ảnh ST chênh 

lên trên điện tâm đồ.

So với các tổn thương trên các bệnh nhân NSTE-ACS, tổn 

thương thủ phạm trong STEMI có diện tích lòng mạch tối 

thiểu (MLA) nhỏ hơn, gánh nặng mảng xơ vữa và huyết 

khối nhiều hơn và tỷ lệ mảng xơ vữa nứt vỡ/mảng xơ vữa 

có vỏ xơ mỏng cao hơn.

Vì vậy, can thiệp trong bệnh cảnh STEMI thường cần hút 

huyết khối, nguy cơ biến cố liên quan tới huyết khối và 

việc lựa chọn kích cỡ stent dễ bị không được tối ưu do ước 

lượng kích thước lòng mạch bị ảnh hưởng bởi huyết khối 

và phản ứng co thắt mạch trong STEMI.

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA CAN 
THIỆP STEMI

3.1. Chỉ định

Hội chứng vành cấp không ST chênh lên (NSTE-ACS) 

có thể loại trừ nếu nồng độ troponin độ nhạy cao (high  

sensitive-hs) rất thấp hoặc nồng độ troponin thấp và ít 

thay đổi trong vòng 1 giờ. NSTEMI nghi ngờ cao nếu nồng 

độ troponin cao ít nhất hơn mức trung bình hoặc thay 

đổi rõ trong 1 giờ đầu. Ngưỡng cut-off thuỳ thuộc vào  

xét nghiệm.

Phác đồ 0/1h Rất thấp Thấp Δ1h Cao Δ1h

hs-cTnT (Elecsys, Roche)  < 5 > 12 < 3 ≥ 52 ≥ 5

hs-cTnI (Architect, Abbott) < 4 < 5 < 2 ≥ 64 ≥ 6

hs-cTnI (Centaur, Siemens) < 3 < 6 < 3 ≥ 120 ≥ 12

Bảng 18.1. Ngưỡng cut-off (theo ng/L) trong phác đồ 0/1 giờ
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1. ĐẠI CƯƠNG

Định nghĩa: Theo định nghĩa được Câu lạc bộ can thiệp 

chỗ chia nhánh động mạch vành châu Âu (European  

Bifurcation Club - EBC) đồng thuận, tổn thương chỗ chia 

nhánh động mạch vành (ĐMV) là “tình trạng tổn thương 

ĐMV xảy ra sát ngay và/hoặc bao gồm chỗ xuất phát của 

một nhánh bên quan trọng”.

Nhánh bên quan trọng là một nhánh mà bác sỹ không 

mong muốn bị mất đi trong bối cảnh chung của một bệnh 

nhân cụ thể (bao gồm triệu chứng, vị trí vùng thiếu máu, 

nhánh bên gây ra triệu chứng hoặc vùng thiếu máu, khả 

năng sống sót, tuần hoàn bàng hệ, chức năng thất trái).

Tổn thương chỗ chia nhánh ĐMV rất thường gặp, thấy ở 

khoảng 20% các trường hợp can thiệp ĐMV. Can thiệp tổn 

thương này luôn là một thách thức vì có nhiều nguy cơ 

như: mất nhánh bên, huyết khối sớm, đặc biệt là nguy cơ 

tái hẹp cao. Vì thế, khi gặp tổn thương này, điều đầu tiên 

bác sỹ lâm sàng luôn phải cân nhắc đó là lựa chọn chiến 

lược điều trị nào phù hợp hơn: Can thiệp động mạch vành 

qua da (PCI) hay bắc cầu nối chủ vành (CABG).

Trong quá khứ, trước khi có mặt stent phủ thuốc (DES), can 

thiệp tổn thương chỗ chia nhánh với stent kim loại thường 

(BMS) hoặc nong bóng đơn thuần thường có tỷ lệ thành 

công thấp, tỷ lệ biến chứng cao, tỷ lệ tái hẹp cao hơn. Mặc 

dù sự ra đời của DES đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tái hẹp, tái 

can thiệp, tuy nhiên can thiệp tổn thương chỗ chia nhánh 

vẫn là một thách thức. 

Trong hơn 10 năm qua, chiến lược nào tối ưu nhất trong 

can thiệp này vẫn là một đề tài còn nhiều tranh cãi. Nhìn 

chung, chiến lược chỉ đặt stent nhánh chính vẫn là lựa 

chọn ưu tiên, vì việc đặt stent vào cả hai nhánh một cách 

thường quy vẫn chưa chứng minh được lợi ích vượt trội.

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG

2.1. Giải phẫu, sinh lý và mô bệnh học tổn thương chỗ 

chia nhánh động mạch vành

Giải phẫu chỗ chia nhánh động mạch vành: Mạch máu 

chỗ chia nhánh ĐMV bao gồm: nhánh chính đoạn gần 

(Proximal main vessel - PMV) là đoạn nhánh chính (Main 

vessel – MV) tính từ vùng cựa carina trở về trước, nhánh 

chính đoạn xa (Distal main vessel – DMV) là đoạn MV tính 

từ vùng cựa carina ra phía xa, SB là đoạn nhánh bên tính từ 

vùng cựa carina (hình 19.1).

Hình 19.1. Giải phẫu và sinh lý chỗ chia nhánh động mạch vành

(Nguồn: theo Nakazawa G. và cộng sự. (2010))
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Đường kính mạch máu: Đường kính mạch máu (cũng như 

lưu lượng dòng chảy qua nó) được chi phối bởi quy tắc 3 

đường kính, tức là có mối liên quan giữa kích thước thật 

lòng mạch của PMV, DMV và SB. Mối liên quan này có thể 

được chi phối bởi các định luật như:

Định luật Murray: ({PMV}3 = {DMV}3 + {SB}3) 

Hoặc đơn giản hơn là Định luật Finet trong đó kích 

thước của PMV bằng 2/3 của tổng DMV và SB  

(PMV = 0,678{DMV + SB}).

Trong đó:

 - PMV: Đường kính nhánh chính đoạn gần.

 - DMV: Đường kính nhánh chính đoạn xa.

 - SB: Đường kính nhánh bên.

Dòng chảy: Bên cạnh sự xuất hiện dòng chảy rối ở những 

vị trí MV chia ra SB, thì lưu lượng máu chảy qua chỗ chia 

nhánh ĐMV được chi phối bởi quy luật chia nhánh của cây 

mạch vành, có nghĩa là lưu lượng máu chảy vào SB có mối 

tương quan giữa đường kính SB, chiều dài SB và vùng cơ 

tim do SB này nuôi dưỡng. Như vậy, các mạch máu càng 

dài và đường kính càng lớn thì lưu lượng máu chảy qua 

chúng càng nhiều.

Sự phân bố mảng xơ vữa và sự hình thành huyết khối 

trên tổn thương chỗ chia nhánh ĐMV: Do sự thay đổi 

huyết động đột ngột xảy ra ở các điểm chia nhánh của cây 

mạch vành làm thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ 

vữa. Các tổn thương xơ vữa chỗ chia nhánh có xu hướng 

hình thành ở những vùng mà dòng chảy bị rối loạn, đặc 

biệt là ở những vùng ứng suất cắt thấp (low shear stress). 

Những vùng ứng suất cắt thấp được cho là làm thúc đẩy 

quá trình xơ vữa mạch máu, bao gồm thúc đẩy rối loạn 

chức năng tế bào nội mạch, gây tăng hấp thu các phân tử 

lipoprotein, rối loạn sự điều tiết các phân tử kết dính bạch 

cầu… tất cả những điều này góp phần vào sự phát triển và 

tiến triển của xơ vữa mạch vành.

Hình 19.2. Sự phân bố mảng xơ vữa chỗ chia nhánh 

động mạch vành

(* Nguồn: theo Nakazawa G. và cộng sự. (2010))

Vùng A, B, C, D: Những vùng có ứng suất cắt thấp (low shear 

stress), thường gặp mảng xơ vữa. Vùng E, F: Các vùng ứng 

suất cắt cao (high shear stress), ít gặp mảng xơ vữa.

Sự phân bố các mảng xơ vữa cũng bị ảnh hưởng bởi góc 

xuất phát của nhánh bên, mảng xơ vữa hay lắng đọng 

về phía góc nhọn và cách xa góc tù. Vùng cựa carina chỗ 

chia nhánh (vùng G, hình 19.2) chịu ứng suất cắt cao và 

lưu lượng dòng chảy cao do đó thường ít gặp mảng xơ 

vữa nặng, tuy nhiên khi góc chia nhánh tăng lên (góc tù) 

hoặc tăng tỷ lệ kích thước giữa MV và SB hoặc có sự gập 

góc nhiều thì mảng xơ vữa sẽ xuất hiện ở vùng cựa carina 

nhiều hơn. Ngược lại, huyết khối stent muộn thường gặp 

ở những vùng chịu ứng suất cắt cao như vùng cựa carina, 

nơi hiện tượng tái tạo nội mạc xảy ra kém hơn. 

Góc chia nhánh: Là góc được tạo ra giữa DMV và SB. Tổn 

thương chỗ chia nhánh có dạng chữ Y khi góc chia nhánh 

< 70° và có dạng chữ T khi góc chia nhánh > 70°. Khi tổn 

thương có dạng chữ Y, nguy cơ di lệch mảng xơ vữa hoặc di 

lệch vùng cựa carina chỗ chia nhánh gây ảnh hưởng dòng 

chảy SB trong quá trình đặt stent nhánh chính cao hơn so 

với tổn thương dạng chữ T (Hình 19.3), và sẽ khó về mặt kỹ 

thuật để bao phủ stent ở chỗ xuất phát của nhánh bên khi 

sử dụng kỹ thuật đặt stent chữ T ở những tổn thương này. 

Với tổn thương dạng chữ T, mặc dù nguy cơ tắc nhánh bên 

thấp nhưng việc đưa dây dẫn vào nhánh bên có thể gặp 

khó khăn khi gánh nặng xơ vữa lớn ở chỗ xuất phát của 

nhánh bên. 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Tổn thương thân chung động mạch vành trái (left main 

coronary artery, viết tắt là LM) được mô tả lần đầu tiên bởi 

James Herrick năm 1912 ở bệnh nhân chết vì sốc tim sau 

khi bị nhồi máu cơ tim cấp. Tổn thương ở vị trí LM xuất 

hiện trong khoảng 3 đến 5% ở những bệnh nhân khi chụp 

mạch vành qua da và từ 10% đến 30% ở những bệnh nhân 

khi thực hiện phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. 

Do chi phối một vùng cơ tim rộng lớn, tổn thương tại thân 

chung mạch vành trái thường có tỉ lệ biến cố và tỉ lệ tử 

vong cao, do đó phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành (CABG) 

được coi là phương pháp điều trị tối ưu nhất. Tuy nhiên, vài 

thập kỷ trở lại đây có tiến bộ đáng kể về can thiệp mạch 

vành qua da (PCI), đặc biệt là sự ra đời các loại stent thế hệ 

mới, phát triển nhiều kỹ thuật can thiệp nâng cao và sự tối 

ưu trong điều trị nội khoa đã cải thiện đáng kể kết quả của 

PCI khi can thiệp tổn thương ở vị trí LM. 

Việc sử dụng rộng rãi các loại stent phủ thuốc làm cho PCI 

ở tổn thương LM càng được thực hiện nhiều hơn và đem 

lại hiệu quả tốt hơn. Gần đây một vài thử nghiệm lâm sàng 

sử dụng các loại stent phủ thuốc thế hệ 1 và thế hệ 2 đã 

cho thấy tỉ lệ sống còn tương đương giữa PCI và CABG. Do 

đó can thiệp mạch vành ở tổn thương LM càng ngày càng 

được thực hiện nhiều hơn và trở thành lựa chọn ưu tiên ở 

những bệnh nhân có tổn thương LM.

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG

Thân chung động mạch vành trái (LM) xuất phát từ xoang 

vành trái ngay phía dưới vị trí nối của gốc động mạch chủ 

với xoang vành. Khoảng 2/3 bệnh nhân LM sẽ chia nhánh 

thành động mạch liên thất trước (LAD) và động mạch mũ 

(LCX), 1/3 số bệnh nhân sẽ chia làm 3 nhánh là LAD, LCX và 

nhánh phân giác (Ramus). 

LM cung cấp máu khoảng 75% cho cơ thất trái. Khảo sát khi 

mổ tử thi 100 trường hợp cho thấy LM có chiều dài trung 

bình 10,8 mm (±5,2 mm, 2 - 23 mm), đường kính trung 

bình là 4,9 mm (±0,8)mm), độ gập góc của các nhánh là 

86,7° (±28,8, 40→165°). 

Tổn thương LM được chia theo giải phẫu thành 3 vùng bao 

gồm: lỗ vào, vùng giữa và vùng chia nhánh. Về mô bệnh 

học thì lỗ vào LM có cấu trúc tương tự cấu trúc của động 

mạch chủ với chủ yếu là tế bào cơ trơn và sợi fibrin. Vùng 

mạch chỗ chia nhánh là phần của LM dễ hình thành xơ vữa 

động mạch bởi vì sự xáo trộn của các dòng chảy. Thành 

mạch đối bên cựa carina thường là vị trí tập trung xơ vữa 

nhiều hơn, trong khi tại carina thường trơn nhẵn.

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

3.1. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu 

năm 2018 (ESC)

Tái tưới máu LM được chỉ định khi có hẹp > 50% trên chụp 

mạch và có bằng chứng của thiếu máu cơ tim. 

Nếu hình ảnh chụp mạch còn nghi ngờ, nên phối hợp với 

các thăm dò khác như siêu âm trong lòng mạch (IVUS),  

đo phân suất dự trữ lưu lượng vành (FFR). Chỉ định can 

thiệp khi: 

 - Diện tích lòng mạch tối thiểu (minimum lumen 

area - MLA) trên IVUS ≤ 6 mm2 và FFR ≤ 0,8 (lưu ý FFR 

có một hạn chế là trong trường hợp có tổn thương hẹp 

ở các nhánh LAD hay LCX thì kết quả FFR có thể thiếu 

chính xác). 

 - Việc lựa chọn chiến lược phẫu thuật bắc cầu nối 

chủ vành (CABG) hay can thiệp PCI phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố như: mức độ phức tạp của tổn thương dựa 

vào thang điểm SYNTAX, các yếu tố nguy cơ của phẫu 

thuật, kinh nghiệm của từng trung tâm, và nguyện vọng 

của người bệnh… 

Hiện nay, đối với mọi tổn thương LM, phẫu thuật CABG 

vẫn là chỉ định loại IA. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ 

thuật can thiệp, sự ra đời của các loại stent phủ thuốc thế 

hệ mới, các nghiên cứu lớn gần đây đã cho thấy sự không 

thua kém của PCI so với CABG ở những trường hợp tổn 

thương LM có mức độ phức tạp thấp đến trung bình. Cụ 

thể, theo ESC 2018: 

 - Với điểm SYNTAX thấp (0 – 22 điểm), PCI được  

khuyến cáo ở mức IA;

 - Với điểm SYNTAX trung bình (23 – 32 điểm),  

khuyến cáo PCI ở mức IIa.

 - Điểm SYNTAX cao (≥ 33 điểm) vẫn là chống chỉ 

định với PCI.
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3.2. Theo khuyến cáo năm 2021 của Trường môn Tim 

mạch, Hội Tim mạch, Hội chụp và can thiệp Tim mạch 

Hoa Kỳ (ACC/AHA/SCAI)

Chỉ định can thiệp động mạch vành qua da (PCI) với tổn 

thương LM tương đối đồng nhất với khuyến cáo của  

ESC 2018. 

 - Tổn thương LM với mức độ phức tạp từ thấp đến 

trung bình (điểm SYNTAX < 33) có thể lựa chọn làm PCI 

với mức khuyến cáo IIa. 

 - Khuyến cáo của AHA 2021 có thêm điểm mới, nếu 

tổn thương LM phức tạp (điểm SYNTAX > 32), mà có 

chống chỉ định hoặc không phù hợp với phẫu thuật bắc 

cầu nối chủ vành (CABG), nên thảo luận trong nhóm bác 

sĩ tim mạch (Heart Team) để quyết định điều trị nội khoa 

tối ưu và xem xét làm PCI nếu có thể.

 - Ở bệnh nhân đái tháo đường, can thiệp PCI có thể 

cân nhắc thay thế phẫu thuật CABG với tổn thương LM 

có điểm SYNTAX < 33 với mức khuyến cáo IIb.

 - Đối với nhồi máu cơ tim có ST chênh lên, nếu PCI 

khả thi thì chỉ định làm PCI với mọi trường hợp (kể cả 

tổn thương LM).

 - Vai trò của Heart Team được nhấn mạnh trong việc 

quyết định lựa chọn giữa PCI hay phẫu thuật CABG ở 

bệnh nhân có hẹp đáng kể LM.

4. DỤNG CỤ CAN THIỆP

Tương tự can thiệp chỗ chia nhánh động mạch vành (Xin 

xem CHƯƠNG 19: CAN THIỆP TỔN THƯƠNG CHỖ CHIA 

NHÁNH ĐỘNG MẠCH VÀNH).

5. KỸ THUẬT CAN THIỆP THÂN CHUNG ĐỘNG 
MẠCH VÀNH TRÁI

5.1. Tổn thương tại vị trí lỗ vào và đoạn giữa LM

Đặt stent tại vị trí lỗ vào và đoạn giữa LM có thể thực hiện 

an toàn nếu kỹ thuật đặt guiding và theo dõi huyết động 

xâm lấn cẩn thận. Guiding catheter cần đồng trục để giảm 

nguy cơ gây tổn thương lỗ vào, đồng thời tạo thuận cho 

việc đưa bóng và stent đến vị trí tổn thương. Khi bóng 

hoặc stent ở vị trí thích hợp, guiding catheter có thể kéo lùi 

vào động mạch chủ 1 đến 2 cm để đảm bảo áp lực. 

Khi can thiệp tại vị trí lỗ vào LM, đầu guiding có thể kéo 

vào xoang động mạch chủ, đầu stent có thể nhô nhẹ vào 

trong lòng động mạch chủ và cần phải nong rộng stent tối 

đa để stent áp sát thành động mạch chủ. Sau khi đặt stent, 

cần dùng các loại bóng áp lực cao để làm stent nở tối đa. 

Thời gian nong bóng ngắn (< 30 giây) để tránh nguy cơ 

thiếu máu cơ tim. Không bắt buộc phải phủ lỗ vào khi tổn 

thương chỉ ở đoạn giữa của LM.

5.2. Tổn thương chỗ chia nhánh

Can thiệp PCI ở vị trí chỗ chia nhánh của thân chung mạch 

vành luôn đòi hỏi kỹ thuật cao bởi vì tỷ lệ biến cố tim mạch 

cao, do đó kỹ thuật này nên được thực hiện bởi những bác 

sĩ can thiệp có nhiều kinh nghiệm và phải có sự cân nhắc 

lợi ích và nguy cơ khi can thiệp tại vị trí LM.

a. Lựa chọn chiến lược can thiệp chỗ chia nhánh LM

Dựa trên các thử nghiệm không ngẫu nhiên và sử dụng 

phép ngoại suy từ các thử nghiệm về can thiệp tổn thương 

chỗ chia nhánh không phải LM, chiến lược đặt 1 stent có vẻ 

được ưu tiên hơn chiến lược đặt 2 stent. Tuy nhiên do một 

vùng lớn cơ tim được cấp máu bởi nhánh LCX và nhánh 

này có thể bị mất sau khi đặt stent nhánh chính, thêm vào 

đó, tỉ lệ bị nhồi máu cơ tim và tái can thiệp sau 1 năm tăng 

lên khi can thiệp 1 stent tại tổn thương chỗ chia nhánh 

của LM mà lỗ vào LCX tổn thương có ý nghĩa, do đó, tổn 

thương lỗ vào LCX là một yếu tố quan trọng trong việc lựa 

chọn chiến lược đặt stent. Bảng 20.1 tóm tắt tiêu chuẩn lựa 

chọn chiến lược đặt stent dựa trên các đặc điểm giải phẫu 

liên quan đến tổn thương chỗ chia nhánh của LM. Chiến 

lược một stent được ưu tiên khi hẹp lỗ vào LCX không có 

ý nghĩa hoặc khi nhánh LCX nhỏ. Ngược lại, chiến lược 2 

stent ưu tiên khi hẹp có ý nghĩa lỗ vào LCX và hệ mạch 

vành ưu năng bên trái. Có thể sử dụng siêu âm trong lòng 

mạch (IVUS) để đánh giá tổn thương lỗ vào LCX.
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Bảng 20.1. Đặc điểm ưu tiên và không ưu tiên lựa chọn chiến lược 1 stent khi can thiệp tổn thương tại LM

 Đặc điểm giải phẫu

Ưu tiên

 - Hẹp nhẹ lỗ vào LCX với phân loại Medina là 1,1,0 hoặc 1,0,0.

 - Đường kính lòng mạch LCX < 2,5 mm và hệ mạch vành ưu năng bên phải.

 - Góc giữa LAD và LCX rộng.

 - Không có tổn thương tại LCX.

 - Tổn thương LCX khu trú.

Không ưu tiên

 - Hẹp nhiều tại vị trí lỗ vào LCX với phân loại Medina là 1,1,1; 1,0,1 hoặc 0,1,1.

 - Đường kính LCX > 2,5 mm và hệ mạch vành ưu năng bên trái.

 - Góc giữa LAD và LCX hẹp.

 - Tổn thương phối hợp ở LCX.

 - Tổn thương tại LCX lan toả. 

Chú thích: LM: Thân chung động mạch vành trái; LCX: Động mạch mũ; LAD: Động mạch liên thất trước.

b. Chiến lược Provisional Stenting

Nếu bác sĩ can thiệp lựa chọn chiến lược đặt 1 stent thì 

luôn luôn phải dự phòng đặt stent thứ 2 vào nhánh mũ 

(LCX) nếu kết quả can thiệp không tối ưu, chiến lược này 

gọi là provisional stenting. 

Trước khi đặt stent LAD, cần lái thêm một guidewire vào 

LCX nếu: (1) hẹp lỗ vào LCX, (2) xơ vữa nhiều ở nhánh chính 

có nguy cơ cao mảng xơ vữa dịch chuyển chèn ép lỗ vào 

LCX, (3) góc gập hẹp giữa LCX và nhánh chính, (4) lỗ vào 

LCX bị tổn thương sau khi nong bóng ở nhánh chính.

Những bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thiếu máu cơ tim 

đòi hỏi phải can thiệp thêm nhánh bên. Thường sử dụng 

chiến lược Provisional T-stenting hoặc kỹ thuật Reverse 

Crush nếu nong bóng thất bại hoặc có lóc tách tại vị trí 

lỗ vào LCX. Khi đó bắt buộc phải sử dụng kỹ thuật kissing 

bóng (final kissing balloon inflation - FKBI). Tuy nhiên kỹ 

thuật FKBI không thực hiện thường quy sau khi đặt 1 stent 

phủ qua chỗ chia nhánh ở LM, trừ khi dòng chảy ở LCX bị 

ảnh hưởng. Có thể dùng thăm dò đo phân suất dự trữ lưu 

lượng vành (FFR) để quyết định có cần can thiệp LCX sau 

khi đặt stent ở nhánh chính hay không.

So với chiến lược đặt 2 stent, chiến lược Provisional  

Stenting ở vị trí chỗ chia nhánh của LM thường có tỉ lệ các 

biến cố tim mạch, tử vong, nhồi máu cơ tim, huyết khối 

trong stent, và tỉ lệ phải can thiệp lại thấp hơn. Do đó, 

chiến lược Provisional Stenting nên được ưu tiên lựa chọn 

khi can thiệp tổn thương chỗ chia nhánh của LM. Hình 

dưới đây minh họa một ca can thiệp chỉ đặt stent 1 nhánh.
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1. GIỚI THIỆU

Mạch vành tắc hoàn toàn mạn tính (CTO), được định nghĩa 

là mạch vành tắc hoàn toàn (dòng chảy TIMI 0) trong thời 

gian hơn 3 tháng. Can thiệp CTO là một trong những kỹ 

thuật có độ khó cao nhất trong can thiệp động mạch vành 

qua da. Thủ thuật can thiệp CTO thường tỷ lệ thành công 

thấp và tỷ lệ biến chứng cao nếu bác sĩ can thiệp chưa 

đủ kinh nghiệm. Thông thường, thủ thuật can thiệp CTO 

thường được thực hiện bởi các bác sĩ đã có kinh nghiệm về 

can thiệp, ít nhất từ 3-5 năm trở lên, tỷ lệ thành công của 

thủ thuật có thể đạt khoảng 85-90% với bác sĩ can thiệp đã 

thành thạo các kỹ thuật can thiệp CTO. 

Một dạng tổn thương thường gặp dù vẫn gọi là CTO nhưng 

trên phim chụp ĐMV cản quang vẫn còn thấy vệt dòng 

chảy xuôi dòng rất nhỏ. Những tổn thương này thường 

được gọi CTO chức năng (functional CTO), không phải 

“thật sự” tắc hoàn toàn và có xác suất thành công cao hơn 

khi can thiệp xuôi dòng nhờ việc vẫn còn dòng chảy nhỏ. 

Các bác sĩ mới can thiệp CTO cũng có thể dựa trên dấu hiệu 

này để quyết định có nên tiến hành can thiệp, hay có thể 

can thiệp được dễ dàng được tổn thương này hay không. 

Chỉ định can thiệp động mạch vành qua da (PCI) trong CTO 

nên dựa vào tình trạng lâm sàng cụ thể của bệnh nhân 

hơn là do ý muốn chủ quan của bác sĩ can thiệp (mạch 

tắc luôn cần phải thông ra không phải lúc nào cũng chính 

xác) mục tiêu hàng đầu nên là cải thiện được tiên lượng 

và triệu chứng của người bệnh, nếu cần nên có hội chẩn 

đầy đủ nhóm Heart-team để đưa ra được chỉ định tốt nhất. 

Nếu bác sĩ can thiệp không thành thạo kỹ thuật can thiệp 

CTO, cũng không cần thiết chuyển ngay sang phẫu thuật 

bắc cầu hoặc chỉ định bệnh nhân điều trị nội khoa; trong 

trường hợp đó, có thể hội với bác sĩ can thiệp có kinh  

nghiệm trong can thiệp CTO, hoặc chuyển đến trung tâm 

có kinh nghiệm can thiệp CTO.

Về dịch tễ học, tổn thương CTO không phải là hiếm gặp, tỷ 

lệ dao động trong khoảng 15-35% các ca chụp động mạch 

vành qua da. Tỷ lệ này cao hơn ở bệnh nhân có tiền sử phẫu 

thuật bắc cầu nối chủ vành (CABG) hoặc bệnh nhân nhồi 

máu cơ tim (NMCT cấp có ST chênh lên. Bảng dưới đây cho 

thấy tỷ lệ CTO theo một số tổng kết từ các nước trên thế 

giới. Tại Việt Nam chưa có tổng kết nào tương tự, tuy nhiên 

trong những năm gần đây, tỷ lệ CTO tăng lên nhanh chóng 

và các trung tâm tim mạch can thiệp có thể tiến hành thủ 

thuật can thiệp CTO cũng tăng lên nhanh chóng.

Bảng 21.1. Tỷ lệ CTO theo một số tổng kết trên thế giới

TÁC GIẢ QUỐC GIA NĂM
SỐ TRUNG 

TÂM THEO DÕI
n TỶ LỆ CTO

BỆNH NHÂN ĐÃ 

TỪNG CABG

Kahn Mỹ 1993 1 287 35% -

Christofferson Mỹ 2005 1 8.004 52% -

Werner Đức 2009 64 2.002 35% -

Fefer Canada 2012 3 14.439 18% 54%

Jeroudi Mỹ 2013 1 1.669 31% 89%

Azzalini Canada 2015 1 2.514 20% 87%

Tomasello Italy 2015 12 13.423 13% -

Ramundal Thụy Điển 2016 30 89.876 16% -

CTO: Mạch vành tắc hoàn toàn mạn tính. CABG: Bắc cầu nối chủ vành.
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Bệnh cảnh CTO nằm trong bệnh cảnh chung của bệnh 

nhân bệnh lý động mạch vành. Do đó việc tiến hành 

điều trị bao gồm cả việc điều trị nội khoa tối ưu (Optimal  

Medical Therapy - OMT) bao gồm các loại thuốc kháng tiểu 

cầu, statin, chẹn beta giao cảm, ức chế ARNI…và lên chiến 

lược tái thông mạch bằng PCI hoặc CABG.

Tái thông mạch thường được chỉ định khi bệnh nhân có 

triệu chứng liên quan đến thiếu máu cơ tim như đau ngực, 

khó thở…và các bệnh nhân có các biểu hiện thiếu máu cơ 

tim thông qua các test gắng sức không xâm lấn hoặc rối 

loạn chức năng thất trái. Can thiệp qua da được chỉ định 

ưu tiên ở bệnh nhân bệnh 1 nhánh động mạch vành duy 

nhất hoặc bệnh nhân được CABG trước đó. Tuy nhiên việc 

đưa ra quyết định cần được thảo luận kỹ lưỡng giữa nhóm 

Heart team và gia đình/bệnh nhân thông qua đánh giá kỹ 

lợi ích/nguy cơ của thủ thuật can thiệp.

2. CHUẨN BỊ TRƯỚC CAN THIỆP

2.1. Khuyến cáo can thiệp CTO động mạch vành

Cả Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA/ACC) và Hiệp hội Tim 

mạch châu Âu (ESC) đều có khuyến cáo cho các thủ thuật 

can thiệp CTO. Mặc dù vậy, việc tiến hành thủ thuật vẫn có 

khá nhiều “trường phái” hay “quan điểm” điều trị tùy thuộc 

vào trung tâm/bác sĩ can thiệp. Điểm cần lưu ý là mặc dù 

là một thủ thuật khó khăn hơn các thủ thuật PCI thông 

thường khác, các chỉ định can thiệp vẫn chủ yếu giống như 

các can thiệp không-CTO, tuy nhiên bệnh nhân thường 

sẽ phải chịu đựng thời gian chiếu tia dài hơn, lượng cản 

quang lớn hơn và tỷ lệ biến chứng cao hơn các thủ thuật 

thông thường. Khuyến cáo của ESC và AHA/ACC được tóm 

tắt theo bảng dưới đây, tuy nhiên thực hành lâm sàng 

thường tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

Bảng 21.2. Khuyến cáo can thiệp CTO động mạch vành theo AHA/ACC và ESC

2.2. Các chỉ định can thiệp CTO động mạch vành thường 

gặp trên thực hành lâm sàng

 - Đau thắt ngực hoặc khó thở, gây khó khăn cho sinh 

hoạt hàng ngày, hoặc với mục đích tăng khả năng gắng 

sức, cải thiện chất lượng cuộc sống.

 - Người bệnh không có triệu chứng hoặc triệu 

chứng ít nhưng có hình ảnh thiếu máu cơ tim trên các 

thăm dò không xâm lấn, với mục tiêu làm giảm vùng 

thiếu máu cơ tim, làm giảm sự tiến triển của thiếu máu.

 - Người bệnh có giảm chức năng tâm thu thất trái, 

HIỆP HỘI 
MỨC KHUYẾN CÁO VÀ 

BẰNG CHỨNG
KHUYẾN CÁO

AHA/ACC (2011) IIa-B

Can thiệp (PCI) tổn thương CTO ở bệnh nhân có chỉ định lâm sàng phù 

hợp và giải phẫu phù hợp được khuyến cáo khi được thực hiện bởi bác 

sĩ can thiệp có đủ kinh nghiệm

ESC (2014) IIa-B

Can thiệp (PCI) tổn thương CTO có thể được cân nhắc trên người bệnh 

để làm giảm mức độ thiếu máu cơ tim trên vùng tổn thương cơ tim phù 

hợp và/hoặc để làm giảm triệu chứng đau thắt ngực

IIb-C

Can thiệp CTO ngược dòng có thể cân nhắc sau khi can thiệp xuôi dòng 

thất bại, hoặc ở những bệnh nhân có tổn thương phù hợp với can thiệp 

ngược dòng ngay từ đầu

PCI: Can thiệp động mạch vành qua da; CTO: Mạch vành tắc hoàn toàn mạn tính.

nhưng cơ tim vẫn có thể hồi phục thông qua siêu âm tim 

dobutamine hoặc chụp xạ hình hoặc chụp cộng hưởng 

từ tim, với mục tiêu làm giảm triệu chứng khó thở hoặc 

dấu hiệu suy tim mất bù.

 - Cải thiện tiên lượng với bệnh nhân bệnh nhiều 

thân động mạch vành.

 - Làm giảm nguy cơ phải phẫu thuật bắc cầu nối chủ 

vành hoặc ở bệnh nhân khó có khả năng CABG.

 - Cải thiện khả năng dung nạp với các biến cố mạch 

vành về lâu dài.
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2.3. Các chống chỉ định với can thiệp CTO

Chống chỉ định tuyệt đối:

 - Không có khả năng sử dụng thuốc kháng thụ 

thể P2Y12 (chẳng hạn như bệnh nhân có nguy cơ 

chảy máu cao) hoặc chống chỉ định dùng P2Y12 (các 

bệnh nhân này nên phẫu thuật CABG).

Chống chỉ định tương đối:

 - Không có khả năng sử dụng kháng tiểu cầu kép 

lâu dài sau can thiệp đặt stent DES, do không dung 

nạp hoặc nguy cơ chảy máu cao.

 - Không dung nạp với tia xạ (ví dụ: gây tổn 

thương da…).

 - Bệnh thận mạn, nguy cơ tổn thương thận do 

cản quang.

 - HIT (xuất huyết giảm tiểu cầu do Heparin), trong 

trường hợp này có thể thay thế bằng bivalirudin.

 - Phản vệ với thuốc cản quang.

2.4. Lượng giá khả năng thành công - nguy cơ biến 

chứng của thủ thuật

Tỷ lệ thành công với can thiệp CTO đã tăng từ 70-80% 

trước đây lên khoảng 85-90% trong thời gian gần đây 

tại các trung tâm can thiệp CTO, tại các trung tâm ít kinh  

nghiệm hơn, tỷ lệ này khoảng 60%.

Tuy vậy, khả năng thành công của một can thiệp CTO cũng 

phụ thuộc vào cả kinh nghiệm của bác sĩ can thiệp và mức 

độ phức tạp của tổn thương. Để lượng giá khả năng thành 

công của thủ thuật dựa trên mức độ phức tạp của tổn 

thương, một số công cụ lượng giá dựa trên những sổ bộ 

về CTO lớn đã được đề xuất, chẳng hạn thang điểm J-CTO  

(Bảng 21.5) hoặc  thang  điểm PROGRESS-CTO (Bảng 21.3).

Bảng 21.3. Thang điểm PROGRESS-CTO (đánh giá tỉ lệ thành công của thủ thuật)

Không rõ điểm vào ở đầu gần (poor proximal 

cap) - 1 điểm

Không nhìn rõ “đầu gần” của CTO hay “Stump” có thể can thiệp

Không có các bàng hệ “có thể can thiệp”  

(Absence of “interventional collaterals”) - 1 điểm

Bàng hệ “có thể can thiệp” được nhìn rõ (hay nói cách khác là bàng hệ 

có thể lái được ngược dòng)
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1. ĐẠI CƯƠNG

Trên 20% bệnh nhân can thiệp động mạch vành có tổn 

thương vôi hóa động mạch vành từ mức độ vừa đến nặng. 

Tổn thương vôi hóa động mạch vành gây ra nhiều khó 

khăn khi can thiệp mạch, đồng thời ảnh hưởng đến kết 

quả lâu dài như: khó đưa các dụng cụ can thiệp qua tổn 

thương (bóng, stent, đầu dò IVUS,...), stent không nở hết 

hoặc không áp thành tốt, hư hỏng lớp polyme tẩm thuốc, 

gãy mắt stent, lóc tách hoặc thủng mạch vành,... Do vậy, 

có thể dẫn tới các biến cố cấp như huyết khối trong stent 

hoặc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ tái hẹp stent.

Trong can thiệp tổn thương mạch vành vôi hóa nặng, việc 

chuẩn bị tốt tổn thương rất quan trọng. Nong bóng áp lực 

thường sẽ không đủ để chuẩn bị tổn thương một cách 

tối ưu, do vậy cần sử dụng bóng áp lực cao để nong tổn 

thương; tuy nhiên, chỉ với bóng áp lực cao hoặc bóng áp 

lực siêu cao cũng không đem lại kết quả mở rộng tối ưu 

lòng mạch, thậm chí lại gây ra lóc tách động mạch vành ở 

nhiều mức độ khác nhau. Sự ra đời của một số dụng cụ đặc 

biệt giúp cho bác sỹ có thể tiếp cận can thiệp tổn thương 

vôi hóa ĐMVdễ dàng hơn và hiệu quả hơn thông qua việc 

chuẩn bị tổn thương tốt trước khi đặt stent ĐMV. Các dụng 

cụ này có cơ chế tiếp cận khác nhau như bóng đặc biệt 

(gắn lưỡi dao, gắng dây kim loại) hoặc dụng cụ khoan phá 

và gần đây nhất là sử dụng các sóng xung kích làm vỡ 

mảng vôi hóa. Trong chương này chúng tôi chỉ đề cập đến 

phương pháp chuẩn bị tổn thương vôi hóa tối ưu để giúp 

can thiệp đặt stent thành công ĐMV. Sau khi chuẩn bị tổn 

thương vôi hóa tốt thì quy trình can thiệp ĐMV trở lại như 

thường quy.

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG 
VÔI HÓA ĐỘNG MẠCH VÀNH

2.1. Chụp động mạch vành qua da

Thường đánh giá qua chủ quan của người đọc và được 

chia làm 3 mức độ: 

 - Mức độ nhẹ: Thường khó quan sát trên phim chụp 

mạch hoặc phải quan sát thật kỹ mới thấy được.

Hình 22.1. Hình ảnh vôi hóa mức độ nặng (mũi tên màu 

đen) trên phim chụp động mạch vành: hình dải vôi có 

viền ở hai phía như đường ray. 

2.2. Siêu âm trong lòng mạch ( IVUS)

a. Vai trò của IVUS trong chẩn đoán tổn thương vôi hóa 

động mạch vành

 - Nhận biết tổn thương có vôi hay không.

 - Đánh giá đặc điểm vôi: nằm ở bề mặt, nằm ở sâu 

hay là nốt vôi.

 - Đánh giá mức độ của mảng vôi (cung vôi) và độ dài 

của mảng vôi.

 - Tuy nhiên mảng vôi lại như là một bức tường cản 

âm ngăn cản sóng siêu âm xuyên qua nên IVUS không 

xác định được độ dày hay thể tích mảng vôi hóa. 

 - Mức độ vừa: Quan sát được khi tim chuyển động 

và thường thấy ở một bên thành động mạch vành.

 - Mức độ nặng: Quan sát thấy ở hình tĩnh (dừng 

hình) và thường thấy ở cả hai bên thành động mạch 

vành (hình đường ray xe lửa). 
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Hình 22.2. Hình ảnh tổn thương vôi hóa trên hình ảnh đại thể (mũi tên màu đen) và trên IVUS (mũi tên màu trắng).

Chú thích: IVUS: siêu âm trong lòng mạch. 

b. Vai trò của IVUS trong can thiệp tổn thương vôi hóa 

trong lòng mạch vành

 - Trước can thiệp:

• Đánh giá mức độ vôi hóa và đặc điểm của mảng 

vôi.

• Lựa chọn phương pháp phù hợp để điều trị tổn 

thương vôi hóa:

 » Vôi hóa mức độ nhẹ, vừa (cung vôi <270 độ): 

bóng cắt (cutting balloon), bóng quấn lưới kim loại 

(scoring balloon),… 

 » Vôi hóa mức độ nặng (cung vôi >270 độ): sử 

dụng các dụng cụ khoan phá mảng xơ vữa vôi hóa 

như Rotablator, Orbital,…

• Lựa chọn được kích thước bóng hoặc mũi khoan 

phù hợp.

• Dự đoán các biến chứng có thể xảy ra khi nong 

bóng hoặc khoan phá mảng xơ vữa.

 - Đánh giá hiệu quả của khoan hoặc nong bóng 

trước khi đặt stent.

 - Đánh giá sau đặt stent đã tối ưu hay chưa. 

2.3. Optical Coherence Tomography (OCT): chụp cắt 

lớp quang học 

 - OCT giúp đánh giá các đặc điểm của mảng vôi 

tương tự như IVUS.

 - Một ưu điểm của OCT là: khác với đặc điểm của 

IVUS là sử dụng sóng siêu âm, OCT sử dụng ánh sáng 

nên có thể xuyên qua mảng vôi hóa do đó giúp đo đạc 

được độ dày, chiều dài, diện tích/thể tích mảng vôi.

 - Tuy nhiên, chưa có nhiều dữ liệu để khẳng định vai 

trò của OCT trong việc đo mảng xơ vữa vôi hóa liên quan 

đến độ nở và áp thành của stent. 
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Hình 22.3. Hình ảnh tổn thương vôi hóa trên hình ảnh đại thể và trên OCT  (mũi tên chỉ)

3. TIẾP CẬN CAN THIỆP TỔN THƯƠNG VÔI HÓA 
ĐỘNG MẠCH VÀNH

Tổn thương vôi, nhất là vôi hóa nặng là một thách thức lớn 

đối với bác sĩ can thiệp. Tổn thương vôi hoá cũng thường 

gặp ở bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng khác như: suy 

thận mạn, cao tuổi, đái tháo đường nhiều năm, bệnh phổi 

mạn tính, tăng huyết áp,... Do vậy đối với tổn thương 

mạch vành vôi hoá, cần cân nhắc can thiệp nếu cơ sở có 

đủ các phương tiện cần thiết, bác sĩ có kinh nghiệm và có 

đủ nguồn lực có thể xử trí các biến cố. Với sự phát triển 

của thiết bị can thiệp tổn thương vôi và kinh nghiệm ngày 

càng tốt hơn của bác sĩ can thiệp, cộng thêm sự hỗ trợ 

mạnh mẽ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh trong 

lòng mạch, các khuyến cáo gần đây đã được mở rộng hơn 

việc ứng dụng các biện pháp chuyên dụng để can thiệp 

các tổn thương này.

3.1. Khuyến cáo về can thiệp tổn thương vôi hóa

Bảng 22.1. Khuyến cáo về can thiệp tổn thương vôi hóa

THIẾT BỊ ACCF/AHA/SCAI 2011 ESC/EAPCI 2014 ESC 2018

Rotablator (Thiết bị 

khoan phá mảng xơ 

vữa)

Nên được lựa chọn với những 

tổn thương vôi hóa nặng mà các 

bóng nong thông thường không 

thể đưa qua hoặc khi nong tổn 

thương không mở rộng tối ưu 

trước khi đặt stent (Loại IIa-C). 

Không nên thực hiện thường quy 

cho tất cả tổn thương hoặc tái 

hẹp trong stent. (Loại III-A).

Là kỹ thuật cần thiết đối với 

những tổn thương vôi hóa 

nặng, tạo thuận lợi cho đẩy 

bóng nong qua tổn thương 

và stent nở tốt hơn.

Bóng áp lực cao, bóng cắt, 

bóng quấn lưới kim loại,  

Rotablator đều có thể sử dụng 

để điều trị tổn thương vôi hóa 

…

TUY NHIÊN

“…Hiện tại các nghiên cứu cho 

thấy các phương pháp này 

chưa có lợi ích lâm sàng rõ 

ràng”.

Tuy nhiên các phương pháp 

trên sẽ giúp tăng tỷ lệ thành 

công của thủ thuật.
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1. ĐẠI CƯƠNG

Mặc dù việc can thiệp đặt stent mạch vành mang lại sự cải 

thiện đáng kể về kết quả lâm sàng cho bệnh nhân, nhưng 

kết quả lâu dài của can thiệp đặt stent mạch vành vẫn có 

hạn chế đáng kể do nguy cơ tái hẹp trong stent (ISR - In 

Stent Restenosis) theo thời gian. ISR hiện được định nghĩa 

là tình trạng hẹp >50% liên quan đến stent được đặt trước 

đó, gặp khoảng 30% tổng số bệnh nhân được đặt stent 

kim loại trần (BMS-Bare Metal Stent). Tỷ lệ tái hẹp trong 

stent (ISR) cao liên quan đến stent kim loại trần (BMS)  

dẫn đến sự phát triển của stent phủ thuốc (DES- Drug  

Eluting Stent). 

Bất chấp sự phát triển và hoàn thiện liên tục của công 

nghệ, từ stent kim loại trần (BMS) tới stent phủ thuốc (DES), 

tỷ lệ tái hẹp trong stent (ISR) vẫn khá thường gặp, chiếm 

khoảng 10% số ca can thiệp mạch vành qua da. Bên cạnh 

đó, việc áp dụng rộng rãi DES cho các động mạch nhỏ, tổn 

thương dài, tổn thương mạch vành phức tạp, bệnh tiểu 

đường và bệnh nhân có phẫu thuật bắc cầu trước đó trên 

thực tế đã là nguyên nhân dẫn đến một số lượng đáng kể 

bệnh nhân tái hiện tái hẹp của stent phủ thuốc (DES-ISR) 

trong thực hành lâm sàng hiện đại. Sự xuất hiện của DES-

ISR là có nguy cơ và là thách thức cho điều trị tối ưu. 

Có nhiều cơ chế gây ra ISR, bao gồm các yếu tố liên quan 

đến sinh học, cơ học, bệnh nhân và kỹ thuật của bác sĩ can 

thiệp. Các yếu tố cơ học chính gồm stent không giãn nở 

tốt hoặc gãy, trong khi các yếu tố sinh học bao gồm viêm 

tại chỗ dẫn đến tăng sinh nội mạc mới và xơ vữa tân mạch 

muộn. Hình ảnh nội mạch động mạch vành rất quan trọng 

để xác định cơ chế của ISR và điều chỉnh điều trị cho phù 

hợp. Các phương thức điều trị được đề xuất gồm đánh giá 

tình trạng vôi hóa và nong bóng áp lực cao, tiếp tục can 

thiệp mạch vành qua da với DES cho các trường hợp tái 

hẹp, nong bóng phủ thuốc, điều trị xơ vữa bằng laser hoặc 

khoan cắt các mảng xơ vữa, xạ nội mạch và tái thông mạch 

bằng phẫu thuật. 

Bảng 23.1. Tỷ lệ tái can thiệp tổn thương mạch đích (TLR) trong các thử nghiệm lâm sàng

Thử  

nghiệm

RESOLUTE  

All comers
DUTCH PEERS CENTURY II BIOSCIENCE BIO-RESORT BIONICS

SORT OUT 

VIII

Resolute Xience Resolute Prommus
Ulti 

masster
Xience Osiro Xience Synergy Resolute BioNIR Resolute

Bio 

Matrix
Synergy

30 ngày

1 năm 2,2% 2,2% 2,2% 1,6% 4,0% 3,1% 1,4% 1,4% 3,2% 2,3% 2,5% 2,3%

2 năm 5,7% 5,1% 3,8% 3,5%   5,5% 4,8% 2,3% 2,9%

3 năm       

5 năm 10,2% 8,9% 9,4% 8,2% 10,3% 10%
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2. ĐỊNH NGHĨA, BỆNH SINH VÀ HÌNH THÁI TỔN 
THƯƠNG

2.1. Định nghĩa

Tái hẹp trong stent (ISR) được định nghĩa là sự tái hẹp dần 

dần trong stent được can thiệp trước đó. Trên chụp động 

mạch vành qua da, ISR là tình trạng hẹp >50% đường 

kính mạch trong stent và/hoặc rìa (quãng 5mm tiếp giáp 

với phía của stent). Định nghĩa lâm sàng của ISR bao gồm 

tình trạng hẹp >50% đường kính trong stent và một trong 

những điều sau: (1) các triệu chứng lâm sàng của cơn đau 

thắt ngực tái phát, (2) các dấu hiệu của thiếu máu cơ tim 

(như biến đổi điện tâm đồ), (3) có tình trạng thiếu máu 

động mạch vành với phân suất dự trữ vành (FFR - Fractional 

Flow Reserve) <0,80, (4) khảo sát bằng siêu âm trong lòng 

động mạch vành (IVUS - Intravascular Ultrasound) thì diện 

tích mặt cắt ngang tối thiểu dưới 4 mm2 (hoặc 6 mm2 đối 

với thân chung động mạch vành trái), hoặc (5) tái hẹp với 

đường kính lòng ống giảm ≥70% ngay cả khi không có 

triệu chứng hoặc dấu hiệu lâm sàng.

Qua nhiều năm, stent phủ thuốc (DES) đã thể hiện được 

tính ưu việt so với BMS, điều này đã dẫn tới sự hầu như 

không còn bệnh nhân được can thiệp đặt stent loại stent 

kim loại trần (BMS) trong thực hành lâm sàng thường quy. 

Thế hệ DES thứ hai đã được cải tiến trên công nghệ trước 

đó với sự thay đổi về thiết kế của stent, thành phần hợp 

kim (bao gồm cả độ dày của mắt stent), polymer và thuốc 

phủ trên stent. Những thay đổi này có liên quan đến việc 

cải thiện hiệu quả của DES thế hệ thứ hai so với thế hệ 

đầu tiên. Theo cơ sở dữ liệu từ nghiên cứu sổ bộ tim mạch 

quốc gia cho thấy có khoảng 10% các ca can thiệp mạch 

vành qua da ở Hoa Kỳ là để điều trị ISR. Thời gian xuất hiện 

của DES-ISR đã trở nên dài hơn, có thể kéo dài vài năm 

sau khi đặt stent. Sự tích lũy ISR trong nhiều năm, cùng 

với tình trạng xơ vữa mạch muộn và chậm tăng sinh nội 

mạc, có thể góp phần vào tỷ lệ ISR tương đối ổn định gặp 

phải trong thực hành lâm sàng mặc cho những cải tiến gần 

đây trong công nghệ DES. So với tái thông mạch các tổn 

thương nguyên phát, việc điều trị DES-ISR thường tăng độ 

phức tạp với kết quả lâm sàng xấu hơn.

Hình 23.1. Hình ảnh tái hẹp trong stent 

 động mạch vành phải

2.2. Bệnh sinh của tái hẹp trong stent phủ thuốc  

(DES-ISR)

Nhiều cơ chế kinh điển đối với bệnh sinh của tái hẹp trong 

stent kim loại trần (BMS-ISR) bao gồm các yếu tố sinh 

học, cơ học và kỹ thuật can thiệp, các cơ chế này cũng áp 

dụng cho DES-ISR. Trong khi DES giảm thiểu tăng sinh lớp 

áo trong mới so với BMS, thì phản ứng viêm tại chỗ và sự 

chậm lành nội mạc là những nguyên nhân chính dẫn đến 

sự hình thành tăng sinh lớp áo trong với DES-ISR. Có sự 

khác biệt đáng kể giữa BMS-ISR và DES-ISR về biểu hiện 

lâm sàng, bệnh sinh, hình thái tổn thương và đáp ứng với 

can thiệp. Trong BMS-ISR, mô lớp áo trong tăng sinh bao 

gồm các tế bào cơ trơn mạch máu và chất nền ngoại bào 

theo kiểu lan tỏa, thường gặp phải khoảng 6 tháng sau 

khi can thiệp. Ngược lại, với DES có lớp phủ thuốc gây ức 

chế và làm tăng sinh nội mạc muộn hơn so với BMS, hiện 

tượng này có thể kéo dài trong nhiều năm. Hơn nữa, DES 

có liên quan đến tổn thương khu trú hơn, thường ở vị trí 

các cạnh của stent so với đặc tính lan tỏa của BMS-ISR. 

Nghiên cứu IVUS cho thấy trong khi BMS-ISR có mức độ 

cản âm của mô tín hiệu cao và đồng nhất, DES-ISR thường 

được thấy cản âm nhiều lớp với mức độ không đồng nhất. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu OCT (optical coherence  

tomography - chụp cắt lớp quang học (tạm dịch)) đã có 

cái nhìn chuyên sâu về sự khác biệt giữa ISR sớm được đặc 

trưng bởi tăng sản lớp nội mô đồng nhất, còn ISR muộn 

đặc trưng bởi các mảng xơ vữa tân mạch với vỏ xơ mỏng 

và tăng sinh lớp áo trong giàu lipid.
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 Xơ vữa tân sinh có thể xảy ra nhiều năm sau khi đặt stent 

và được đặc trưng bởi sự tích tụ của các đại thực bào có 

bọt lipid trong nội mạc, có hoặc không có sự hình thành 

lõi hoại tử, vôi hóa, có thể xảy ra nhiều năm sau khi đặt 

stent. Tái hẹp trong stent DES có thể gây ra bởi tỷ lệ cao 

mắc xơ vữa mạch tân sinh và mảng xơ vữa vỏ mỏng lan tỏa 

trong stent với DES, đặc biệt là DES thế hệ đầu tiên. Siêu 

âm trong lòng mạch là hạn chế để đánh giá mảng xơ vữa 

tân tạo; chụp OCT là chẩn đoán hình ảnh ưu tiên dùng để 

phát hiện xơ vữa tân mạch.

Hình 23.2. Các dạng chính điển hình của tình trạng tái hẹp trong stent

Chú thích: OCT (Optical Coherence Tomography): Chụp cắt lớp quang học (tạm dịch).

2.3. Phân loại hình thái tái hẹp trong stent (ISR)

Trong khi ISR   có thể được xác định bằng chụp mạch đơn 

thuần, chẩn đoán hình ảnh trong lòng mạch vành có độ 

nhạy cao hơn để phát hiện và mô tả ISR đồng thời cung 

cấp cái nhìn sâu sắc về cơ chế của ISR. Phân loại chụp mạch 

được mô tả của Mehran và cộng sự là đặc hiệu cho BMS-ISR 

và 4 hình thái ISR. Phân loại bao gồm type 1: tái hẹp khu trú 

khi chiều dài vị trí tái hẹp <10mm, chia ra 4 dưới type khác; 

type 2: tái hẹp lan tỏa khi chiều dài vị trí tái hẹp >10mm; 

type 3: tái hẹp >10mm và mở rộng ra ngoài phía đầu stent; 

type 4: tổn thương tái hẹp gây tắc hoàn toàn trong stent. 

Lược đồ phân loại này, dựa trên các yếu tố tiên lượng về 

tái thông mạch máu đối với BMS, ít liên quan đến DES. Các 

tiêu chí này không cung cấp cái nhìn sâu sắc về cơ chế thất 

bại của stent và không chỉ định điều trị áp dụng.
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1. CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH PHẢI XUẤT 
PHÁT BẤT THƯỜNG

1.1. Đại cương

Bất thường vị trí xuất phát của động mạch vành không 

phổ biến, gặp ở khoảng 0,2-1,2% bệnh nhân can thiệp 

mạch vành. Trong số đó, khoảng 57% là những vị trí xuất 

phát bất thường của động mạch vành phải (RCA) và vị trí 

bất thường hay gặp của động mạch vành phải là từ xoang 

vành trái (chiếm khoảng 6-27% tổng số bệnh nhân bất 

thường mạch vành). Ngoài ra, RCA cũng có thể xuất phát 

từ động mạch phổi, đường ra thất trái, thân chung động 

mạch vành, kênh động mạch chủ-thất trái, xoang không 

vành và từ phía trên xoang valsalva. 

Vị trí xuất phát bất thường của động mạch vành làm tăng 

mức độ khó về chiến lược tiếp cận cũng như thực hiện kỹ 

thuật can thiệp. Lựa chọn sonde chụp và guiding can thiệp 

phù hợp với vị trí của lỗ vành phải là yếu tố quan trọng 

trong đánh giá thương tổn và can thiệp động mạch vành. 

Hình 24.1. Hình ảnh mô tả vị trí xuất phát bất thường của RCA từ xoang vành trái, có thể thấy vị trí của RCA sát vị trí 

xuất phát của LM. 

(A) RCA xuất phát từ xoang vành trái có tổn thương nặng đoạn 2 (tam giác trắng). (B) RCA xuất phát từ xoang vành trái sát lỗ LM 

(không có tổn thương ở RCA). Chú thích: RCA: Động mạch vành phải; LCx: Động mạch mũ; LAD: Động mạch liên thất trước, LM: 

thân chung động mạch vành trái. 

1.2. Một số vị trí xuất phát bất thường hay gặp của 

động mạch vành phải 

Hình 24.2. Các vị trí xuất phát bất thường RCA hay gặp. 

(A) Phía trên cao của động mạch chủ lên bên trái. (B)(C)

(D) vành phải xuất phát từ xoang vành trái. (E)(F) vành 

phải xuất phát từ phía thấp của xoang vành phải. (Phân 

loại theo Johal và cộng sự). Chú thích: RCA: Động mạch 

vành phải. ĐMC: động mạch chủ.
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Bảng 24.1. Lựa chọn Guiding cho những vị trí xuất phát bất thường động mạch vành phải  

(Phân loại theo Johal và cộng sự ). 

VỊ TRÍ VỊ TRÍ XUẤT PHÁT CỦA RCA LỰA CHỌN ƯU TIÊN

Từ xoang vành trái

A
Từ động mạch chủ phía trên mặt 

phẳng xoang ống
JL

B Ngay dưới lỗ động mạch vành trái EBU

C

Dưới mặt phẳng xoang ống giữa 

đường trục dọc động mạch chủ và lỗ 

động mạch vành trái

EBU

D Gần đường giữa trục động mạch chủ AL

Từ xoang vành phải

E Gần đường giữa động mạch chủ AR

F Xuất phát phía trước 3DRC

1.3. Một số điểm lưu ý trong can thiệp động mạch vành 

phải xuất phát bất thường

RCA xuất phát từ bên trái và thành bên cao là biến thể hay 

gặp nhất, nên phần dưới đây sẽ tập trung vào phân tích 

việc chọn Guiding và các lưu ý khi can thiệp RCA xuất phát 

từ hai vị trí trên.

a. Động mạch vành phải xuất phát từ bên trái

Can thiệp động mạch vành với trường hợp bất thường 

xuất phát RCA từ bên trái có những khó khăn nhất định. 

Thông thường, RCA sẽ hay xuất phát từ phía trước và phía 

trên của LM. Với vị trí bất thường này, lỗ vào RCA tạo ra một 

góc nhọn giữa gốc RCA và động mạch chủ làm cho việc 

đặt sonde chụp và Guiding khó khăn hơn, đồng thời việc 

cố định Guiding kém và không đồng trục gây ra nhiều khó 

khăn cho việc đẩy bóng, stent và các dụng cụ khác như 

hút huyết khối.
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I. ĐẠI CƯƠNG 
Cũng như bất kì thủ thuật y khoa nào khác, chụp và can 

thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da luôn tiềm ẩn nhiều 

biến chứng nguy hiểm. Các tiến bộ về khoa học kỹ thuật 

và kinh nghiệm của phẫu thuật viên, đã góp phần giảm 

đáng kể tỷ lệ các biến chứng này. Thủ thuật can thiệp có tỷ 

lệ biến chứng cao hơn thủ thuật chẩn đoán, do thời gian 

thủ thuật kéo dài, mức độ phức tạp, cũng như việc sử dụng 

thuốc chống đông của người bệnh. Biết cách nhận biết và 

xử trí biến chứng một cách phù hợp là điều cần thiết cho 

mọi bác sĩ tim mạch can thiệp. 

Bảng 25.1. Tỷ lệ biến chứng của chụp động vành chẩn đoán và can thiệp động mạch vành

BIẾN CHỨNG
TỶ LỆ TRONG THỦ THUẬT CHẨN 

ĐOÁN (%)

TỶ LỆ TRONG THỦ THUẬT CAN 

THIỆP (%)

Tử vong 0,1 1,3

Chảy máu có ý nghĩa 0,5 5 – 12 

Thông động tĩnh mạch 0,75 1,1

Giả phình động mạch 0,2 1 – 2 

Tổn thương thận do thuốc cản quang 5 8 – 57 

Nhồi máu cơ tim quanh thủ thuật 0,1 8

Tắc mạch do khí 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 

Đột quỵ thiếu máu não 0,3 0,3

Rối loạn nhịp thất 0,4 0,84

Lóc tách động mạch vành 0,03 – 0,46 29 - 50

Tách thành động mạch chủ < 0,01 0,03

Nhiễm khuẩn huyết 0,11 0,64

Phản vệ thuốc cản quang 0,23 0,23

Tắc mạch do cholesterol 0,8 – 1,4 0,8 – 1,4

BIẾN CHỨNG TỶ LỆ (%)

Không có dòng chảy 2

Huyết khối stent 2

Thủng mạch vành 0,84

Tắc stent 0,4 – 2 

Cần phẫu thuật bắc cầu cấp cứu 0,15 – 0,3

Gãy/đứt dây dẫn can thiệp 0,1

Nhiễm trùng stent < 0,1

Bảng 25.2. Tỷ lệ biến chứng đặc hiệu cho thủ thuật can thiệp động mạch vành
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Hầu hết nguyên nhân tử vong liên quan can thiệp ĐMV là 

do biến chứng của thủ thuật hơn là tình trạng tim mạch 

có từ trước, do đó cần cảnh giác và phát hiện sớm biến 

chứng để tránh hậu quả nghiêm trọng dù tỷ lệ tử vong là 

rất hiếm với chụp mạch vành chẩn đoán (< 0,1%). Tỷ lệ tử 

vong tăng 13 lần nếu can thiệp động mạch vành phức tạp 

(Bảng 25.3).

NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TỶ LỆ (%)

Suy tim cung lượng thấp 66,1

Rối loạn nhịp thất 10,7

Đột quỵ não 4,1

Chảy máu nặng 2,5

Vỡ thành tim 2,5

Suy hô hấp 2,5

Huyết khối động mạch phổi 1,7

Nhiễm trùng 1,7

Bảng 25.3. Nguyên nhân tử vong trong quá trình can thiệp động mạch vành

Bác sĩ can thiệp cần hiểu được các biến chứng của can 

thiệp ĐMV để giải thích cho bệnh nhân và người nhà trước 

khi tiến hành thủ thuật. Biến chứng có thể xảy ra ở bất kỳ 

bước nào trong thủ thuật, từ bước sát khuẩn, gây tê tới khi 

vận chuyển bệnh nhân khỏi phòng can thiệp. Các biến cố 

này được chia thành 3 nhóm chính:

Biến chứng liên quan động mạch vành (ĐMV): 

 - Tắc ĐMV cấp.

 - Hiện tượng dòng chảy chậm - không có dòng chảy.

 - Thủng ĐMV. 

 - Rơi dụng cụ. 

 - Rối loạn nhịp tim.

Biến chứng không liên quan ĐMV: 

 - Biến chứng đường vào mạch máu. 

 - Tách thành động mạch chủ. 

 - Biến chứng thần kinh ngoại biên. 

 - Tắc mạch não.

 - Tắc mạch ngoại biên. 

 - Tổn thương do phơi nhiễm tia X. 

Biến chứng toàn thân: 

 - Cường phế vị. 

 - Phản ứng phản vệ. 

 - Xuất huyết không liên quan vị trí chọc mạch. 

 - Phù phổi cấp.

 - Nhiễm khuẩn huyết. 

Một số biến chứng là một phần của can thiệp ĐMV (ví dụ 

lóc tách mạch vành sau nong bóng). Tuy nhiên nhiều biến 

cố do thủ thuật viên gây ra, do thao tác thiếu thận trọng 

với dụng cụ, hoặc đánh giá không chính xác tổn thương. 

Biến chứng được phát hiện càng sớm, việc xử trí càng ít 

phức tạp. Theo dõi toàn trạng và huyết động của người 

bệnh giữ vai trò quan trọng. Các nguyên nhân gây tụt áp 

trong và sau khi can thiệp ĐMV bao gồm:

 - Thiếu dịch. 

 - Ống thông bị gập hoặc tắc.

 - Nhịp tim quá nhanh hoặc quá chậm (gồm cả 

cường phế vị).

 - Tràn dịch màng tim gây ép tim cấp. 

 - Tắc ĐMV cấp gây thiếu máu cơ tim. 

 - Chảy máu, đặc biệt là chảy máu sau phúc mạc. 

 - Do thuốc (ví dụ thuốc giãn mạch như  

nitroglycerin).

 - Phản ứng phản vệ. 

Chương này sẽ thảo luận các biến chứng có thể có thể gặp 

phải trong khi thực hiện thủ thuật, cũng như giải pháp 

xử trí. Nhiều biến chứng có thể xử trí bằng can thiệp nội 

mạch. Nhớ rằng phẫu thuật luôn là phương án hỗ trợ sau 
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cùng, khi xử trí nội mạch thất bại. Dù vậy, phẫu thuật cấp 

cứu để khắc phục biến cố có tỉ lệ tử vong cao. Các trường 

hợp có thể cần can thiệp ngoại khoa bao gồm:

 - Thủng ĐMV gây ép tim cấp.

 - Lóc tách ĐMV lan rộng không thể khôi phục dòng 

chảy bằng can thiệp. 

 - Tách thành động mạch chủ.

 - Đứt, gãy dây dẫn can thiệp. 

 - Kẹt dụng cụ trong lòng ĐMV.

II. BIẾN CHỨNG LIÊN QUAN ĐỘNG 
MẠCH VÀNH

1. TẮC ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP

Tắc mạch vành cấp là biến cố thường gặp nhất trong lúc 

tiến hành can thiệp ĐMV. Tắc nhánh ĐMV lớn có thể dẫn 

đến suy sụp huyết động nhanh chóng. Thời kỳ đầu của tim 

mạch can thiệp, khi chưa có stent, biến cố này rất phổ biến 

và có tỷ lệ tử vong cao. Stent mạch vành đã đem lại giải 

pháp xử trí hiệu quả trong những trường hợp này, giảm 

đáng kể tỷ lệ tử vong. 

Các căn nguyên gây tắc mạch vành bao gồm: lóc tách 

ĐMV, huyết khối cấp, tắc mạch do khí, hoặc co thắt ĐMV. 

1.1. Lóc tách động mạch vành 

Bất kỳ thiết bị nào sử dụng trong quá trình can thiệp đều 

có thể gây sang chấn thành mạch và lóc tách mạch vành. 

Những vết rách phân tách lớp tế bào nội mô với lớp áo 

giữa có thể gây cản trở dòng chảy ĐMV, hoạt hoá tiểu cầu, 

và hình thành huyết khối. Một số trường hợp lóc tách ĐMV 

lan rộng có thể dẫn đến mất hoàn toàn dòng chảy, rối loạn 

huyết động, hoặc thậm chí tử vong. Phát hiện và xử trí kịp 

thời lóc tách ĐMV là kỹ năng cơ bản của một bác sĩ tim 

mạch can thiệp.

Khi nhận thấy có lóc tách ĐMV, việc đầu tiên là cần khơi 

thông dòng chảy. Giữ dây dẫn ở trong lòng thật là tối quan 

trọng, vì nếu để tuột dây dẫn, không dễ để lái lại dây dẫn 

đi vào đúng lòng thật. Nong bóng ngay lập tức, sau đó tiến 

hành đặt stent nếu cần thiết. 

a. Phân loại lóc tách ĐMV 

Dựa theo hình thái và nguy cơ tắc ĐMV, lóc tách mạch 

vành được chia thành các type dưới đây. 

TYPE MÔ TẢ HÌNH ẢNH

Type A

Vệt lóc tách ĐMV nằm trong giới hạn 

thành mạch. Không có đọng thuốc 

cản quang sau khi chụp mạch

Type B

Vệt lóc tách ĐMV là các đường song 

song, hoặc có hình ảnh lòng giả. 

Tuy nhiên không có đọng thuốc cản 

quang sau khi chụp mạch

Type C

Hình ảnh thuốc cản quang vượt ra 

ngoài giới hạn thành mạch. Đọng 

thuốc sau khi chụp mạch. 

Bảng 25.4. Phân loại lóc tách động mạch vành
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1. TỔNG QUAN

Can thiệp nội mạch động mạch chủ ngực (Thoracic  

Endovascular Aortic Repair - viết tắt TEVAR) là một phương 

pháp ít xâm lấn gồm đặt hệ thống Stent có màng bọc 

(Stent graft) lót bên trong lòng động mạch chủ (ĐMC) 

ngực để điều trị nhiều loại bệnh lý tổn thương động 

mạch chủ ngực như phình ĐMC ngực đoạn xuống, tách 

thành ĐMC type B, chấn thương ĐMC, tụ máu trong thành 

ĐMC, loét xuyên thành ĐMC… TEVAR là kỹ thuật ít xâm 

lấn ít biến chứng, nguy cơ tử vong thấp so với phẫu thuật  

ĐMC ngực. 

2. GIẢI PHẪU VÀ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ

Đường kính ĐMC ngực “bình thường” thay đổi tùy theo các 

đoạn và phụ thuộc theo tuổi, giới tính, thể trạng. 

ĐMC bắt đầu từ ngay trên van ĐMC và đi lên trên, sau đó 

uốn cong tạo thành cung động mạch chủ và đi xuống dọc 

theo cột sống. ĐMC chia ra các nhánh cấp máu cho động 

mạch vành, thân cánh tay đầu (nhánh chia ra động mạch 

cảnh chung bên phải và động mạch dưới đòn phải), động 

mạch cảnh chung trái và động mạch dưới đòn trái. ĐMC 

ngực đi xuống cung cấp các nhánh động mạch gian sườn 

(T1-T12) và tiếp tục đi qua lỗ của cơ hoành để trở thành 

ĐMC bụng, nằm sau phúc mạc tiếp đến chỗ chia đôi thành 

động mạch chậu chung 2 bên ở ngang mức đốt sống thắt 

lưng thứ 4. Động mạch chủ ngực được chia thành 3 phần: 

ĐMC lên, Quai ĐMC, ĐMC xuống tuy nhiên ngày nay với sự 

phát triển của kỹ thuật can thiệp nội mạch người ta quan 

tâm đến vị trí che phủ có ảnh hưởng đến các nhánh bên 

của động mạch chủ do vậy giải phẫu ĐMC được chia ra 

thành các phân vùng giải phẫu cụ thể hơn.

Phân vùng giải phẫu (zone) - Hệ thống động mạch chủ 

được chia thành 11 vùng nhằm mục đích mô tả liên quan 

với các nhánh bên của hệ thống ĐMC:

 - Vùng 0: Từ bắt đầu ĐMC lên đến sau động mạch 

thân cánh tay đầu.

 - Vùng 1: Từ sau ĐM thân cánh tay đầu đến sau động 

mạch cảnh chung trái.

 - Vùng 2: Từ sau ĐM cảnh chung trái đến sau động 

mạch dưới đòn trái.

 - Vùng 3: 2 cm từ sau động mạch dưới đòn trái.

 - Vùng 4: Từ 2cm sau động mạch dưới đòn trái 

nhưng nằm trong nửa gần của động mạch chủ ngực đi 

xuống (T6).

 - Vùng 5: Bắt đầu ở nửa xa của động mạch chủ ngực 

đi xuống đến chỗ xuất phát động mạch thân tạng.

 - Vùng 6: Từ bắt đầu động mạch thân tạng đến trước 

động mạch mạc treo tràng trên.

 - Vùng 7: Từ động mạch mạc treo tràng trên đến trên 

động mạch thận trên.

 - Vùng 8: Bao phủ ít nhất một động mạch thận.

 - Vùng 9: Động mạch chủ đoạn dưới thận.

 - Vùng 10: Động mạch chậu chung.

 - Vùng 11: Động mạch chậu ngoài.

Hình 26.1. Phân vùng giải phẫu động mạch chủ

Tưới máu tủy sống - Tủy sống được cung cấp bởi ba mạch 

chính bắt nguồn từ các động mạch đốt sống ở cổ, 1 động 

mạch cột sống trước và một cặp động mạch cột sống sau, 

nối liền nhau ở xa nón tủy. Động mạch tủy sống trước 

cung cấp cho 2/3 phía trước của tủy sống. Tủy sống ngực 

đặc biệt phụ thuộc vào sự đóng góp của nhánh xuyên của 

động mạch cột sống trước. Động mạch Adamkiewicz là 

động mạch có thể được tìm thấy giữa mức đốt sống ngực 

T9 đến T12 ở đa số người bình thường nhưng cũng có thể 

nằm trên hoặc dưới mức này. 
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3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP 
ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC

3.1. Chỉ định can thiệp ĐMC ngực

TEVAR ban đầu được sử dụng để điều trị cho những bệnh 

nhân bị phình ĐMC ngực không phù hợp với phẫu thuật 

mở. Các thử nghiệm quan trọng về việc đặt Stent graft để 

điều trị phình ĐMC ngực đã được Cục Quản lý Thực phẩm 

và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận vào năm 2005. 

Can thiệp nội mạch động mạch chủ ngực ngày càng được 

sử dụng rộng rãi cho các bệnh lý ĐMC khác, bao gồm 

các tổn thương khác nhau như: tách thành ĐMC, loét  

xuyên thành ĐMC, tụ máu trong thành ĐMC, chấn thương 

ĐMC… Mặc dù không có thử nghiệm ngẫu nhiên nào so 

sánh trực tiếp giữa phẫu thuật với can thiệp nội mạch ĐMC 

ngực, các nghiên cứu quan sát cho thấy kết quả tương 

đương hoặc tốt hơn đối với bệnh nhân ở nhóm được tiến 

hành can thiệp nội mạch ĐMC ngực. Lợi ích của can thiệp 

nội mạch so với phẫu thuật mở bao gồm tránh được phẫu 

thuật mở lồng ngực, không cần kẹp ĐMC, ít mất máu hơn, 

giảm tỷ lệ thiếu máu tạng, phục hồi nhanh hơn.

Bảng 26.1. Khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu (ESC 2014) điều trị bệnh lý động mạch chủ

Tách thành ĐMC Type B

Tách thành động mạch chủ Type B có biến chứng nên thực hiện TEVAR I C

Tách thành động mạch chủ Type B  không có biến chứng cân nhắc thực hiện TEVAR IIb B

Huyết khối trong thành ĐMC Type B

Huyết khối trong thành ĐMC Type B có biến chứng cân nhắc thực hiện TEVAR IIa C

Loét xơ vữa thành ĐMC Type B

Loét xơ vữa thành ĐMC Type B có biến chứng cân nhắc thực hiện TEVAR IIa C

Phình ĐMC xuống vỡ

Phình ĐMC vỡ cần được sửa chữa cấp cứu I C

Phình ĐMC vỡ có giải phẫu phù hợp TEVAR nên được thực hiện hơn là phẫu thuật I C

Chấn thương ĐMC

Chấn thương ĐMC có giải phẫu phù hợp TEVAR nên được thực hiện hơn là phẫu thuật IIa C

Phình động mạch chủ xuống

Phình ĐMC ngực chủ xuống có giải phẫu phù hợp cân nhắc thực hiện TEVAR hơn Phẫu thuật IIa C

TEVAR nên được cân nhắc ở bệnh nhân phình ĐMC ngực có đường kính lớn nhất lớn hơn  

55 mm.
IIa C

Phình ĐMC có chỉ định sửa chữa ở bệnh nhân hội chứng Marfan hoặc bệnh lý xơ chun. Phẫu 

thuật nên được chỉ định hơn là TEVAR
IIa C

Chú thích: ĐMC: Động mạch chủ; TEVAR: Can thiệp nội mạch động mạch chủ ngực
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1. TỔNG QUAN

Tỷ lệ phình động mạch chủ bụng tăng theo tuổi, chiếm 

khoảng 2,6% ở nam và 0,5% ở nữ ở độ tuổi 45-54. Tỷ lệ 

phình động mạch chủ bụng ở lứa tuổi 75 đến 84 gặp ở 

nam là 19,8% và ở nữ 5,2%. Tỷ lệ gặp ở nam cao gấp 4-6 

lần ở nữ. Tỷ lệ vỡ phình động mạch chủ bụng ngoài viện 

tử vong đến 80%-90%. Chúng ta có thể làm giảm tỷ lệ tử 

vong bằng chẩn đoán và điều trị sớm phình động mạch 

chủ bụng. Can thiệp bệnh lý phình động mạch chủ bụng 

(Endovascular Aneurysm Repair -EVAR) là một tiến bộ 

quan trọng trong điều trị bệnh lý phình động mạch chủ 

bụng. EVAR được thực hiện bằng cách đưa các miếng Stent 

graft lót, phủ bên trong lòng mạch vị trí khối phình. Sau khi 

dụng cụ Stent graft được thả ra sẽ áp sát vào thành động 

mạch chủ đầu gần và các mạch chậu ở phía xa để loại trừ 

áp lực và dòng máu chảy vào khối phình động mạch chủ.

So với phẫu thuật mở điều trị phình động mạch chủ bụng 

EVAR là thủ thuật ít xâm lấn có hiệu quả làm giảm đáng kể 

tỷ lệ tử vong chu phẫu cũng như các biến chứng.

2. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU

2.1. Giải phẫu động mạch chủ - chậu

Động mạch chủ bụng là một cấu trúc nằm sau phúc mạc, 

bắt đầu từ vị trí ĐMC chui qua cơ hoành và kéo dài đến 

chỗ chia đôi thành động mạch chậu chung phải và trái ở 

ngang mức đốt sống thắt lưng thứ tư. ĐMC bụng nằm hơi 

bên trái đường giữa cùng tĩnh mạch chủ dưới nằm ở bên 

cạnh. Các nhánh của động mạch chủ bụng bao gồm động 

mạch hoành trái và phải, động mạch thượng thận giữa trái 

và phải, động mạch thân tạng, động mạch mạc treo tràng 

trên, động mạch thận trái và phải, động mạch thận phụ, 

động mạch tuyến sinh dục trái và phải, động mạch mạc 

treo tràng dưới, động mạch chậu chung trái và phải, động 

mạch cùng giữa và các cặp động mạch thắt lưng (L1-L4).

Hình 27.1. Giải phẫu động mạch chủ bụng

Động mạch chậu chung chia đôi thành động mạch chậu 

ngoài và động mạch chậu trong ngay trước khi vào khung 

chậu. Động mạch chậu trong còn được gọi là động mạch 

hạ vị cung cấp các nhánh trước và sau đến các cơ quan 

vùng chậu và cũng cung cấp máu nuôi cơ của vùng chậu 

hông. Động mạch chậu ngoài đi qua bên dưới dây chằng 

bẹn để trở thành động mạch đùi chung.

2.2. Phình ĐMC bụng 

a. Định nghĩa phình ĐMC bụng

Phình động mạch chủ bụng được định nghĩa là khi có sự 

giãn cục bộ của động mạch chủ và đường kính của vùng 

giãn tăng hơn 50% so với đường kính động mạch chủ 

của người bình thường ở cùng độ tuổi, giới, chiều cao, 

cân nặng. Đường kính bình thường của động mạch chủ 

ở ngang mức động mạch thận là khoảng 2,0 cm (khoảng 

1,4 cm đến 3,0 cm). Trong thực hành lâm sàng đường kính 

động mạch chủ lớn hơn 3,0 cm được coi là phình động 

mạch chủ bụng đối với hầu hết các bệnh nhân.
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Hình 27.2. Phình động mạch chủ bụng dưới  

động mạch thận

b. Phân loại phình ĐMC bụng

 - Theo hình thái phình động mạch chủ: 

• Phình động mạch chủ bụng hình thoi: Phình đồng 

tâm giãn theo chu vi động mạch chủ bụng gây ra 

phình hình thoi.

• Phình hình túi: Giãn khu trú tại một phần động 

mạch chủ bụng không đồng tâm tạo khối phình  

hình túi. 

Hình 27.3. A. Phình động mạch chủ hình túi; B. Phình 

động mạch chủ hình thoi

A B

 - Phình động mạch chủ bụng được mô tả với tương 

quan động mạch thận 

• Phình ĐMC bụng đoạn dưới thận - Phình ĐMC bắt 

đầu bên dưới động mạch thận.

• Phình ĐMC bụng ngang ĐM thận - Phình ĐMC bắt 

đầu từ ngang mức động mạch thận.

• Phình ĐMC bụng trên thận - Phình mạch bắt đầu 

từ phía trên động mạch thận.

Hình 27.4: A. Phình ĐMC bụng trên động mạch thận; B. 

Phình ĐMC bụng ngang động mạch thận; C. Phình ĐMC 

bụng dưới động mạch thận

Phình ĐMC bụng thường xảy ra nhất ở đoạn động mạch 

chủ dưới mức động mạch thận, Có tới 40% phình ĐMC 

bụng có liên quan đến (các) tổn thương phình động mạch 

chậu. Mặc dù phần lớn các ca can thiệp nội mạch điều trị 

phình động mạch được thực hiện trên tổn thương phình 

động mạch chủ đoạn dưới động mạch thận và động mạch 

chậu, việc sửa chữa nội mạch của các tổn thương phình 

động mạch chủ bụng đoạn trên động mạch thận hay 

ngang mức ĐM thận đã được thực hiện bằng cách sử dụng 

các kỹ thuật nội mạch đặc biệt với các thiết kế dụng cụ 

Stent graft chuyên biệt. 

c. Định nghĩa các thuật ngữ cấu trúc giải phẫu

Một số kích thước động mạch chủ rất quan trọng để xác 

định tính khả thi của việc can thiệp nội mạch phình động 

mạch và xác định kích thước dụng cụ can thiệp.

Các thuật ngữ: 

 - Đường kính cổ khối phình động mạch chủ bụng: 

Đường kính động mạch chủ ở vị trí động mạch thận 

thấp nhất.

 - Chiều dài cổ khối phình động mạch chủ bụng: 

Khoảng cách từ động mạch thận thấp nhất đến vị trí bắt 

đầu của túi phình.
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 Hình 27.5. Các thông số giải phẫu phình động mạch chủ bụng

 - Góc cổ túi phình: Góc hình thành giữa các điểm nối 

động mạch thận thấp nhất, bắt đầu của túi phình và chỗ 

chia đôi động mạch chủ.

 - Cổ khối phình động mạch chủ hình nón/hình nón 

ngược: Gọi là cổ hình nón khi đường kính của động 

mạch chủ vị trí dưới 15 mm của động mạch thận thấp 

nhất lớn hơn đường kính của động mạch chủ ở động 

mạch thận thấp nhất là 10%.

 - Chiều dài động mạch chủ dưới thận - Khoảng cách 

từ dưới động mạch thận thấp nhất đến chỗ chia đôi của 

động mạch chủ chậu.

Các kích thước khác quan trọng để xác định kích thước 

dụng cụ Stent graft bao gồm đường kính động mạch chậu 

chung tối đa, đường kính động mạch chậu ngoài tối thiểu, 

khoảng cách từ cổ động mạch chủ đến chỗ phân đôi và 

đường kính túi phình ĐMC bụng lớn nhất. Các tiêu chí xác 

định sự phù hợp về mặt giải phẫu để tiến hành can thiệp 

nội mạch động mạch chủ bụng.

Bất thường động mạch thận - Động mạch thận phụ có ở 

khoảng 30% dân số và thường bắt nguồn từ động mạch 

chủ đoạn bụng đoạn thắt lưng. Loại bỏ một mạch thận 

phụ bằng can thiệp nội mạch có thể dẫn đến nhồi máu 

một phần thận.

Thận hình móng ngựa, một bất thường hay gặp nhất 

ở thận, có liên quan đến nguồn cung cấp động mạch 

bất thường với nhiều động mạch thận có thể xuất phát 

từ động mạch chủ, hoặc mạch chậu (chung, ngoài hoặc 

trong) hoặc động mạch cùng giữa. 

2.3. Chẩn đoán hình ảnh đánh giá phình động mạch 

chủ chậu

Chẩn đoán hình ảnh nhằm xác định giải phẫu khối phình, 

xác định các đặc điểm phù hợp của động mạch chủ 

bụng với can thiệp nội mạch bao gồm kích thước và hình 

dáng dụng cụ Stent graft. CT thường được sử dụng phổ 

biến nhất nhằm đánh giá tổn thương phình động mạch 

chủ đồng thời giúp lập kế hoạch và lựa chọn Stent graft  

phù hợp.

Chụp MSCT mạch vùng bụng và khung chậu với các lát 

cắt ≤ 2,5 mm với phần mềm tái tạo ba chiều (3D). Mặc dù 

có thể sử dụng hình ảnh CT hai chiều (2D), nhưng có thể 

xảy ra sai số đo đạc (đường kính động mạch chủ, chiều dài 

động mạch chủ. Ngoài ra các phép đo đường kính động 

mạch chủ sẽ bị đánh giá sai nếu động mạch chủ bị gập 

góc và trục dọc không vuông góc với mặt phẳng hình ảnh. 

Chụp CT mạch với tái tạo 3D cho phép thực hiện các phép 

đo vuông góc với trục của động mạch chủ. Các phép đo 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh động mạch chi dưới nằm trong bệnh cảnh chung của 

xơ vữa động mạch, với các yếu tố nguy cơ tương tự bệnh 

mạch vành, như tuổi cao, giới tính nam, đái tháo đường, 

hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Khi dân số 

ngày càng già đi, tỷ lệ bệnh nhân bệnh động mạch chi 

dưới cũng tăng lên. Nhiều nghiên cứu cho thấy tổn thương 

động mạch chi dưới là một yếu tố tiên lượng các biến cố 

tim mạch như tử vong, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não. 

Chiến lược điều trị bệnh động mạch chi dưới cần được đặt 

trong tổng thể đánh giá diễn biến bệnh, các yếu tố nguy 

cơ, và triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Các biện pháp 

điều trị bao gồm dự phòng thứ phát biến cố tim mạch, cải 

thiện triệu chứng, và tái tưới máu chi.

Lịch sử can thiệp nội mạch điều trị tổn thương mạch máu 

chi dưới được khởi đầu năm 1964, khi bác sĩ Charles Dotter 

sử dụng các ống nong có đường kính tăng dần để nong 

rộng động mạch đùi của một bệnh nhân nữ 82 tuổi có hoại 

tử chi. Thủ thuật thành công đã giúp người bệnh tránh 

được phẫu thuật cắt cụt chi, và có thể đi lại tương đối bình 

thường cho đến cuối đời. Đây cũng là ca can thiệp mạch 

máu dưới màn tăng sáng đầu tiên trên thế giới, làm cơ sở 

cho sự ra đời của can thiệp động mạch vành và chuyên 

ngành tim mạch can thiệp. 

 Hình 28.1. Hình ảnh chụp động mạch chi dưới qua da đầu tiên của bác sĩ Charles Dotter và bệnh nhân Laura Shaw.  

A. Trước khi nong động đùi chung trái, B. Ngay sau khi nong bóng và C. Ba tuần sau can thiệp.
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Để điều trị tổn thương hẹp, tắc động mạch chi dưới, can 

thiệp nội mạch đã được chứng minh có tỷ lệ thành công 

không kém phẫu thuật bóc tách nội mạc hoặc làm cầu nối, 

đặc biệt với những tổn thương tầng trên gối. Ngoài ra, so 

với phẫu thuật, can thiệp nội mạch có một số ưu điểm:

 - Gây tê tại chỗ cho phép thực hiện trên bệnh nhân 

có nguy cơ cao với gây mê toàn thân.

 - Tỷ lệ biến chứng và tử vong thấp hơn so với phẫu 

thuật tái thông mạch.

 - Bệnh nhân có thể trở lại hoạt động bình thường 

trong vòng 24-48 giờ.

 - Có thể can thiệp lại nếu cần thiết. Can thiệp lần  

2 không khó khăn hơn và cũng không làm tăng nguy cơ 

cho bệnh nhân. 

 - Can thiệp nội mạch không loại trừ hoàn toàn phẫu 

thuật sau này nếu cần.

Cùng với những tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ trong 

chuyên ngành tim mạch can thiệp, can thiệp nội mạch dần 

trở thành lựa chọn được ưu tiên trong thực hành lâm sàng, 

giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng và chất lượng cuộc 

sống cho người bệnh, cũng như giảm đáng kể tỷ lệ cắt cụt 

chi. Hiện nay, có nhiều biện pháp để tái thông mạch máu 

chi dưới như nong bóng đơn thuần, nong bóng phủ thuốc, 

đặt stent tự nở, đặt stent phủ thuốc và đặt stent có màng 

bọc. Xu thế hiện nay là dịch chuyển dần từ phẫu thuật mở 

sang thủ thuật can thiệp nội mạch ít xâm lấn.

Trước đây, thủ thuật can thiệp mạch máu chi dưới thường 

được tiến hành bởi các bác sĩ điện quang can thiệp hoặc 

phẫu thuật viên mạch máu. Tuy nhiên, sự phức tạp của tổn 

thương mạch máu, cùng các bệnh nội khoa phổ biến ở 

người bệnh, như nhiễm khuẩn nặng, bệnh ĐMV, suy tim, 

suy thận, đòi hỏi tiếp cận đa chuyên khoa để đạt hiệu quả 

điều trị tối ưu nhất, với sự tham gia ngày càng nhiều hơn 

của các bác sĩ tim mạch can thiệp. Theo thống kê, các bác 

sĩ tim mạch can thiệp thực hiện khoảng 50-80% số ca can 

thiệp động mạch chi dưới. 

2. TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH 
CHI DƯỚI

2.1. Thiếu máu chi cấp tính 

Khi đánh giá bệnh nhân có đau chi dưới, cần trả lời bệnh 

nhân thiếu máu chi cấp tính hay thiếu máu chi mạn tính. 

Thiếu máu chi cấp tính có thể xuất hiện do tắc mạch trên 

nền mạch máu xơ vữa nặng, tương tự biến cố nhồi máu 

cơ tim ở bệnh nhân có hẹp ĐMV. Tuy nhiên, căn nguyên 

thường gặp hơn gây thiếu máu chi cấp tính là do cục máu 

đông từ tim trôi xuống. Các dấu hiệu gợi ý tắc mạch cấp 

tính do cục máu đông bao gồm:

 - Bệnh nhân có tình trạng thuận lợi cho hình thành 

huyết khối buồng tim như rung nhĩ hoặc chức năng thất 

trái giảm nhiều.

 - Bệnh nhân trẻ tuổi, không có nhiều yếu tố nguy cơ 

của xơ vữa mạch máu.

 - Tắc mạch thường gặp ở vị trí chỗ chia nhánh như 

động mạch đùi chung chỗ chia động mạch đùi nông - 

đùi sâu, động mạch khoeo chỗ tách ra các nhánh tầng 

cẳng chân.

 - Thăm dò chẩn đoán hình ảnh cho thấy các đoạn 

mạch khác tương đối bình thường, hệ thống tuần hoàn 

bàng hệ không phong phú.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác có thể gặp là tắc động 

mạch chi cấp tính sau can thiệp nội mạch (nong bóng,  

đặt stent).

Hình 28.2. Hình ảnh tắc hoàn toàn động mạch đùi chung 

trái, ngay chỗ chia động mạch đùi nông - đùi sâu (mũi 

tên đen) do huyết khối. Các đoạn mạch khác tương đối 

bình thường.
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Hình 28.3. Hình ảnh tắc hoàn toàn động mạch đùi nông 

do xơ vữa mạch máu. Các đoạn mạch xơ vữa lan tỏa, 

kèm theo rất nhiều tuần hoàn bàng hệ.

Mặc dù chẩn đoán hình ảnh mạch máu là cần thiết để 

quyết định hướng điều trị, cần nhớ chẩn đoán tắc mạch 

chi cấp tính là chẩn đoán lâm sàng, dựa vào thời điểm 

xuất hiện và diễn biến bệnh. Không được phép để các 

thăm dò cận lâm sàng như siêu âm, chụp MSCT, chụp MRI  

mạch máu làm chậm trễ quá trình xử trí người bệnh. Triệu 

chứng lâm sàng kinh điển của tắc mạch chi cấp tính là dấu 

hiệu 6P:

 - Pain: Đau 

 - Pale: Nhợt 

 - Poikilothermia: Lạnh 

 - Pulseless: Mất mạch 

 - Paresthesia: Rối loạn cảm giác 

 - Paralysis: Giảm vận động 

Nếu được chẩn đoán tắc mạch chi cấp tính, cần phân độ 

giai đoạn bệnh và chỉ định tái tưới máu càng sớm càng 

tốt, đồng thời truyền heparin đường tĩnh mạch. Phân độ 

Rutherford dựa trên lâm sàng chia các bệnh nhân tắc mạch 

chi cấp tính thành 3 nhóm: còn bảo tồn (Rutherford I), đe 

doạ mất chi (Rutherford II), và thiếu máu chi không phục 

hồi (Rutherford III). Bảng phân độ này có giá trị tiên lượng 

bệnh nhân để lựa chọn biện pháp điều trị phù hợp nhất.

Trong bệnh cảnh tắc mạch chi cấp tính, thiếu máu chi 

không phải là mối đe dọa duy nhất đối với người bệnh. 

Bệnh nhân hoại tử có thể bị tiêu cơ vân cấp dẫn đến suy 

thận cấp, biểu hiện là nồng độ CK và creatinin máu tăng 

cao. Cùng với đó là tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc toàn 

thân và toan chuyển hoá. Vì vậy, nếu xác định bệnh nhân 

không còn khả năng cứu chi, cắt cụt chi sớm để tránh các 

biến cố toàn thân đe doạ tính mạng.

 Hình 28.4. Phác đồ xử trí bệnh nhân thiếu máu chi dưới cấp tính.

(Chú thích: CTA: Chụp cắt lớp vi tính mạch máu; DSA: Chụp mạch số hóa xóa nền; DUS: Siêu âm Doppler mạch chẩn đoán.)
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1. ĐẠI CƯƠNG

Mảng xơ vữa động mạch cảnh (ĐM cảnh) thường gặp ở 

những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, đặc biệt là ở 

người cao tuổi. Khi kích thước mảng xơ vữa đạt đến 50% 

đường kính lòng ĐM cảnh, sẽ gây ra tình trạng hẹp mạch 

cảnh có ý nghĩa về mặt huyết động, gây giảm tưới máu 

não và có thể gây ra bệnh cảnh đột quỵ não trên lâm sàng.

Ước tính hiện nay khoảng 20% các trường hợp nhồi máu 

não có liên quan đến bệnh lý hẹp ĐM cảnh. Ở các bệnh 

nhân này nếu không được điều trị dự phòng thứ phát thì 

tỷ lệ tái phát trong vòng 14 ngày đầu lên đến 11,5%. Do 

đó bên cạnh điều trị nội khoa tối ưu thì can thiệp tái thông 

ĐM cảnh đóng vai trò quan trọng trong dự phòng tái phát 

đột quỵ não trên các đối tượng này.

Lợi ích của tái tưới máu mạch cảnh phụ thuộc bệnh nhân 

có triệu chứng lâm sàng hay không. Triệu chứng lâm sàng 

của hẹp ĐM cảnh bao gồm: đột quỵ não hoặc đột quỵ thiếu 

máu não thoáng qua (Transient Ischemic Attack - TIA), tắc 

ĐM võng mạc gây bán manh trong vòng 6 tháng. Những 

bệnh nhân không triệu chứng là các bệnh nhân chưa bao 

giờ xuất hiện triệu chứng thiếu máu não hoặc đã có triệu 

chứng nhưng trên 6 tháng.

2. CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH

2.1. Khám lâm sàng

Cần thăm khám ĐM cảnh thường quy ở tất cả các bệnh 

nhân trên 50 tuổi, đặc biệt ở các bệnh nhân có triệu chứng 

thần kinh như đột quỵ não, TIA hoặc chưa có triệu chứng 

thần kinh nhưng nguy cơ cao: bệnh mạch vành, bệnh 

mạch máu ngoại biên (mạch chi trên, chi dưới, mạch thận), 

tuổi cao trên 70 tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, hút 

thuốc lá... Khám lâm sàng có thể nghe thấy tiếng thổi lan 

theo đường đi ĐM cảnh.

Ở các bệnh nhân nghi ngờ nói trên, bước tiếp theo cần 

chỉ định các thăm dò chẩn đoán hình ảnh để khẳng định 

chẩn đoán.

2.2. Các thăm dò chẩn đoán hình ảnh

a. Siêu âm Doppler động mạch cảnh 

Ở những bệnh nhân bị đột quỵ não/TIA, cần tiến hành 

nhanh chóng và bắt buộc các thăm dò chẩn đoán hình 

ảnh não và ĐM cảnh. Siêu âm Doppler mạch cảnh thường 

là thăm dò đầu tay để đánh giá hẹp ĐM cảnh trong đoạn 

ngoài sọ. Siêu âm giúp đo vận tốc Doppler và đánh giá 

chính xác mức độ hẹp mạch.

Đánh giá hình thái mảng xơ vữa bằng siêu âm Doppler 

hoặc MRI mạch cảnh (độ đậm âm, xuất huyết trong lòng 

mảng xơ vữa, bề mặt mảng xơ vữa không đồng đều). Nhờ 

đó có thể xác định những trường hợp có nguy cơ cao bị 

đột quỵ não cùng bên. Phối hợp siêu âm mạch cảnh ngoài 

sọ với Doppler xuyên sọ có mã hóa màu giúp đánh giá tốt 

hơn các tổn thương hẹp trong sọ và sự suy giảm dự trữ tưới 

máu mạch não.

b. Chụp cắt lớp vi tính (CT) và cộng hưởng từ (MRI) 

động mạch cảnh 

Ưu điểm chính của CT/MRI so với siêu âm Doppler là khả 

năng dựng hình ảnh không chỉ hệ thống mạch máu từ ĐM 

chủ lên đến các mạch nội sọ, mà còn cho phép đánh giá 

nhu mô não. 

Trong khi CT sẵn có hơn, giúp phân biệt nhanh chóng nhồi 

máu não với xuất huyết não, thì MRI nhạy hơn trong việc 

phát hiện thiếu máu não, đặc biệt trong giai đoạn sớm sau 

khi khởi phát triệu chứng. CT mạch cảnh có độ nhạy và 

độ đặc hiệu cao để phát hiện hẹp ĐM cảnh, tuy nhiên cần 

chú ý rằng tổn thương vôi hóa nặng có thể bị đánh giá 

quá mức mức độ của hẹp trên phim CT. Trong khi đó, MRI 

không đánh giá được chính xác tình trạng vôi hóa mạch 

máu, một yếu tố quan trọng khi cân nhắc chỉ định đặt stent 

ĐM cảnh. 

c. Chụp động mạch cảnh số hoá xoá nền (DSA)

Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) là một bước trong quy 

trình can thiệp đặt stent ĐM cảnh, nhưng không bắt buộc 

phải tiến hành trước phẫu thuật bóc tách nội mạc ĐM cảnh 

(Carotid Endarterectomy - CEA). Chỉ định chụp DSA mạch 

cảnh khi không có sự thống nhất giữa các thăm dò chẩn 

đoán hình ảnh không xâm nhập, hoặc khi có bệnh mạch 

máu nội sọ phối hợp.

d. Các thăm dò cận lâm sàng khác 

Ở các bệnh nhân bị nhồi máu não, hẹp động mạch cảnh 

vừa đến nhiều, chỉ định siêu âm tim và Holter điện tâm đồ 

24-48 giờ để phát hiện các căn nguyên gây thuyên tắc từ 

tim. Tuy nhiên Holter điện tim không nên làm trì hoãn bất 

cứ can thiệp ĐM cảnh nào.
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 Bảng 29.1. Khuyến cáo ESC 2017 về sử dụng các thăm dò chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán hẹp ĐM cảnh ngoài sọ

KHUYẾN CÁO
MỨC ĐỘ 

KHUYẾN CÁO

MỨC ĐỘ  

BẰNG CHỨNG

Siêu âm Duplex (đây là thăm dò đầu tay), CT và/hoặc MRI được khuyến cáo để 

đánh giá tổn thương và mức độ hẹp ĐM cảnh trong và ngoài sọ.
I B

Khi xem xét can thiệp đặt stent ĐM cảnh, CT và/ hoặc MRI cần được thực hiện sau 

siêu âm Duplex để đánh giá toàn diện hệ thống mạch máu bao gồm ĐM chủ và 

ĐM cảnh trong và ngoài sọ.

I B

Khi có cân nhắc phẫu thuật bóc tách mảng xơ vữa động mạch cảnh, đánh giá tổn 

thương nên được phối hợp giữa siêu âm Duplex với CT hoặc MRI (hoặc một siêu 

âm thứ hai được thực hiện bởi một bác sĩ mạch máu có kinh nghiệm).

I B

3. TÁI THÔNG ĐỘNG MẠCH CẢNH

3.1. Lịch sử về tái thông động mạch cảnh 

Đầu những năm 1950, DeBakey lần đầu tiến hành phẫu 

thuật bóc tách nội mạc ĐM cảnh. Kể từ đó, bóc tách 

nội mạc ĐM cảnh đã được chấp nhận rộng rãi như một 

phương pháp tiêu chuẩn điều trị tái thông ĐM cảnh. Một 

số thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh tính ưu việt của nó 

so với điều trị nội khoa tối ưu trong cả phòng ngừa đột quỵ 

não nguyên phát và thứ phát. 

Hơn hai thập kỷ sau đó, vào năm 1981, Klaus Mathias lần 

đầu tiên thực hiện nong ĐM cảnh bằng bóng qua da. Mặc 

dù cho kết quả khả quan, nong bóng đơn thuần có tỉ lệ tái 

hẹp cao, và có thể gây một số biến chứng như lóc tách nội 

mạc ĐM cảnh và bong mảng xơ vữa gây đột quỵ não. Trên 

cơ sở các nghiên cứu về lợi ích của stent trong can thiệp 

ĐM vành, can thiệp đặt stent ĐM cảnh đã sớm thay thế cho 

thủ thuật nong bóng đơn thuần và kể từ năm 1994, can 

thiệp đặt stent ĐM cảnh đã được nghiên cứu như một giải 

pháp thay thế cho bóc tách nội mạc ĐM cảnh trong nhiều 

thử nghiệm lâm sàng.

Đặt stent ĐM cảnh ít xâm lấn hơn so với bóc tách nội mạc 

ĐM cảnh, đồng thời giảm nguy cơ tổn thương dây thần 

kinh sọ và tụ máu vùng cổ. Phương pháp này cũng có lợi 

thế hơn bóc tách nội mạc ĐM cảnh ở những bệnh nhân 

có tổn thương vùng cổ trước đó (do tia xạ, phẫu thuật 

vùng cổ trước đó), hoặc trong trường hợp vị trí giải phẫu 

khó tiếp cận (tổn thương ĐM cảnh trong đoạn rất cao, 

tổn thương ĐM cảnh chung đoạn gần). Đồng thời, những 

Chú thích: CT: Cắt lớp vi tính; MRI: Chụp cộng hưởng từ; ĐM: Động mạch.

bệnh nhân có nguy cơ cao bị biến chứng tim mạch chu 

phẫu có thể được hưởng lợi từ can thiệp đặt stent ĐM cảnh 

do làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đây là biến chứng 

phổ biến sau bóc tách nội mạc ĐM cảnh.

3.2. Kết quả các thử nghiệm lâm sàng 

a. Các nghiên cứu ở bệnh nhân hẹp ĐM cảnh không 

triệu chứng

Năm nghiên cứu đa trung tâm, mù đôi, ngẫu nhiên (RCT) 

đã tiến hành so sánh can thiệp đặt stent ĐM cảnh với 

bóc tách nội mạc ĐM cảnh trên các bệnh nhân hẹp ĐM 

cảnh không triệu chứng có nguy cơ phẫu thuật trung 

bình. Trong đó nghiên cứu SPACE-2 còn so sánh giữa bóc 

tách nội mạc ĐM cảnh, can thiệp đặt stent ĐM cảnh với 

nhóm điều trị nội khoa tối ưu. Hai nghiên cứu RCT lớn nhất 

(CREST và ACT-1) còn yêu cầu sự tham gia của các bác sĩ 

can thiệp có kinh nghiệm. Trong nghiên cứu ACT-1, tỷ lệ 

tử vong/đột quỵ sau can thiệp đặt stent ĐM cảnh khoảng 

2,9%. Tuy nhiên, không rõ tỷ lệ tử vong/đột quỵ sau can 

thiệp ĐM cảnh được báo cáo trong các thử nghiệm này có 

thể được áp dụng trong thế giới thực hay không.

Trong khi một số nghiên cứu sổ bộ về can thiệp đặt stent 

ĐM cảnh ở các quốc gia đã công bố tỷ lệ tử vong/đột quỵ 

vào khoảng 3%, một số khác lại báo cáo có sự khác biệt 

lớn về tỷ lệ này trong thực tế. Trong một nghiên cứu sổ bộ 

gồm 19381 trường hợp được can thiệp đặt stent ĐM cảnh, 

có sự khác biệt gấp 4 lần về tử vong/đột quỵ trong bệnh 

viện. Một nghiên cứu tổng quan hệ thống thu thập dữ liệu 

từ các hệ thống lưu trữ lớn (> 1,5 triệu thủ thuật) cho thấy 

rằng 40% các nghiên cứu sổ bộ ghi nhận tỷ lệ tử vong/đột 
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quỵ sau can thiệp đặt stent ĐM cảnh > 3% ở bệnh nhân 

hẹp ĐM cảnh không có triệu chứng, trong khi 14% báo cáo 

tỷ lệ tử vong/đột quỵ > 5%.

Nghiên cứu SAPPHIRE là thử nghiệm ngẫu nhiên bao gồm 

cả những bệnh nhân có triệu chứng và không có triệu 

chứng có nguy cơ phẫu thuật cao nhằm so sánh hiệu quả 

của bóc tách nội mạc ĐM cảnh hoặc can thiệp đặt stent 

ĐM cảnh (sử dụng dụng cụ bảo vệ chống huyết khối một 

cách thường quy). Nguy cơ phẫu thuật cao được định  

nghĩa là các bệnh lý tim mạch nền, bệnh phổi nặng, tắc 

ĐM cảnh trong bên đối diện, liệt dây thần kinh thanh quản 

tái phát đối diện, phẫu thuật hoặc xạ trị triệt để vùng cổ 

trước đó, tái hẹp sau bóc tách nội mạc ĐM cảnh và tuổi 

> 80. Tiêu chí đánh giá chính (tử vong trong 30 ngày/đột 

quỵ/nhồi máu cơ tim và/hoặc tử vong hoặc đột quỵ một 

bên từ ngày thứ 31 đến 1 năm) xảy ra ở 12,2% bệnh nhân 

sau can thiệp đặt stent ĐM cảnh và 20,1% bệnh nhân bóc 

tách nội mạc ĐM cảnh (p = 0,053). Tại thời điểm 3 năm, đột 

quỵ lớn một bên (can thiệp đặt stent ĐM cảnh 1,3% so với 

bóc tách nội mạc ĐM cảnh 3,3%), đột quỵ nhẹ một bên 

(6,1% so với 3,0%) và phải tái thông lần 2 (3,0% so với 7,1%) 

không khác biệt về mặt thống kê. 

Điểm đáng lưu ý là 71% bệnh nhân trong nghiên cứu  

SAPPHIRE không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Tỷ lệ tử 

vong /đột quỵ trong 30 ngày sau can thiệp đặt stent ĐM 

cảnh là 5,8%, sau phẫu thuật bóc tách nội mạc ĐM cảnh là 

6,1%. Tỷ lệ biến cố này vượt quá ngưỡng 3% của khuyến 

cáo. Như vậy, trong thực hành lâm sàng, các bệnh nhân 

hẹp ĐM cảnh không có triệu chứng và có ‘nguy cơ cao cho 

phẫu thuật/ thủ thuật can thiệp’ nên được điều trị nội khoa 

tối ưu.

b. Các nghiên cứu ở bệnh nhân hẹp ĐM cảnh có  

triệu chứng

Bốn nghiên cứu lớn so sánh hiệu quả của can thiệp đặt 

stent ĐM cảnh với bóc tách nội mạc ĐM cảnh gồm ICSS, 

CREST, EVA-3S và SPACE, kết quả từ các nghiên cứu này 

nhìn chung cho thấy nguy cơ đột quỵ và tử vong ở nhóm 

can thiệp đặt stent ĐM cảnh cao hơn khoảng 50% so với 

nhóm bóc tách nội mạc ĐM cảnh. Tuy nhiên đột quỵ chủ 

yếu là đột quỵ mức độ nhẹ ở nhóm can thiệp nội mạch. 

Mặc dù nghiên cứu CREST báo cáo phần lớn các trường 

hợp đột quỵ nhẹ chu phẫu đều hồi phục trong vòng 6 

tháng, nhưng đồng thời cũng cho thấy rằng bất kỳ loại đột 

quỵ chu phẫu nào cũng làm xuất hiện nguy cơ tái phát về 

sau gấp 3 lần.

Trong một phân tích tổng hợp của 13 RCT, trong đó 80% 

bệnh nhân hẹp ĐM cảnh có triệu chứng, can thiệp đặt 

stent ĐM cảnh có nguy cơ đột quỵ cao hơn, nhưng giảm 

nguy cơ nhồi máu cơ tim quanh phẫu thuật và tổn thương 

dây thần kinh sọ. 

Trong một nghiên cứu tổng quan khác của Cochrane (16 

RCT, 7572 bệnh nhân), đặt stent ĐM cảnh có liên quan 

đến tử vong/ đột quỵ chu phẫu cao hơn, đặc biệt ở các 

bệnh nhân trên 70 tuổi, nhưng biến cố nhồi máu cơ tim, 

tổn thương dây thần kinh sọ, và tụ máu vùng cổ thấp hơn 

đáng kể.

Trong một phân tích tổng hợp khác, bệnh nhân phẫu thuật 

bóc tách nội mạc ĐM cảnh trong vòng 7 ngày kể từ khi 

xuất hiện triệu chứng chỉ có 2,8% nguy cơ đột quỵ/tử vong 

so với 9,4% sau can thiệp đặt stent ĐM cảnh. Bệnh nhân 

điều trị bóc tách nội mạc ĐM cảnh trong vòng 8-14 ngày 

sau khi khởi phát triệu chứng có 3,4% nguy cơ đột quỵ/tử 

vong so với 8,6% sau can thiệp đặt stent ĐM cảnh. Trong 

Nghiên cứu CREST, can thiệp đặt stent ĐM cảnh được thực 

hiện trong vòng 14 ngày sau khi khởi phát triệu chứng có 

tỷ lệ tử vong/ đột quỵ là 5,6% so với 2,6% sau bóc tách nội 

mạc ĐM cảnh. Ở những bệnh nhân có triệu chứng được 

can thiệp sau 15–60 ngày, can thiệp đặt stent ĐM cảnh có 

liên quan đến 6,1% nguy cơ tử vong/đột quỵ so với 2,3% 

sau bóc tách nội mạc ĐM cảnh.

Kết quả của phân tích dưới nhóm trong nghiên cứu CREST 

cho thấy tỷ lệ đột quỵ sau can thiệp ĐM cảnh cao hơn đáng 

kể ở bệnh nhân > 70 tuổi. Ngược lại, tuổi tác ít ảnh hưởng 

đến kết quả bóc tách nội mạc ĐM cảnh. Lý do có thể nằm 

ở chỗ các bệnh nhân cao tuổi có tổn thương quai ĐM chủ 

mức độ nặng hơn. 

Ngoài thời gian 30 ngày sau phẫu thuật, dữ liệu dài hạn 

cho thấy kết quả sau can thiệp đặt stent ĐM cảnh hầu như 

tương đương với hiệu quả của bóc tách nội mạc ĐM cảnh. 

Do đó, tiên lượng nguy cơ chu phẫu trong vòng 30 ngày sẽ 

giúp lựa chọn biện pháp tái tưới máu mạch cảnh phù hợp 

nhất cho người bệnh. 
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1. ĐẠI CƯƠNG 

Hẹp động mạch thận do xơ vữa là tình trạng giảm dòng 

máu tới thận do nguyên nhân xơ vữa, từ hẹp khu trú mạch 

thận, thiếu máu thận và teo thận cho tới tắc hoàn toàn 

dòng máu tới một hoặc hai thận. Hiện chưa có sự thống 

nhất về mức độ hẹp có ý nghĩa, theo ESC 2017, chẩn đoán 

hẹp động mạch thận được nghĩ đến khi mức độ hẹp  

trên 60%. 

Hẹp nặng mạch thận làm giảm áp lực tưới máu thận và 

giảm lưu lượng dòng máu đến thận, dẫn đến tình trạng 

thiếu oxy tại vỏ thận, hoạt hoá hệ Renin – Angiotensin –  

Aldosterone kéo dài với chất chuyển hóa cuối cùng là  

Angiotensin II. Angiotensin II ngoài tác dụng gây co mạch 

mạnh, còn thúc đẩy quá trình xơ hóa ống kẽ thận thông 

qua giải phóng các cytokine và các yếu tố tăng trưởng. 

Hậu quả là gây tăng huyết áp, suy tim, thúc đẩy tiến triển 

của bệnh thận mạn, các biến cố tim mạch và tử vong. 

Tuy vậy, nghiên cứu các bệnh nhân với nhiều mức độ hẹp 

động mạch thận khác nhau có kèm theo bệnh thận mạn 

tính đã không chứng minh được mối liên quan giữa mức 

độ tổn thương mạch thận với mức độ suy giảm chức năng 

thận. Suy thận có thể là sự tổng hợp của nhiều yếu tố chứ 

không đơn thuần do tình trạng giảm tưới máu thận. Điều 

này góp phần giải thích lý do đặt stent điều trị hẹp động 

mạch thận do xơ vữa không phải lúc nào cũng giúp cải 

thiện chức năng thận.

1.1. Nguyên nhân hẹp động mạch thận 

Có nhiều nguyên nhân gây ra hẹp động mạch thận: do xơ 

vữa, bệnh lý loạn sản xơ cơ, do lóc tách động mạch thận 

hoặc nhồi máu thận, do bệnh lý bẩm sinh, viêm mạch 

Takayasu, tổn thương xơ hóa do nhiễm xạ.... 

a. Hẹp động mạch thận do xơ vữa 

Xơ vữa động mạch chiếm khoảng 90% các trường hợp hẹp 

động mạch thận, thường do sự hình thành mảng xơ vữa ở 

thành động mạch chủ tiến triển vào gốc động mạch thận, 

dẫn đến sự xuất hiện điển hình của hẹp lệch tâm vị trí lỗ 

động mạch thận. Tỷ lệ hẹp động mạch thận do xơ vữa tăng 

lên theo tuổi, đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường, tăng  

lipid máu, các loại bệnh động mạch ngoại biên, bệnh 

mạch vành hoặc tăng huyết áp. Đây là bệnh lý tiến triển 

theo thời gian, ngay cả với ở những động mạch ban đầu 

không bị tổn thương thì tỷ lệ tắc sau 1 năm có thể gặp từ 

1% đến 18%. 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy đặt stent động mạch 

thận điều trị hẹp động mạch thận do xơ vữa là biện pháp an 

toàn và có hiệu quả hạ huyết áp tốt. Tuy nhiên, một số thử  

nghiệm lâm sàng có đối chứng lại cho thấy không có sự 

khác biệt giữa hai nhóm chỉ điều trị nội khoa tối ưu đơn 

thuần và nhóm có kết hợp can thiệp động mạch thận, do 

đó lựa chọn bệnh nhân được hưởng lợi ích từ can thiệp 

động mạch thận vẫn còn là chủ đề tranh cãi. Bên cạnh 

điều trị nội khoa và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, cần 

xác định đúng nhóm bệnh nhân được hưởng lợi ích từ can 

thiệp tái tưới máu động mạch thận.

b. Loạn sản xơ cơ 

Loạn sản xơ cơ là nguyên nhân phổ biến thứ hai, hay gặp 

ở bệnh nhân nữ trẻ tuổi. Khác với hẹp động mạch thận do 

xơ vữa, loạn sản xơ cơ thường gây hẹp thân động mạch 

thận hoặc các nhánh bên, với hình ảnh đặc trưng là phình 

mạch dạng tràng hạt trên phim chụp mạch. Trong trường 

hợp tổn thương lớp nội mô, loạn sản xơ cơ có thể khu trú 

ở gần gốc động mạch thận và có hình ảnh tổn thương trên 

phim chụp tương tự như xơ vữa động mạch thận. Loạn sản 

xơ cơ hiếm khi dẫn đến tắc mạch hoặc bệnh thận do thiếu 

máu cục bộ.

Hình 30.1. Hẹp động mạch 

thận

A: Hẹp ĐM thận do xơ vữa, B: 

Hẹp ĐM thận do loạn sản xơ cơ 

mạch thận.
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1.2. Lâm sàng và cận lâm sàng 

a. Lâm sàng

Cần nghĩ đến hẹp động mạch thận trong các trường hợp:

 - Khởi phát tăng huyết áp sớm trước 30 tuổi.

 - Khởi phát tăng huyết áp nặng sau 55 tuổi, đặc biệt 

khi kèm bệnh thận mạn hoặc suy tim.

 - Tăng huyết áp kèm theo tiếng thổi mạch thận.

 - Tăng huyết áp tiến triển nhanh và dai dẳng ở bệnh 

nhân trước đó đã kiểm soát được huyết áp.

 - Tăng huyết áp kháng trị (không đạt huyết áp mục 

tiêu mặc dù đã dùng tới 3 nhóm thuốc hạ áp ở liều tối ưu 

với một trong số đó là thuốc lợi tiểu).

 - Cơn tăng huyết áp (kèm theo suy thận cấp, suy tim 

cấp, bệnh não do tăng huyết áp, hoặc tổn thương võng 

mạc độ 3-4).

 - Tăng sản phẩm chuyển hóa nitơ trong máu hoặc 

giảm chức năng thận sau khi dùng thuốc ức chế hệ  

Renin – Angiotensin – Aldosterone. 

 - Tình trạng teo thận bất thường, kích thước thận 

không đồng nhất hoặc suy thận không rõ nguyên nhân.

 - Cơn phù phổi cấp.

b. Cận lâm sàng

Siêu âm Doppler động mạch thận

Đây là lựa chọn hàng đầu để sàng lọc những tổn thương 

hẹp động mạch thận có ý nghĩa (> 60%), là phương pháp 

có hiệu quả về kinh tế, không xâm lấn. Tuy vậy có hạn chế 

là phụ thuộc vào kinh nghiệm của người làm siêu âm, khó 

tiến hành ở những bệnh nhân quá béo và có thể ước tính 

quá mức tổn thương hẹp. Siêu âm có thể tiến hành nhiều 

lần để theo dõi tiến triển và hậu quả huyết động của hẹp 

động mạch thận, cũng như đánh giá hiệu quả của can 

thiệp tái tưới máu. 

Các thông số trên siêu âm bao gồm vận tốc đỉnh tâm thu 

(PSV – Peak Systolic Velocity) và chỉ số sức cản mạch thận 

(RRI – Renal Resistive Index). Vận tốc đỉnh tâm thu có độ 

nhạy và độ đặc hiệu tốt nhất, vận tốc > 180 cm/s gợi ý hẹp 

động mạch thận trên 60%. 

Chỉ số sức cản mạch thận là thông số giúp đánh giá tưới 

máu tại mô thận. Chỉ số này giúp tiên lượng bệnh nhân 

có thể đáp ứng với can thiệp động mạch thận hay không. 

Một số nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân tăng sức cản 

mạch thận chính (trên 0.80) sẽ ít nhận được lợi ích từ can 

thiệp tái tưới máu. Ngược lại, sức cản thấp cho thấy tiên 

lượng tốt hơn.

Tuy nhiên, RRI có độ tin cậy thấp do dễ gặp sai số trong 

quá trình đo đạc, mặt khác cũng có nhiều bệnh lý ngoài 

hẹp động mạch thận ảnh hưởng đến RRI (như tắc nghẽn 

đường bài xuất hệ tiết niệu, huyết áp thấp, nhịp chậm …).

Hình 30.2. Hình ảnh Doppler xung và Doppler màu cho thấy dòng rối đoạn giữa và xa động mạch thận phải, gợi ý hẹp 

đoạn gần, PSV = 177 cm/s, RRI = 0,74.
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Chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ mạch máu 

Hai thăm dò này cho kết quả tương đương nhau về độ 

nhạy (tương ứng 64-100% và 94-97%) và độ đặc hiệu 

(tương ứng 92-98% và 85-93%). Chụp CT cung cấp hình 

ảnh có độ phân giải cao hơn, nhưng có thể làm nặng thêm 

tình trạng suy thận. 

Chụp MRI có tiêm thuốc đối quang từ Gadolinium cung 

cấp đặc điểm chi tiết của động mạch thận, các mạch 

máu xung quanh, các khối trong thận và có thể đánh 

giá được chức năng thận (chức năng bài tiết). Tuy nhiên, 

phương pháp này có xu hướng đánh giá quá mức mức độ 

hẹp, ít hiệu quả khi đánh giá những vị trí đã đặt stent do  

nhiễu ảnh. 

Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Đây vẫn là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý hẹp 

động mạch thận. Do ít có sự tương quan giữa mức độ hẹp 

động mạch thận trên hình ảnh với ảnh hưởng của tình 

trạng hẹp lên huyết động, nên đánh giá chênh áp qua chỗ 

hẹp, đặc biệt hữu ích trong trường hợp hẹp mức độ vừa. 

Chênh áp > 20 mmHg, hoặc tỷ số Pd/Pa < 0,90 (Pd: Áp lực 

đoạn xa sau vị trí hẹp, Pa: Áp lực động mạch chủ) được coi 

là có tình trạng hẹp đáng kể ở bệnh nhân có triệu chứng. 

Phân suất dự trữ lưu lượng động mạch thận được đo sau 

khi sử dụng các thuốc để giãn tối đa động mạch thận như 

papaverin hay dopamin. Đây là phương pháp thay thế để 

đánh giá mức độ hẹp và có thể dự đoán đáp ứng lâm sàng 

sau can thiệp. 

Do có những rủi ro nhất định, thủ thuật xâm lấn chỉ nên 

tiến hành với mục đích đánh giá và định lượng mức độ 

hẹp trước khi tiến hành can thiệp, khi có nghi ngờ trên lâm 

sàng mà kết quả của các xét nghiệm không xâm lấn không 

thể kết luận.

Xạ hình thận

Biện pháp xạ hình thận và đo nồng độ renin huyết tương 

trước và sau kích thích bằng thuốc ức chế men chuyển 

không còn được khuyến cáo trong chẩn đoán hẹp động 

mạch thận.

Bảng 30.1. Tóm tắt khuyến cáo ESC 2017 về các phương pháp chẩn đoán hẹp động mạch thận

ACEI (angiotensin-converting enzyme inhibitor) = ức chế men chuyển; CTA (computed tomography angiography) = chụp cắt lớp 

vi tính; DSA (digital subtraction angiography) = chụp mạch số hóa xóa nền; DUS (duplex ultrasound) = siêu âm Duplex; eGFR 

(estimated glomerular filtration rate) = mức lọc cầu thận; MRA (magnetic resonance angiography) = chụp cộng hưởng từ; RAD 

(renal artery disease) = bệnh động mạch thận.

a Khi eGFR  ≥ 60 ml/ph.

b Khi eGFR  ≥ 30 ml/ph.

KHUYẾN CÁO
MỨC ĐỘ 

KHUYẾN CÁO

MỨC ĐỘ  

BẰNG CHỨNG

DUS (lựa chọn đầu tay), CTAa, MRAb là phương tiện được khuyến cáo để chẩn 

đoán RAD.
I B

DSA có thể cân nhắc để xác định chẩn đoán RAD khi lâm sàng nghi ngờ cao mà 

các phương tiện không xâm lấn không giải thích được.
IIb C

Xạ hình thận, đo nồng độ renin huyết tương trước và sau kích thích bằng ACEI 

không được khuyến cáo trong sàng lọc hẹp động mạch thận do xơ vữa.
III C

1.3. Điều trị nội khoa

Đánh giá nguy cơ, thay đổi lối sống và điều trị nội khoa 

nên tuân theo các hướng dẫn hiện hành của Hội Tim mạch 

châu Âu (ESC). 

Hầu hết các loại thuốc hạ huyết áp có hiệu quả để điều 

trị tăng huyết áp và có thể làm chậm tiến triển của bệnh 

thận. Trong các nghiên cứu lớn, thuốc ức chế men chuyển 

(ƯCMC) cho thấy lợi ích trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở 

bệnh nhân hẹp động mạch thận do xơ vữa. Tuy nhiên, 

những loại thuốc này có thể giảm áp suất thủy tĩnh mao 

mạch cầu thận, gây ra tình trạng giảm mức lọc cầu thận và 

tăng creatinin huyết thanh, do vậy cần thận trọng khi sử 

dụng và theo dõi chặt chẽ nếu hẹp động mạch thận 2 bên. 
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I. CAN THIỆP HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH 
DƯỚI ĐÒN 

1. TỔNG QUAN

Ước tính khoảng 2% bệnh nhân mắc bệnh động mạch 

ngoại biên (PAD) bị kèm thêm bệnh động mạch dưới đòn. 

Trong số này, gần 25% sẽ cần tái thông mạch máu và 5% 

bệnh nhân sẽ tiến triển thành thiếu máu chi nặng. Đa số 

bệnh nhân không có triệu chứng do bệnh tiến triển chậm. 

Các triệu chứng thường xuất hiện khi đường kính mạch 

máu bị thu hẹp trên 70%. Ở những bệnh nhân bị bệnh 

động mạch dưới đòn, một nửa trong số họ bị bệnh động 

mạch vành và một phần ba bị bệnh động mạch cảnh hoặc 

đốt sống.

Nguyên nhân hàng đầu gây hẹp tắc động mạch dưới đòn 

là do xơ vữa động mạch. Hầu hết các tổn thương hẹp động 

mạch dưới đòn xảy ra ở đoạn đầu, gần với vị trí xuất phát 

của động mạch đốt sống. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ hẹp 

động mạch dưới đòn bên trái vượt trội hơn so với bên phải, 

tuy nhiên sự khác biệt ít ý nghĩa nếu tính cả hẹp thân động 

mạch cánh tay đầu phải. Đối với trường hợp tắc hoàn toàn, 

tổn thương thường bắt đầu từ lỗ vào động mạch dưới đòn 

kéo dài đến chỗ xuất phát của động mạch đốt sống. 

Triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân hẹp, tắc động 

mạch dưới đòn là hội chứng ăn cắp máu động mạch dưới 

đòn. Đoạn xa động mạch dưới đòn bị tắc sẽ nhận máu từ 

động mạch đốt sống cùng bên. Siêu âm Doppler mạch 

máu có hình ảnh phổ đảo ngược dòng chảy ở động mạch 

đốt sống. Do động mạch sống nền cấp máu nuôi vùng 

thuỳ chẩm và cơ quan ốc tai tiền đình, bệnh nhân thiếu 

máu động mạch sống nền có thể biểu hiện các triệu chứng 

chóng mặt, ù tai, giảm thính lực, giảm thị lực. 

Chỉ định can thiệp được đặt ra ở những bệnh nhân có triệu 

chứng của hội chứng ăn cắp máu động mạch dưới đòn, 

hoặc triệu chứng thiếu máu chi trên, mạch não hoặc mạch 

vành. Tình trạng thiếu máu chi trên thường không phổ 

biến và chỉ xảy ra khi tập thể dục. Bệnh nhân cũng dễ có 

các triệu chứng thần kinh nếu động mạch đốt sống cùng 

bên ưu năng. Triệu chứng đau ngực có thể biểu hiện ở các 

bệnh nhân tiền sử phẫu thuật cầu nối chủ vành sử dụng 

động mạch vú trong. 

Hình 31.1. Mô tả cơ chế hội chứng ăn cắp máu động 

mạch dưới đòn 
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Hình 31.2. Các hình thái tổn thương hẹp tắc động mạch 

dưới đòn

 (mũi tên đen: vị trí hẹp/tắc động mạch dưới đòn)

2. CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP

Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng: đột quỵ thiếu máu 

não hoặc cơn đột quỵ thiếu máu não thoáng qua trong 

vòng 6 tháng, hội chứng cướp máu động mạch dưới đòn.

Bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng nhưng có các 

tình trạng dưới đây:

 - Hẹp đoạn gần động mạch dưới đòn ở bệnh nhân 

bắc cầu nối chủ vành có sử dụng động mạch vú trong 

cùng bên.

 - Hẹp đoạn gần động mạch dưới đòn ở bệnh nhân 

đã được bắc cầu nối động mạch vú trong cùng bên - 

động mạch vành và có bằng chứng thiếu máu cơ tim.

 - Hẹp động mạch dưới đòn cùng bên với cầu nối 

thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân lọc máu.

3. KỸ THUẬT CAN THIỆP

3.1. Chuẩn bị bệnh nhân

 - Trước thủ thuật 24-48 giờ, bệnh nhân nên được 

cho liều nạp aspirin 162 - 325 mg và clopidogrel 300 mg. 

 - Các bước chuẩn bị khác tương tự như trong các thủ 

thuật can thiệp tim mạch.

3.2. Chuẩn bị dụng cụ

Các dụng cụ tương tự dụng cụ can thiệp động mạch chi 

dưới. Thường dùng sheath dài 90cm đặt ở gốc động mạch 

dưới đòn. Dây dẫn can thiệp là loại 0,018’’ hoặc 0,035’’. 

Bóng nong là loại dùng trong can thiệp mạch máu ngoại 

biên. Do đặc điểm giải phẫu tổn thương thường khư trú 

tại lỗ vào động mạch dưới đòn, ưu tiên lựa chọn stent nở 

bằng bóng hơn là stent tự nở.

3.3. Các bước can thiệp

a. Lựa chọn đường vào mạch máu

 - Chiến lược lựa chọn đường vào tùy thuộc vào giải 

phẫu tổn thương và cũng khác nhau tùy theo phẫu 

thuật viên.

 - Phương pháp tiếp cận qua đường động mạch đùi 

được ưa chuộng hơn và thường thành công cao đối với 

các tổn thương hẹp động mạch dưới đòn. 

 - Tiếp cận ngược dòng từ động mạch quay đôi khi 

được sử dụng trong trường hợp tắc sát lỗ vào động mạch 

dưới đòn hoặc không có đường vào từ động mạch đùi. Mở 

đường vào mạch quay đôi khi không đơn giản do động 

mạch dưới đòn hẹp, tắc dẫn đến giảm huyết áp chi trên  

cùng bên. 

 - Đối với tổn thương hẹp, introducer sheath 8 Fr nên 

được đặt từ động mạch đùi.

 - Đối với tổn thương tắc hoàn toàn, ngoài đường 

động mạch đùi, các phẫu thuật viên thường sử dụng 

đường vào ngược dòng từ động mạch quay hoặc động 

mạch cánh tay cùng bên (xem hình 31.3) với sheath dài 

6 Fr. Khi đưa sheath dài từ động mạch cánh tay tiếp cận 

tổn thương nên dùng wire cứng Amplatz để giảm thiểu 

nguy cơ tách thành mạch máu. 



PHẦN 6

CAN THIỆP TIM BẨM SINH
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1. GIỚI THIỆU CHUNG

Thông liên nhĩ (atrial septal defect) (TLN) là bệnh tim bẩm 

sinh thường gặp ở trẻ em, và là bệnh tim bẩm sinh thường 

gặp nhất ở người lớn. Trong đó, TLN lỗ thứ phát (lỗ thứ 2) 

là thể hay gặp nhất và có khả năng đóng được bằng dụng 

cụ qua đường ống thông. Các thể thông liên nhĩ khác hầu 

như không đóng được bằng can thiệp, mà phải sử dụng 

phương pháp ngoại khoa.

Phẫu thuật điều trị TLN được thực hiện rất sớm từ những 

năm 50 của thế kỷ XX và sau đó đã trở thành phương pháp 

điều trị kinh điển, với kết quả rất tốt, tính an toàn và hiệu 

quả cao, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ tử vong và biến chứng 

trong quá trình phẫu thuật (do mở ngực, mở xương ức, tim 

phổi nhân tạo và các biến chứng sau mổ). Một bất lợi khác 

của phẫu thuật vá lỗ TLN là để lại sẹo mổ và ảnh hưởng 

tâm lý cho gia đình và bản thân bệnh nhân sau khi trải 

qua một cuộc phẫu thuật. Chính vì những nguyên nhân 

trên các nhà khoa học đã cố gắng nghiên cứu trong rất 

nhiều năm và cho ra đời phương pháp bít TLN qua da theo 

đường mạch máu bằng các dụng cụ mà không cần phải 

phẫu thuật. 

Can thiệp bít TLN yêu cầu các dụng cụ phải an toàn ít biến 

chứng, dễ dàng thao tác, quan sát tốt dưới màn tăng sáng, 

thay đổi vị trí linh hoạt hoặc rút lại nếu cần thiết; dụng cụ 

cũng cần phải có kích cỡ nhỏ và mềm mại để có thể dùng 

cho trẻ nhỏ. Đã có rất nhiều các dụng cụ với nguyên lý trên 

đã ra đời, an toàn và thu được kết quả đáng khích lệ. Tuy 

nhiên, các dụng cụ can thiệp vẫn liên tục được cải tiến để 

đạt hiệu quả và độ an toàn cao hơn.

Năm 1974, lần đầu tiên TLN được bít thành công trên người 

bằng dụng cụ qua da, kỹ thuật được thực hiện bởi King và 

cộng sự. Dụng cụ này gồm một hệ thống màng Dacron 

(sợi vải tổng hợp) bao bọc lấy các lưới thép như hình một 

cái ô (dù) và được gắn ở đầu xa của ống thông. Đường kính 

TLN được đo bằng bóng bơm căng tại vị trí vách liên nhĩ và 

cỡ dụng cụ được lựa chọn sẽ lớn hơn đường kính lỗ TLN khi 

bơm bóng 10 mm. Hệ thống ống thông sẽ được đưa vào 

cơ thể từ tĩnh mạch đùi hoặc tĩnh mạch cảnh. Hai cánh của 

dụng cụ (còn được gọi là dù) được mở theo nguyên lý mà 

đến nay rất nhiều loại dụng cụ thế hệ sau vẫn sử dụng: mở 

đĩa trái của dù, kéo về vách liên nhĩ, cố định cánh nhĩ trái 

và mở cánh bên nhĩ phải để kẹp vách liên nhĩ vào giữa 2 

cánh dù. Dây nối với dụng cụ sẽ được rút ra và giải phóng 

dụng cụ.

King và Mills đã tiến hành áp dụng phương pháp này trên 

động vật. Lỗ TLN được tạo ra bằng cách chọc vách liên nhĩ 

của chó thí nghiệm. Dụng cụ bít thành công ở 5 trong 9 

chó thí nghiệm, theo dõi sau thủ thuật thấy không còn 

luồng thông tồn lưu (residual shunt) cũng như việc nội 

mạc hoá bề mặt của dụng cụ cũng diễn ra hết sức thuận 

lợi. Sau thực nghiệm này, phương pháp của King đã được 

triển khai trên người: 18 bệnh nhân đã được thông tim, 10 

người (56%) đã được lựa chọn để bít bằng dụng cụ và 5 

bệnh nhân đã được bít thành công (50%). Tuổi của bệnh 

nhân từ 17 đến 75, trung bình là 24, đường kính lỗ thông 

khi bơm căng bóng từ 18 đến 26 mm. Theo dõi sau thủ 

thuật ghi nhận triệu chứng lâm sàng được cải thiện, kích 

thước các buồng tim phải nhỏ lại. Thông tim kiểm tra sau 

đó không thấy có bước nhảy oxy tồn lưu. Tuy nhiên sau kết 

quả đáng khích lệ này, King và cộng sự đã không tiếp tục 

sử dụng dụng cụ này nữa, điều này không liên quan đến kỹ 

thuật mà do kích thước delivery sheath (ống chuyển dụng 

cụ) quá lớn (23F). Chính đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra 

các biến chứng khi sử dụng cũng như việc dụng cụ mang 

tính đột phá này của King không được áp dụng rộng rãi 

trên lâm sàng.

Một thời gian sau, Rashkind cho ra đời một dụng cụ mới 

nhỏ hơn dựa theo nguyên lý tự “mở dù”. Dụng cụ cải tiến 

này có từ 3 đến 6 cánh làm bằng thép. Cánh dù sẽ có khả 

năng tự mở khi được đẩy ra ngoài ống thông ở trong nhĩ 

trái, sau đó dụng cụ sẽ được kéo về và mắc vào vách liên 

nhĩ bằng các móc nhỏ. Hệ thống delivery sheath (ống 

chuyển dụng cụ) để đưa dụng cụ vào bít lỗ TLN có kích cỡ 

từ 14 đến 16F. Dụng cụ có 3 kích cỡ 25, 30 và 35 mm. Kích 

cỡ dụng cụ được lựa chọn cần lớn gấp đôi so với đường 

kính TLN khi đo bằng bóng. Dụng cụ này đã được thử 

nghiệm trên chó và bò cho thấy lớp nội mạc phủ lên trên 

bề mặt của dụng cụ rất tốt. Giữa năm 1979, dụng cụ của 

bác sĩ William Rashkind đã được áp dụng trên người. Sau 

đó, từ năm 1980, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

Hoa Kỳ (FDA) đã cho tiến hành các nghiên cứu trên lâm 

sàng về loại dụng cụ mới này. Đây có thể coi là nghiên 

 cứu đầu tiên trên thế giới về dụng cụ bít qua đường mạch 

máu ở bệnh nhân TBS. Điều đáng tiếc là bác sĩ Rashkind 

không còn sống cho đến khi có những kết luận đầu tiên 

về nghiên cứu của mình và cũng không được chứng kiến 
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sự phát triển “vũ bão” của kỹ thuật bít các lỗ thông bằng 

dụng cụ qua da.

Do dụng cụ của Rashkind vẫn còn một số nhược điểm đặc 

biệt là khả năng mở chính giữa cân xứng và không có khả 

năng thay đổi vị trí cũng như mở lại dụng cụ, nhiều tác 

giả đã nghiên cứu để cải tiến dụng cụ này. James Lock đã 

cải tiến thành công bằng cách tăng cường thêm một vòng 

lò xo thứ hai ở ngay chính giữa dù. Năm 1989 dụng cụ  

Clamshell do Lock và cộng sự thiết kế với 2 cánh dù tự động 

mở đã được áp dụng trên lâm sàng để đóng lỗ TLN. Sau đó 

FDA đã cho phép tiến hành thực nghiệm ở một số trung 

tâm can thiệp và đã thu được các kết quả rất khả quan. Tuy 

nhiên dụng cụ này nếu kích thước nhỏ hơn 13 mm thì có 

nhược điểm rất dễ gãy cánh và dễ còn để lại luồng thông 

tồn lưu. Chính vì vậy dụng cụ đã được cải tiến về thiết kế và 

chất liệu để đạt hiệu quả cao hơn. Hiện nay, dụng cụ đang 

được lưu hành trên thị trường với tên gọi là Cardioseal 

hay STARTFlex (Nitinol Medical Technologies, Inc, Boston,  

Massachusetts).

Cùng với giai đoạn mà dụng cụ kép của Rashkind được cải 

tiến thành dụng cụ Clamshell, Sideris và cộng sự đã thiết 

kế dụng cụ nút để bít TLN (buttoned device). Dụng cụ của 

Sideris được thử nghiệm trên lợn và đã thu được thành 

công ở 17 trường hợp trong 20 động vật thí nghiệm (85%). 

Các trường hợp thất bại có nguyên nhân liên quan đến 

kinh nghiệm của bác sĩ và do dụng cụ thiết kế chưa được 

hoàn hảo. Sau đó các nghiên cứu trên lâm sàng bắt đầu 

được thực hiện đồng thời với việc dụng cụ được cải tiến 

theo thời gian. Các thế hệ thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của dụng 

cụ đã lần lượt ra đời, dụng cụ được thiết kế với những cải 

tiến như làm nút của dụng cụ ở chính giữa. Dụng cụ cũng 

được đưa vào các thử nghiệm bít lỗ bầu dục (PFO) phòng 

tắc mạch nghịch thường hay đột quỵ não. Các nghiên cứu 

đa trung tâm chỉ ra rằng đây là một loại dụng cụ đơn giản, 

an toàn và hiệu quả trong việc điều trị bệnh TLN.

Các dụng cụ khác được dùng để bít TLN:

Dụng cụ của Pavonik với một đĩa làm bằng các vòng thép 

với các sợi lò xo bọc lên cùng 2 màng bọc nilon. Dụng 

cụ này được đưa vào cơ thể qua hệ thống ống chuyển  

(delivery sheath) 9F. Đĩa của dụng cụ sẽ mở ra ở nhĩ trái và 

các sợi nylon sẽ bám vào mặt nhĩ phải của vách liên nhĩ. 

Sau đó các sợi nylon sẽ được cắt đi và phần còn lại sẽ được 

kéo ra ngoài theo ống thông. Tháng 12 năm 2000, dụng 

cụ đã được áp dụng trên 2 bệnh nhân đầu tiên và có kết 

quả tốt. Sau này, dụng cụ được cải tiến bằng cách thay thế 

các vòng thép bằng các sợi Nitinol và Dacron với chất liệu 

sinh học.

Das và cộng sự thiết kế dụng cụ có khả năng tự động vào 

trung tâm (self centering) theo đường tĩnh mạch với ống 

chuyển (delivery) 11F với các tên rất hay “cánh của thiên 

thần” (Angel Wing Device). Các nghiên cứu lâm sàng đã 

được tiến hành tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên do vẫn gặp nhiều vấn 

đề về thiết kế, dụng cụ này hiện nay vẫn đang được cải tiến 

và thế hệ mới nhất của nó được gọi là Angel Wing II.

Cuối cùng là dụng cụ Helex. Nó được cấu tạo bằng 

một sợi xoắn Nitinol, trên đó có gắn các màng bằng  

Polytetrafluoroethylene. Dụng cụ này được đưa vào theo 

đường tĩnh mạch với ống chuyển (delivery) 8-9F.

Dụng cụ bít TLN với nguyên lý dùng 2 đĩa ở hai mặt của lỗ 

thông có một hạn chế không thể tránh khỏi, đó là cần gờ 

xung quanh lỗ thông đủ lớn để dụng cụ bám vào. Để tránh 

hạn chế này, Sideris đã nghĩ ra hệ thống bít TLN không cần 

kim loại. Ông sử dụng hệ thống miếng dán (patches) qua 

đường ống thông để bịt các lỗ thông liên nhĩ rộng không 

có gờ, tuy nhiên hiệu quả còn hạn chế.

Cột mốc rất quan trọng trong lịch sử việc bít lỗ TLN qua 

da không cần phẫu thuật là vào năm 1997, Kurtz Amplatz 

đã ứng dụng thành công dụng cụ 2 đĩa bằng Nitinol trên 

động vật. Đây là loại dụng cụ được hình thành bởi các sợi 

Nitinol có kích thước 0,04” đến 0,05”, cũng có hình 2 cánh 

dù với 2 nút ở chính giữa 2 mặt dù. Dụng cụ có rất nhiều 

kích cỡ khác nhau để phù hợp với đường kính của lỗ TLN, 

mà có trên thị trường là các kích cỡ từ 4 đến 40 mm.

Sau khi ra đời, dụng cụ Amplatzer đã thu được kết quả tốt 

trên rất nhiều trung tâm trên thế giới với các ưu điểm dễ 

thực hiện, tỷ lệ thành công cao và ít biến chứng. Chính vì 

vậy nó đã được FDA chính thức cho áp dụng trên diện rộng 

sau khi kết thúc pha I và II của thử nghiệm với kết quả tỷ 

lệ đóng kín hoàn toàn ngay sau can thiệp là 91,26% và sau 

1 tháng là 98,91%. Điều đặc biệt quan trọng là tỷ lệ biến 

chứng do can thiệp rất thấp khoảng 0,78%, do đó hiện nay 

đây gần như là loại dụng cụ được áp dụng chủ yếu trên thế 

giới trong việc điều trị TLN lỗ thứ 2. 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Thông liên thất (TLT) là một bệnh lý thường gặp, chiếm 

tới 20-25% trong các bệnh lý tim bẩm sinh. Các biện pháp 

điều trị triệt để bao gồm phẫu thuật vá lỗ thông và can 

thiệp bít thông liên thất.

Ca phẫu thuật tim hở vá TLT thành công đầu tiên năm 1955 

bởi Lillhei và cộng sự đã đánh dấu bước tiến bộ trong điều 

trị bệnh lý này, từ đó phẫu thuật vá thông liên thất phương 

pháp điều trị kinh điển điều trị bệnh. 

Tiếp sau đó, tim mạch can thiệp ra đời và phát triển từ 

những năm 50 của thế kỷ trước, đã làm thay đổi căn bản 

trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch. Các kỹ 

thuật can thiệp được sử dụng trong các bệnh lý mạch 

vành, sau đó đến các bệnh lý tim bẩm sinh và tim cấu trúc. 

Ban đầu, can thiệp dụng cụ qua đường ống thông được 

áp dụng thành công trên bệnh lý còn ống động mạch và 

thông liên nhĩ, cho đến năm 1987 Lock và cộng sự tại Hoa 

Kỳ đã tiến hành bít thành công ca TLT đầu tiên bằng dụng 

cụ Rashkind, đánh dấu bước ngoặt trong điều trị bệnh TLT 

xâm lấn tối thiểu. 

Có rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm cũng như cải tiến 

dụng cụ đã chứng minh hiệu quả của phương pháp này, 

như dụng cụ của Rashkind, dụng cụ của Sideris hay dụng 

cụ Clamshell mà sau này đổi tên thành StarFlex... Nguyên 

lý chung của dụng cụ là hai cánh mở ra như chiếc dù  

(umbrella, hay chiếc ô) để che kín hai đầu lỗ thông liên 

thất, nên trong lâm sàng còn được gọi tắt là “bít dù” thông 

liên thất. Nhược điểm chung của các loại dụng cụ này là 

cần phải sử dụng hệ thống delivery sheath có kích thước 

lớn, khó có khả năng thay đổi vị trí cũng như rút lại vào 

trong lòng delivery sau khi mở dụng cụ và thường để lại 

luồng thông tồn lưu sau khi bít lỗ thông, với tỉ lệ rất cao 

từ 20-60%. 

Việc bít TLT qua đường ống thông (transcatheter) trở nên 

quen thuộc hơn, được áp dụng ngày càng rộng rãi với chỉ 

định thích hợp đã mang lại kết quả sau can thiệp rất đáng 

khích lệ, đặc biệt là TLT phần quanh màng và phần cơ. Tuy 

vậy phương pháp này gặp khó khăn khi TLT dưới đại động 

mạch, TLT có lỗ thông quá lớn, thông liên thất có gờ động 

mạch chủ rất ngắn hoặc không có gờ động mạch chủ.

Năm 1998, dụng cụ ADO I ra đời, đây là dụng cụ 1 cánh 

được thiết kế để bít ống động mạch. Tuy nhiên, với khả 

năng nhớ hình tốt, độ mềm dẻo cao và có nhiều kích thước 

khác nhau, dụng cụ này đã được áp dụng trong bít TLT với 

cơ sở lý luận về mặt giải phẫu thông liên thất có phần nào 

tương tự như còn ống động mạch (trong một số trường 

hợp) và đem lại hiệu quả nhất định. Nhiều trung tâm tim 

mạch lớn trên thế giới đã sử dụng ADO I trong cả can thiệp 

bít ống động mạch và TLT, đã ghi nhận những kết quả đáng 

khích lệ với tỉ lệ thành công cao, biến chứng rối loạn nhịp 

và luồng thông tồn lưu giảm so với các dụng cụ trước đó.

Đến năm 2002, Coil pfm ra đời với đặc điểm cấu tạo đàn 

hồi quấn thành nhiều vòng tăng dần theo nguyên lý của 

lò xo, với kích thước đa dạng và hình dạng linh hoạt, loại 

dụng cụ này đã chứng tỏ hiệu quả cao trong sử dụng can 

thiệp bít ống động mạch nhỏ. Ngoài ra, Coil pfm còn được 

sử dụng để bít lỗ TLT phần cơ, TLT phần quanh màng với gờ 

động mạch chủ đủ dài. Trong một số trường hợp giải phẫu 

TLT phù hợp, dụng cụ này còn có ưu việt hơn các dụng cụ 

khác là có thể bít được những TLT có gờ động mạch chủ 

ngắn, thậm chí TLT dưới hai đại động mạch.

Năm 2009, dụng cụ ADO II ra đời, đây là dụng cụ được cải 

tiến từ ADO I, với mục đích thiết kế để bít ống động mạch 

nhỏ với độ an toàn và khả năng thành công cao. Trong 

thực tế, ADO II với cấu tạo đàn hồi cao, đặc biệt mềm dẻo 

và linh hoạt, kích thước nhỏ gọn, có thể dễ dàng thu vào 

ống thông nhỏ, được sử dụng trong trường hợp lỗ thông 

kích thước nhỏ - vừa. Dụng cụ ADO II đã tỏ ra hiệu quả 

trong bít ống động mạch, cũng như được sử dụng trong 

các trường hợp bít thông liên thất thuộc phần cơ, phần 

quanh màng với gờ ĐMC ngắn, đem lại tỉ lệ thành công 

cao, tỉ lệ rối loạn nhịp giảm thấp. Với những đặc tính như 

đã nói trên, đã có những tác giả báo cáo ca lâm sàng sử 

dụng dụng cụ này để bít TLT dưới hai đại động mạch.

Cho đến nay bít thông liên thất bằng dụng cụ được ứng 

dụng rộng rãi không những bởi bác sĩ tim mạch can thiệp 

mà còn bởi chính những bác sĩ phẫu thuật do có tính ưu 

việt vì tránh được một cuộc đại phẫu, tỷ lệ thành công cao, 

tỷ lệ biến chứng thấp, thời gian phục hồi nhanh, số ngày 

nằm viện ngắn, có thể thay thế được phương pháp phẫu 

thuật trong những trường hợp tổn thương TLT có tiêu 

chuẩn phù hợp. Bên cạnh đó, việc cải tiến về mặt kỹ thuật, 

kinh nghiệm của thầy thuốc và những tiến bộ trong cải 

tiến dụng cụ đã giúp cho phương pháp can thiệp tiến tới 

cả những thể giải phẫu khó nhất của bệnh lý TLT.
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2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI THÔNG LIÊN THẤT

2.1. Các type giải phẫu thông liên thất 

Về mặt giải phẫu, thông liên thất được chia thành 4 type 

(hình 33.1).

Hình 33.1. Các type thông liên thất

Type 1: thông liên thất phần phễu (infundibular ventricu-

lar septal defect or conoventricular ventricular septal defect), 

hay thông liên thất dưới hai đại động mạch.

Type 2: thông liên thất phần quanh màng (perimembra-

nous ventricular septal defect).

Type 3: thông liên thất phần buồng nhận (inlet ventricular 

septal defect).

Type 4: thông liên thất phần cơ (muscular ventricular septal 

defect) . 

Ngoài ra, còn có type tổn thương khuyết Gerbode (Gerbode 

defect) hay thông giữa thất trái → nhĩ phải (left ventricular 

to right atrial communication): Rất ít gặp.

(Nguồn ảnh: Wikipedia.org)

NP: Nhĩ phải; NT: Nhĩ trái; TP: Thất phải; TT: Thất trái; TMC: 

Tĩnh mạch chủ.

Hiện nay, các type TLT có thể can thiệp bít được xét về 

mặt kỹ thuật: 

 - Thông liên thất phần cơ: Thường can thiệp tương 

đối thuận lợi.

 - Thông liên thất phần quanh màng: Trường hợp lỗ 

thông có gờ động mạch chủ đủ dài (trên 4 mm), việc 

bít lỗ thông sẽ thuận lợi hơn về mặt kỹ thuật. Trường 

hợp gờ động mạch chủ ngắn, đặc biệt các trường hợp 

< 2 mm, sẽ khó khăn cho can thiệp bít lỗ thông bằng 

dụng cụ.

 - Thông liên thất dưới hai đại động mạch: Hiện đang 

được nghiên cứu về cả dụng cụ cũng như kỹ thuật can 

thiệp. Một số trung tâm Tim mạch đã bước đầu thực 

hiện can thiệp thành công trong trường hợp TLT kích 

thước lỗ tương đối nhỏ.

 - Thông liên thất phần buồng nhận, các thông liên 

thất kích thước lớn tiên lượng can thiệp thất bại hoặc 

thông liên thất kèm theo tổn thương khác cần phẫu 

thuật: Điều trị bằng phẫu thuật.

2.2. Các thông số cần đánh giá trên siêu âm tim trước 

can thiệp

Để chỉ định can thiệp bít TLT bằng dụng cụ qua đường 

ống thông, siêu âm tim (thường chỉ cần siêu âm tim qua 

thành ngực) cần cung cấp những thông tin về giải phẫu và  

huyết động:

 - Vị trí, type thông liên thất: 

• Với thông liên thất phần cơ bè việc bít thông liên 

thất thông thường sẽ thuận lợi do lỗ thông xa van 

động mạch chủ và hệ thống dẫn truyền nhĩ thất. 

• Với TLT phần quanh màng, nếu lỗ thông có gờ 

động mạch chủ đủ dài (trên 2 mm), việc bít lỗ thông sẽ 

thuận lợi về mặt kỹ thuật. Nếu TLT phần quanh màng 

lan lên cao sát van động mạch chủ, thủ thuật bít TLT sẽ 

khó khăn do gờ van động mạch chủ ngắn, nếu lan về 

phía buồng nhận sẽ có nguy cơ tổn thương van ba lá 

trong thủ thuật. 

• Thông liên thất dưới đại động mạch, thông liên 

thất phần phễu là những thể thông liên thất khó can 

thiệp bít nhất.

 - Kích thước của lỗ thông liên thất: Kích thước hai 

đầu của lỗ thông phía thất trái, phía thất phải và chiều 

dài của lỗ thông cho phép dự đoán được kích thước 

dụng cụ bít. 
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 - Khoảng cách từ bờ trên lỗ thông đến van động 

mạch chủ (gờ động mạch chủ):

• Trong can thiệp bít TLT với các loại dụng cụ hiện 

nay, gờ động mạch chủ cần có chiều dài trên 2 mm đối 

với TLT phần quanh màng. Tuy nhiên TLT không có gờ 

động mạch chủ không phải là chống chỉ định tuyệt đối 

của can thiệp. 

• Trong trường hợp TLT phần quanh màng có gờ 

động mạch chủ dưới 2 mm nhưng có phình vách màng 

kèm theo, việc can thiệp bít TLT vẫn có thể tiến hành 

mà không ảnh hưởng đến van động mạch chủ.

Hình 33.2. Hình ảnh gờ động mạch chủ (mũi tên chỉ) của thông liên thất phần quanh màng trên siêu âm tim  

ở mặt cắt 5 buồng

 - Sự tồn tại của phình vách màng: Nếu TLT có 

phình vách màng kèm theo, đây là yếu tố có thể tạo 

thuận cho bít lỗ thông, đặc biệt là những lỗ thông có  

gờ động mạch chủ ngắn dưới 2mm. Tuy nhiên phình 

vách màng che bớt một phần lỗ thông liên thất, nên 

việc xác định chính xác kích thước thông liên thất trở 

nên khó hơn.

 - TLT có kèm theo sa lá van động mạch chủ hay 

phình xoang Valsalva: Trước đây, phương pháp can 

thiệp không được chỉ định đối với thể TLT này do khó về 

mặt kỹ thuật và chưa có dụng cụ phù hợp. Tuy nhiên gần 

đây một số báo cáo cho biết TLT có sa van động mạch 

chủ gây hở chủ nhẹ, hoặc mức nhẹ-vừa vẫn có thể tiến 

hành can thiệp qua da bằng các thế hệ dụng cụ mới. 

 - Các thông số đánh giá ảnh hưởng huyết động: 

Kích thước buồng thất trái, áp lực động mạch phổi, tỉ lệ 

Qp/Qs.

 - Các bất thường kèm theo: Thông liên nhĩ, còn 

ống động mạch. Để có thể đưa ra chiến lược can thiệp 

phù hợp.

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP 

3.1. Chỉ định đóng thông liên thất bẩm sinh

a. Ở trẻ nhỏ

 - TLT cần được đóng sớm trong 6 tháng đầu đời nếu 

trẻ có triệu chứng của suy tim ứ huyết không khống chế 

được, bội nhiễm phổi tái phát, chậm phát triển thể chất.

 - Với những trẻ TLT lớn có thể khống chế được suy 

tim hoặc không triệu chứng, việc phẫu thuật có thể trì 

hoãn tới khi trẻ được 2 tuổi.

 - Với những trẻ lớn hơn cần tiến hành lượng giá  

lưu lượng luồng thông trái → phải, chỉ định đóng lỗ 

thông khi Qp/Qs ≥ 1,5 và sức cản mạch phổi (Rp) < 7 

đơn vị Wood.
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1. GIỚI THIỆU CHUNG

Còn ống động mạch (patent ductus arteriosus - PDA) 

(COĐM) tạo ra sự lưu thông bất thường giữa tuần hoàn hệ 

thống và tuần hoàn phổi. Vì vậy về mặt điều trị cần ngăn 

chặn sự lưu thông bất thường này càng sớm càng tốt để 

tránh những biến chứng như suy tim, tăng áp động mạch 

phổi (pulmonary arterial hypertension), viêm nội tâm mạc 

nhiễm khuẩn.

Điều trị ngoại khoa (thắt hoặc cắt ống động mạch) là 

phương pháp điều trị kinh điển và vẫn giữ nguyên giá 

trị cho đến tận ngày nay. Bên cạnh đó, phương pháp can 

thiệp bít ống động mạch bằng dụng cụ qua da đã cho thấy 

nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, hiệu quả cao, ít biến chứng 

và ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Trên thế giới, điều trị bệnh COĐM bằng can thiệp qua da 

đã được thử nghiệm lần đầu tiên năm 1967 bởi Porstmann 

và cộng sự, các tác giả đã dùng dụng cụ Ivalon Plug có 

hình trụ như là một cái nêm để bít ống động mạch (OĐM). 

Tuy nhiên các thao tác thực hiện thủ thuật khá phức tạp và 

đòi hỏi hệ thống ống thông (catheter) kích thước tương 

đối lớn. Về sau các dụng cụ càng được cải tiến để đạt 

được những kết quả tốt hơn, ít tai biến hơn và dễ áp dụng 

hơn. Năm 1970, Rashkind sáng chế ra dụng cụ hình dù  

(umbrella) và vào năm 1979, Rashkind và Cuaso đã sử dụng 

dụng cụ này để bít OĐM thành công cho một trẻ nặng 3,5 

kg. Sau đó phối hợp với Mullins, Rashkind đã phát triển hệ 

thống dù kép (double umbrella) thuận tiện hơn cho việc 

điều khiển dụng cụ bằng tay và nâng cao hiệu quả đóng 

kín OĐM. 

Năm 1984, cơ quan FDA (United States Food and Drug Ad-

ministration- USA) đã chính thức chấp nhận cho sử dụng 

hệ thống dụng cụ dù kép này. Vào năm 1992, báo cáo đầu 

tiên về việc sử dụng Gianturco coil để bít OĐM được công 

bố đã nhanh chóng chuyển hướng việc sử dụng coil một 

cách phổ biến để bít OĐM từ nhỏ đến vừa. Dụng cụ coil 

nhanh chóng chứng minh được hiệu quả và tính an toàn 

để bít OĐM. 

Một bước tiến được đánh giá là vượt bậc trong ngành 

tim mạch can thiệp là việc cải tiến hệ thống dụng cụ  

Amplatzer dùng để đóng thông liên nhĩ (atrial septal 

defect) áp dụng cho đóng OĐM từ năm 1997 của bác sĩ 

người Áo, Kurt Amplatz. Phương pháp điều trị mới này 

cho kết quả rất khả quan và đang được ứng dụng rộng rãi 

trên nhiều trung tâm y học lớn trên thế giới, với rất nhiều  

nghiên cứu chứng tỏ tính ưu việt của phương pháp điều trị 

này. Một trong những nghiên cứu đầu tiên về việc sử dụng 

dụng cụ Amplatzer để đóng OĐM đã được Masura và cộng 

sự công bố, cho thấy tỷ lệ đóng kín OĐM hoàn toàn đạt 

100% ngay sau can thiệp 1 ngày và ở những lần kiểm tra 

sau đó bằng siêu âm Doppler tim. Không có luồng thông 

tồn lưu (residual shunt) và không có biến chứng nặng.

Dụng cụ Nit Occlud PDA (PFM Medical, Cologne, Đức) lần 

đầu tiên được sử dụng năm 2001, là dụng cụ dạng vòng 

cuộn, thả dụng cụ có kiểm soát, được thiết kế đặc biệt để 

bít OĐM có kích thước nhỏ đến vừa. Dụng cụ này được cấu 

tạo bởi các sợi Nitinol xoắn có chứa nhiều vòng có đường 

kính khác nhau và có độ cứng tăng dần. Trên thế giới đã có 

nhiều nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn chứng minh 

tính hiệu quả và an toàn của dụng cụ này.

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI ỐNG ĐỘNG MẠCH 
ỨNG DỤNG TRONG CAN THIỆP

Ống động mạch có đường kính thay đổi, khoảng 5-15 

mm, chiều dài ống khoảng 2-15 mm. Thường OĐM có 

hình phễu, đường kính phía động mạch chủ (ĐMC) của 

OĐM rộng hơn đường kính phía động mạch phổi (ĐMP). 

Vị trí hẹp nhất của OĐM thông thường là nơi OĐM đổ vào 

ĐMP, còn đường kính rộng nhất thường tại nơi ĐMC đổ  

vào OĐM. 

Phía đầu ĐMP, ống động mạch xuất phát từ đỉnh của ĐMP 

và di chuyển về phía sau, lên trên và sang trái để nối với 

ĐMC xuống phía đối diện với chỗ xuất phát của ĐM dưới 

đòn trái, ở phía mặt sau của ĐMC. OĐM đi qua phía trước 

thân phế quản nơi có dây phế vị. Dây thần kinh quặt 

ngược trái ôm quanh OĐM và chạy phía sau quai ĐMC lên 

trên về phía cổ, đây là lý do tại sao biến chứng nói khàn 

có thể xảy ra trong trường hợp dụng cụ bít OĐM lớn đẩy 

thành ĐMC chèn vào dây thần kinh quặt ngược. 

Ống động mạch luôn ở phía bên trái. Trên lâm sàng, đôi 

khi cũng gặp cung ĐMC quay phải, trong trường hợp này 

OĐM cũng thường ở phía bên trái, nối đỉnh của ĐMP với 

thân cánh tay đầu trái; rất hiếm gặp OĐM bên phải hoặc 

cả 2 bên.
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Hình 34.1. Hình ảnh giải phẫu ống động mạch

Chú thích: ĐM: Động mạch; ĐMC: Động mạch chủ; ĐMP: Động mạch phổi. 

Theo thời gian, càng về sau OĐM càng bị thoái hoá dần và 

vôi hoá, OĐM trở nên cứng và điều này cũng làm hạn chế 

khả năng phẫu thuật do nguy cơ nứt vỡ ống khi cặp cắt và 

nguy cơ chảy máu cao.

2.1. Phân loại về giải phẫu ống động mạch theo 

Krichenko 

Dựa trên hình ảnh chụp mạch cho thấy hình dáng OĐM 

rất thay đổi. Phần lớn có dạng phễu hoặc dạng nón với 

phần hẹp nhất là chỗ đổ vào ĐMP (theo Hofman), mặc dù 

vị trí hẹp nhất có thể ở giữa ống hay gần phía ĐMC (theo 

Everett và Johnson) hoặc hẹp nhiều chỗ. 

Dùng vị trí hẹp nhất của ống làm mốc xác định, OĐM được 

chia thành 5 type (Hình 34.2):

 - Type A: Vị trí hẹp nhất là nơi OĐM đổ vào ĐMP. 

 - Type B: Vị trí hẹp nhất là nơi OĐM xuất phát từ 

ĐMC, OĐM ngắn. 

 - Type C: OĐM hình ống, không có vị trí thắt hẹp.

 - Type D: OĐM có nhiều vị trí thắt hẹp.

 - Type E: OĐM có hình dạng bất thường, có dạng 

hình nón kéo dài và vị trí co thắt xa với bờ trước của  

khí quản.

Hình 34.2. Minh hoạ phân loại OĐM về giải phẫu (dựa trên hình ảnh chụp mạch, theo Krichenko và cộng sự) 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Lỗ bầu dục là một cấu trúc bẩm sinh bình thường của vách 

liên nhĩ. Sau khi sinh, sự tăng lưu lượng máu phổi và áp 

lực nhĩ trái lớn hơn nhĩ phải, gờ bên trái của lỗ bầu dục ép 

sát vào vách liên nhĩ làm nó được đóng lại một cách sinh 

lý. Nghiên cứu bệnh học đã chỉ ra rằng lỗ bầu dục có thể ở 

dạng probe-patent (phát hiện qua thăm dò bằng dụng cụ) 

ở khoảng 25% dân số. 

Năm 1988, Lechat đã chú ý về biểu hiện đột quỵ và tồn 

tại lỗ bầu dục, sau đó nhiều tác giả khác đã tìm hiểu mối 

liên quan. Mặc dù đây là cấu trúc cần thiết và bình thường 

trong quá trình phát triển của thai nhi, nhưng lỗ bầu dục 

được cho là liên quan tới tỷ lệ cao hơn về đột quỵ chưa 

rõ nguyên nhân qua các nghiên cứu hồi cứu, đặc biệt ở 

bệnh nhân có tiền sử đau đầu Migraine. Biến cố thần kinh 

ở bệnh nhân còn tồn tại lỗ bầu dục được cho là do cơ chế 

tắc mạch nghịch thường, do dòng máu xoáy tại vị trí của 

cấu trúc này gây hình thành cục máu đông trôi theo dòng 

máu gây ra tắc mạch. Điều này được củng cố bởi những 

ca lâm sàng minh chứng có huyết khối ở vị trí lỗ bầu dục. 

Do đó phương pháp bít lỗ bầu dục bằng dụng cụ được đề 

xuất nhằm ngăn ngừa đột quỵ tái phát. 

Chỉ định bít lỗ bầu dục với mục đích này đã được FDA 

chấp thuận vào tháng 10 năm 2016 sau khoảng 2 thập kỷ  

nghiên cứu ứng dụng phương pháp này qua các thử  

nghiệm lâm sàng.

Hình 35.1. Giải phẫu lỗ bầu dục và hình ảnh huyết khối lỗ bầu dục 

a: Lỗ bầu dục được bộc lộ bởi dụng cụ dạng que đi từ nhĩ phải sang nhĩ trái (hình trên) và từ nhĩ trái sang nhĩ phải (hình dưới);  

b. Hình ảnh huyết khối ở vị trí lỗ bầu dục trên siêu âm tim; c. Hình ảnh huyết khối ở vị trí lỗ bầu dục trên đại thể

(NT: Nhĩ trái; NP: Nhĩ phải; HK: Huyết khối; TMCD: Tĩnh mạch chủ dưới)

2. CHẨN ĐOÁN CÒN LỖ BẦU DỤC

2.1. Đặc điểm lâm sàng

Còn lỗ bầu dục là nguồn tiềm ẩn của luồng thông phải-trái 

trong tim và có thể dẫn đến thuyên tắc ngược. Biểu hiện 

lâm sàng thường ở những thập kỷ thứ 3 hoặc thứ 4 của 

cuộc sống và hiếm khi ở thanh thiếu niên.

Biến cố mạch não

Thuyên tắc ngược qua lỗ bầu dục, liên quan tới các thiếu 

sót thần kinh (hoặc đột quỵ) hoặc các biến cố hệ thống 

khác, là biểu hiện dễ dàng nhận thấy nhất của còn lỗ bầu 

dục. Đột quỵ không rõ nguyên nhân chiếm đến 40% các 

đột quỵ ở người trẻ. Còn lỗ bầu dục xuất hiện ở 39% số 

bệnh nhân dưới 55 tuổi với đột quỵ không rõ nguyên nhân 

so với 29% bệnh nhân đột quỵ có nguyên nhân. 

Ngoài ra, các đặc điểm giải phẫu nhất định ví dụ như lỗ 

thông lớn (>5 mm), luồng thông phải-trái cố định khi nghỉ 

ngơi, xuất hiện trên 10 vi bóng trong tâm nhĩ trái khi siêu 

âm tim qua thực quản có cản quang, phình vách liên nhĩ, 

và sự có mặt của van Eustachian ưu thế đi kèm với nguy 

cơ thuyên tắc ngược cao hơn. Phình vách liên nhĩ xuất 

hiện ở khoảng 35% bệnh nhân còn lỗ bầu dục. Các đặc 

điểm giải phẫu khác xuất hiện ở 20% nhóm đột quỵ không 

rõ nguyên nhân so với 9,7% bệnh nhân có nguyên nhân  

rõ ràng.

Nguy cơ tái phát sau thiếu máu não thoáng qua hoặc 

đột quỵ không rõ nguyên nhân

Nguy cơ tái phát là 3-5% đã được ghi nhận trong hầu hết 

các trường hợp với điều trị nội khoa nhồi máu não. Tuy 

nhiên, nghiên cứu WARSS (Warfarin-Aspirin Recurrent 

Stroke Study) cho thấy tỷ lệ tái phát hoặc tử vong trong 
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vòng 2 năm là 15% ở nhóm warfarin và 17% ở nhóm  

aspirin khi tập hợp các bệnh nhân có đột quỵ không rõ 

nguyên nhân được phân tích. Mayo Clinic ghi nhận tỷ lệ 

tái phát là 4,1% của bất kỳ biến cố thần kinh nào sau phẫu 

thuật đóng lỗ bầu dục.

Tắc mạch hệ thống

Bệnh nhân còn lỗ bầu dục có nguy cơ tắc mạch hệ thống, 

đặc biệt nếu có đặt catheter đường hầm, điện cực máy tạo 

nhịp, hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu. Tắc mạch vành và 

tuần hoàn ngoại biên trong những tình trạng này đã được 

ghi nhận.

Đau nửa đầu- Migraine

Đau nửa đầu là một bệnh lý thần kinh mạn tính đặc trưng 

bởi đau đầu tái diễn. Tình trạng này ảnh hưởng tới 8-13% 

người trưởng thành và thường liên quan tới các triệu 

chứng thần kinh tự trị hoặc aura. Khoảng 47-48% bệnh 

nhân đau nửa đầu còn lỗ bầu dục, so với 17-20% trong dân 

số nói chung.

Hội chứng giảm oxy máu-khó thở khi thay đổi tư thế

Hội chứng này là tình trạng ít được biết đến và khó chẩn 

đoán. Triệu chứng lâm sàng chính là khó thở hoặc giảm 

oxy máu khi đứng thẳng. Những triệu chứng này thường 

cải thiện trong tư thế nằm. 

Hội chứng này thường xảy ra ở những người lớn tuổi và 

liên quan với giãn động mạch chủ và các bệnh đồng mắc 

khác như cắt phổi, khí phế thũng, và xơ gan có thể dẫn 

đến sự dịch chuyển của tĩnh mạch chủ khi đứng. Do đó, ở 

những bệnh nhân còn lỗ bầu dục, dòng chảy được hướng 

thẳng đến tĩnh mạch chủ và luồng thông từ phải sang trái 

xuất hiện. Chẩn đoán dựa vào đo bão hòa oxy động mạch 

ở những vị trí có thể có luồng thông trong tim. Siêu âm 

tim huyết động có thể được sử dụng để thấy rõ lỗ bầu dục. 

Điều trị thực thụ của hội chứng giảm oxy máu-khó thở khi 

thay đổi tư thế là đóng lỗ bầu dục qua da. Tỷ lệ thành công 

là gần 100%, và tỷ lệ biến chứng thấp.

Thợ lặn biển sâu và thợ lặn có bình khí

Nhóm bệnh nhân còn lỗ bầu dục này là những người thợ 

lặn biển sâu và lặn có bình khí. Nhóm bệnh nhân này có 

thể có bệnh giảm áp với các triệu chứng bất thường mặc 

dù đã tuân theo quy trình phù hợp và đúng nguyên tắc 

trong lúc lặn. Một tỷ lệ các triệu chứng thần kinh 61% đã 

được ghi nhận. Các vấn đề về giảm áp cũng dẫn đến các 

tổn thương não nhiều hơn ở những người còn lỗ bầu dục 

so với những người không còn lỗ bầu dục.

Những tình trạng khác có thể liên quan đến còn lỗ bầu 

dục: bao gồm phù phổi độ cao, ngừng thở khi ngủ do tắc 

nghẽn và tổn thương chất trắng.

2.2. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán lỗ bầu dục dựa vào: Siêu âm qua thành ngực, 

siêu âm qua thực quản và siêu âm Doppler xuyên sọ. Siêu 

âm thành ngực có thể quan sát thấy lỗ bầu dục qua dòng 

Doppler màu, hoặc hình ảnh rửa bọt cản âm trong buồng 

nhĩ trái trong 4 chu kỳ tim liên tiếp. Siêu âm qua thực quản 

quan sát dòng màu và hình ảnh rửa bọt cản âm rõ hơn 

siêu âm qua thành ngực. Siêu âm Doppler xuyên sọ được 

thực hiện sau khi bơm chất cản âm vào tĩnh mạch, bọt cản 

âm sẽ gây ra vi tắc mạch não và sẽ tạo ra một tín hiệu đặc 

trưng có thể quan sát và nghe được ở động mạch não giữa 

trong vòng 4-20 giây.

Kích thước của lỗ bầu dục được phân loại thành 4 loại, dựa 

trên số lượng bọt cản âm đi vào nhĩ trái trong siêu âm tim 

có thực hiện nghiệm pháp Valsava:

 - Mức 0: Không thấy bọt cản âm.

 - Mức 1: Có 3 - 10 bọt cản âm (nhỏ).

 - Mức 2: Có 10 – 20 bọt cản âm (trung bình).

 - Mức 3: Có trên 20 bọt cản âm (lớn).

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH BÍT LỖ BẦU 
DỤC BẰNG DỤNG CỤ 

3.1. Chỉ định 

 - Chỉ định can thiệp cho những bệnh nhân tồn tại 

lỗ bầu dục có đột quỵ não và/hoặc đột quỵ não thoáng 

qua, tắc mạch hệ thống không tìm được nguyên nhân 

khác, được cho là do tắc mạch nghịch thường. 

 - Chỉ định này nhằm mục đích ngăn ngừa tắc mạch 

tái phát (nhồi máu não, tắc mạch ngoại biên).

3.2. Chống chỉ định

 - Bệnh nhân có khối u trong tim, tổ chức sùi hoặc 

huyết khối ở vị trí đặt dụng cụ.

 - Huyết khối tĩnh mạch ở vị trí thiết lập đường vào 

trong thủ thuật.

 - Bất thường tĩnh mạch về giải phẫu hoặc kích thước 

không phù hợp cho việc đưa các dụng cụ can thiệp.
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 - Bệnh nhân có luồng thông phải – trái khác, bao 

gồm thông liên nhĩ và/hoặc lỗ thông do phá vách  

liên nhĩ.

 - Bệnh nhân đang có viêm nội tâm mạc nhiễm  

khuẩn hoạt động hoặc các bệnh lý nhiễm trùng khác 

chưa được kiểm soát.

4. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ÁP DỤNG TRONG CAN 
THIỆP

Có 3 dạng giải phẫu: (1) dạng phẳng, (2) dạng đường  

hầm, và (3) phình vách liên nhĩ nguyên phát với còn lỗ  

bầu dục.

Hình 35.2. Các dạng giải phẫu của lỗ bầu dục

A: Lỗ bầu dục dạng phẳng; B: Lỗ bầu dục dạng đường hầm; C: Lỗ bầu dục kèm theo phình vách liên nhĩ

(NP: Nhĩ phải; NT: Nhĩ trái; PFO: Lỗ bầu dục)

Trong 2 thể dạng phẳng và dạng đường hầm, việc lựa chọn 

dụng cụ là dễ dàng. Tuy nhiên với thể kèm theo phình vách 

liên nhĩ, việc lựa chọn dụng cụ sẽ khó khăn hơn do yêu cầu 

về mặt kỹ thuật dụng cụ phải che phủ được cả phần phình 

vách nhĩ, vì vậy qua siêu âm sẽ xác định chính xác gờ của lỗ 

thông đồng thời chỉ ra giới hạn của phình vách đến vị trí có 

cấu trúc vách liên nhĩ đủ chắc để neo giữ dụng cụ. 

Những trường hợp có kèm theo phình vách luôn luôn phải 

tìm xem có lỗ thông liên nhĩ thứ phát hay không, trong 

trường hợp có lỗ thông liên nhĩ thứ phát, việc xác định kích 

thước lỗ thông phải sử dụng bóng đo kích thước chính xác 

trong thủ thuật, thông thường kích thước dụng cụ được sử 

dụng sẽ lớn hơn nhiều so với kích thước lỗ thông đo trên 

siêu âm tim.

5. DỤNG CỤ BÍT LỖ BẦU DỤC

Trong khoảng 2 thập kỷ tiến hành các thử nghiệm, có các 

thế hệ dụng cụ khác nhau được áp dụng để bít lỗ bầu dục: 

Dụng cụ STARFlexPFO trong thử nghiệm CLOSURE1, dụng 

cụ AMPLATZER PFO trong thử nghiệm PC TRIAL và thử 

nghiệm RESPECT, dụng cụ Gore HELEX và CARDIOFORM 

trong thử nghiệm REDUCE.

Hiện nay, dụng cụ bít lỗ bầu dục được FDA chấp thuận 

là dụng cụ Amplatzer PFO closure, ngoài ra có các dụng 

cụ khác cấu tạo tương tự dụng cụ này của Innovation,  

Lifetech.

5.1. Dụng cụ Amplatzer

Dụng cụ Amplatzer là dụng cụ hai đĩa tự mở rộng làm 

từ một lưới wire nitinol. Lưới wire nitinol có đường kính 

0,005-0,006 inch. Hai đĩa được kết nối với nhau bởi một eo 

đường kính 2 mm và dài 4 mm. Eo của dụng cụ chính là 

phần nút vào lỗ bầu dục khi dụng cụ được thả, trong khi  

2 đĩa có tác dụng ép vào vách liên nhĩ để neo giữ dụng 

cụ và che phủ kín luồng thông. Các đĩa này được phủ bởi 

màng sợi polyester phía bên trong nhằm tăng khả năng 

che kín luồng thông và thúc đẩy quá trình nội mạc hoá 

dụng cụ.

Dụng cụ có khả năng nhớ hình tốt và dễ dàng được thu lại 

vào bên trong ống thông, khi được thu vào bên trong ống 

thông nó có dạng một hình trụ dài.

Dụng cụ có kích thước: 18, 25, 30 và 35, tương ứng với 

đường kích của đĩa phải tính bằng mm. Đường kính của 

đĩa trái là 18 mm với dụng cụ 18 và 25 mm, 30 mm với 

dụng cụ 30 và 25 mm với dụng cụ 35. Eo giữa có đường 

kính 2 mm và dài 4 mm.
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1. ĐẠI CƯƠNG 

Hẹp động mạch phổi chiếm từ 2 đến 3% trong tất cả các 

bệnh lý tim bẩm sinh. Hẹp ĐMP có thể đơn độc hoặc kết 

hợp với các tổn thương khác trong các bệnh lý tim bẩm 

sinh, như tứ chứng Fallot. Nguyên nhân có thể là bẩm sinh, 

mắc phải (như sau phẫu thuật, bệnh lý thuyên tắc ĐMP 

mạn tính), hoặc phối hợp vừa bẩm sinh và mắc phải. Hẹp 

ĐMP có thể kết hợp với các tổn thương di truyền như hội 

chứng Williams, Alagille, Noonan, Rubella và Ehlers-Danlos 

và có thể tổn thương ở phần trung tâm (tại van, thân và 

các nhánh chính) hoặc ngoại vi (tính từ nhánh thùy trên), 

bao gồm các nhánh đoạn hoặc phân đoạn. Nguyên nhân 

hẹp ĐMP sau phẫu thuật hay gặp sau phẫu thuật sửa chữa 

tổn thương vùng thân nón, tạo các luồng thông nhân tạo, 

làm hẹp ĐMP, sửa chữa tạo hình tại van. Trong bài viết 

này, chúng tôi tập trung vào tổn thương hẹp van ĐMP  

bẩm sinh.

Năm 1761, Morgagni đã mô tả ca bệnh đầu tiên có tím bị 

hẹp van ĐMP và thông liên nhĩ. Hẹp van động mạch phổi 

(pulmonary valvular stenosis - hẹp van ĐMP) bẩm sinh là 

một tình trạng bệnh lý khá thường gặp xảy ra ở 5 trong 

10000 trẻ sinh sống, chiếm 7% trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. 

Bệnh lý này có nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim 

phải, tím, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử. 

Nong van động mạch phổi (ĐMP) bằng bóng là một trong 

những phương pháp can thiệp qua da đầu tiên được tiến 

hành tạo tiền đề cho những kỹ thuật can thiệp khác trong 

tim bẩm sinh được phát triển. Sau này, nhiều bệnh nhân 

đặc biệt là trẻ em được hưởng lợi từ các thủ thuật ít xâm 

lấn này trong điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh.

Những thử nghiệm đầu tiên điều trị hẹp van động mạch 

phổi qua đường ống thông được thực hiện đầu những 

năm 50 của thế kỷ trước được thực hiện bởi Rubio-Alverez 

và cộng sự. Năm 1979, Semb và cộng sự đã sử dụng ống 

thông đầu có bóng (Berman) làm rách van ĐMP bằng cách 

rút nhanh qua van đầu bóng được bơm căng ở trẻ sơ sinh 

2 ngày tuổi. Năm 1982 Kan và cộng sự công bố phương 

pháp dùng hệ thống bóng gắn trên ống thông được bơm 

căng để nong van ĐMP. Tại Việt Nam ca bệnh đầu tiên được 

tiến hành nong van ĐMP tại Viện Tim Mạch Việt Nam năm 

1997 đã cho những kết quả tốt. Cho đến nay, kỹ thuật 

nong van động mạch phổi bằng bóng qua da vẫn là lựa 

chọn ưu tiên trong điều trị loại bệnh lý này. 

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG

Van ĐMP một lá van: Van ĐMP chỉ có một lá van, có thể ở 

dạng không có mép van hoặc có một mép van (Hình 36.1A 

và B). Dạng van đơn độc không có mép van có cấu tạo chỉ 

có một lá van có dạng vòm (shape of dome), với một lỗ van 

ở trung tâm với lỗ van ĐMP hình tròn và không có mép 

van nào cả (Hình 36.1A). Sự hình thành lá van đơn độc do 

các mép van dính lại với nhau, và có 3 dải mô (raphes) nối 

từ thành ĐMP tới gần lỗ van ĐMP. Lá van thường dày và 

di động kém. Kiểu van ĐMP một lá van hay gặp hơn van 

ĐMC một lá van, và cũng là dạng bất thường lá van ĐMP 

hay gặp nhất ở các dạng hẹp van ĐMP đơn thuần. Dạng 

tổn thương nặng nhất của van ĐMP một lá van không 

có mép van là gặp ở các ca hẹp van ĐMP nguy kịch ở trẻ 

sơ sinh. Dạng van ĐMP một lá van có một mép van duy 

nhất thường ít gặp hơn nhiều; ở dạng này lá van ĐMP chỉ 

có một lá van và một mép van, và mép van này chạy đến 

sát thành ĐMP tạo ra lỗ van ĐMP lệch tâm với nhiều kích 

thước khác nhau (Hình 36.1B). Bình thường, có một hoặc 

hai dải mô (raphes) có thể thấy chạy từ thành trong ĐMP 

tới gần lỗ van ĐMP. Hiếm gặp hơn, có thể thấy có 4 dải mô 

(Hình 36.1A) thấy ở các vị trí các mép van dính nhau gặp 

trong van ĐMP có 4 lá van. 

Van ĐMP hai lá van: khác với cùng kiểu bất thường van 

ĐMC hai lá van, dạng van ĐMP hai lá van rất hiếm gặp 

trong hẹp van ĐMP đơn thuần, dạng bất thường này hay 

gặp trong tứ chứng Fallot. Ở dạng này, van ĐMP hai lá có 

thể không hẹp hoặc chỉ hẹp nhẹ. Khác với van ĐMC hai lá, 

các lá van giống nhau về kích thước (Hình 36.1C). Các lá 

van thường dày nhẹ, và thường có một dải mô nối (raphe) 

từ thành ĐMP tới van nhưng không lan tới lỗ van, lỗ van 

ĐMP trông giống như chỗ lõm xuống hơn là một lỗ van. 

Hẹp van ĐMP với van ĐMP ba lá van và dạng van ĐMP bốn 

lá van: hiếm gặp, dạng van ĐMP 3 lá van có tỉ lệ khoảng 

6% trong các tổn thương hẹp van ĐMP. Các lá van thường 

bị loạn sản van (Hình 36.1D); các lá van thường rất dày và 

quá phát mô van, và xuất hiện các dạng thoái hoá nhày 

dạng nốt. Các lá van không dính vào nhau, và sự cản trở 

dòng chảy qua van là do sự quá phát dày lên của mô van 

cũng như thiểu sản vòng van ĐMP. Kiểu bất thường của 

van ĐMP này hay gặp trong hội chứng Noonan.
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Van ĐMP 4 lá van hay gặp hơn van ĐMC 4 lá van. Hầu hết 

các trường hợp có van hoạt động bình thường, chỉ có 

Hình 36.1.Các dạng bất thường của hẹp van động mạch phổi. 

(A) Không có mép van ĐMP; (B) Một mép van với mở dạng vòm trong kỳ tâm thu với một lỗ lệch tâm; (C) Van động mạch phổi hai 

lá van với dính mép van; (D) Loạn sản van động mạch phổi. 

Vòng van ĐMP: ở hình thái tim bình thường, van ĐMP 

không có vòng xơ. Vị trí gắn của van, hay gọi là vòng van 

ĐMP là tổ chức cơ và ở vị trí chỗ nối giữa phần phễu thất 

phải và thân ĐMP. Các van bán nguyệt, có phần tạo nên 

mép van gắn vào thành ĐMP, phần thân van gắn vào phần 

phễu. Trong hẹp van ĐMP đơn thuần, vòng van ĐMP bình 

thường về kích thước nhưng cũng có thể thiểu sản vòng 

van gặp trong trường hợp hẹp nặng nguy kịch ở trẻ sơ sinh 

và loạn sản van ĐMP. 

Tổn thương thứ phát của hẹp ĐMP bao gồm phì đại thất 

phải, tỷ lệ thuận với mức độ và thời gian tắc nghẽn, giãn 

thân ĐMP không phụ thuộc vào mức độ hẹp.

Kích thước của thất phải: thất phải thường phì đại đồng 

tâm. Phì đại phễu biểu hiện hẹp lan tỏa của phễu thất 

phải, có thể gây tắc nghẽn dưới van gặp ở 37,5% các 

trường hợp hẹp van ĐMP. Hoặc tiến triển sau phẫu thuật 

hoặc sau nong van ĐMP. Kích thước của thất phải có thể 

bình thường trong trường hợp hẹp nhẹ van hoặc thiểu sản 

nặng như trong trường hợp hẹp van ĐMP nguy kịch ở trẻ 

sơ sinh. 

Mức độ giãn của ĐMP: trong hẹp van ĐMP đơn thuần do 

dòng máu có vận tốc cao đi qua lỗ van ĐMP tác động vào 

thành ĐMP, nên luôn gây giãn sau hẹp của ĐMP và thường 

lan vào phần gần nhánh phổi trái. Mức độ giãn sau hẹp 

không tương ứng với mức độ tắc nghẽn, thậm chí không 

giãn như khi hẹp van ĐMP nguy kịch ở trẻ sơ sinh hoặc 

trong trường hợp loạn sản van ĐMP. 

khoảng 4% có bất thường chức năng, trong đó chỉ có 1/3 

có hẹp van ĐMP. 
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Hình 36.2. Hình ảnh dòng máu tốc độ cao, “phụt” qua 

van ĐMP mở dạng vòm, đi vào thân ĐMP giãn rộng

TP: thất phải; vĐMP: van ĐMP; tĐMP: thân ĐMP.  

(Nguồn Viện Tim Mạch Việt Nam – Bv. Bạch Mai)

Các tổn thương phối hợp: Khi có hẹp van ĐMP đơn thuần, 

các tổn thương phối hợp thường ít gặp. Phổ biến nhất là 

tồn tại lỗ bầu dục hoặc thông liên nhĩ lỗ thứ hai. Các tổn 

thương khác như còn ống động mạch, hẹp van ĐMC, van 

ĐMC hai lá, hẹp dưới van ĐMC, hẹp dưới van ĐMP, hẹp 

nhánh ĐMP, bất thường chỗ đổ về tĩnh mạch phổi bán 

phần, bất thường tĩnh mạch chủ trên trái đổ vào xoang 

vành, quai ĐMC quay phải, cửa sổ phế chủ, hẹp van ba lá 

và động mạch vành đơn độc. 

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

3.1. Hẹp van động mạch phổi nguy kịch ở trẻ sơ sinh

Hẹp van ĐMP nguy kịch ở trẻ sơ sinh (hẹp phổi nặng lúc 

sinh kèm theo có tím và có tuần hoàn phổi phụ thuộc ống 

động mạch) là một tình trạng cấp cứu. Lưu ý là chênh áp 

qua van đôi khi có thể thấp do suy chức năng thất phải.

 - Hẹp nặng van ĐMP thuộc kiểu phụ thuộc ống 

động mạch. 

 - Hẹp van ĐMP có triệu chứng: chênh áp qua van  

< 40 mmHg và có cung lượng tim thấp hoặc còn ống 

động mạch và có luồng thông phải – trái ở tầng nhĩ. 

 - Teo tịt van ĐMP và vách liên thất nguyên vẹn, có 

giải phẫu phù hợp và không có tuần hoàn vành phụ 

thuộc thất phải.

3.2. Hẹp van động mạch phổi ngoài thời kỳ sơ sinh

Thông thường chỉ định nong bóng van động mạch phổi 

khi bệnh nhân hẹp van động mạch phổi có chênh áp qua 

van trên siêu âm > 64 mmHg (tương đương chênh áp qua 

van ĐMP khi thông tim > 30-40 mmHg) hoặc hẹp van ĐMP 

có ý nghĩa trên lâm sàng với biểu hiện rối loạn chức năng 

thất phải. Bệnh nhân có tình trạng loạn sản van ĐMP từ 

nhẹ đến trung bình, có các điều kiện như trên cũng được 

chỉ định nong van ĐMP. 

Chỉ định nong van ĐMP ở trẻ nhỏ: Hẹp van ĐMP mức độ 

trung bình hoặc nặng (dù có triệu chứng hay không).

 - Chênh áp qua van (đo trên thông tim) 40 mmHg 

với cung lượng tim lúc nghỉ bình thường hoặc khi có 

triệu chứng kèm theo rối loạn chức năng thất phải.

 - Nếu không có triệu chứng, nên nong van khi trẻ từ 

9-12 tháng tuổi. 

Chỉ định can thiệp ĐM phổi người lớn (theo khuyến cáo 

ESC 2020 về quản lý bệnh TBS ở người trưởng thành): 

 - Trong hẹp van ĐM phổi, nong van ĐMP bằng bóng 

qua da là lựa chọn ưu tiên, nếu giải phẫu phù hợp (IC).

 - Hẹp van ĐMP nặng khi trên siêu âm đánh giá 

chênh áp đỉnh trên 64 mmHg (IC).

 - Nong van ĐMP với bóng qua da cũng nên chỉ định 

cho các bệnh nhân hẹp mức độ trung bình có chênh áp 

đỉnh qua van trên siêu âm từ 36-64 mmHg kèm theo (chỉ 

định IIA C):

• Có triệu chứng liên quan đến hẹp van ĐMP.

• Suy chức năng thất phải.

• Thất phải hai buồng.

• Rối loạn nhịp tim có liên quan đến hẹp van ĐMP.

• Có luồng thông phải-trái trong buồng nhĩ. 
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1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hẹp động van động mạch chủ (Aortic valve stenosis) 

thường hay gặp nhất là thể van động mạch chủ hai lá (có 

1 mép hỗn hợp), ít gặp hơn là van động mạch chủ một lá 

hoặc hẹp van động mạch chủ ba lá (ba mép van).

Nong van ĐMC bằng bóng qua da được mô tả lần đầu tiên 

vào năm 1983. Với sự cải tiến kỹ thuật can thiệp qua đường 

ống thông, thủ thuật đã trở thành tiêu chuẩn ở những 

bệnh nhân hẹp van động mạch chủ và có thể được thực 

hiện an toàn với tỷ lệ biến chứng thấp, tuy nhiên tỷ lệ tái 

phát cao (15-65%) khi theo dõi lâu dài. Hình thái van động 

mạch chủ và đường kính của vòng van có liên quan tới khả 

năng thành công của thủ thuật. 

Một số nghiên cứu nhận thấy rằng sau nong van ĐMC 

bằng bóng, 65% bệnh nhân có thể tránh nong lại lần hai, 

61% tránh phải phẫu thuật thay van động mạch chủ và 

87% tránh được tử vong hoặc ghép tim 15 năm sau thủ 

thuật. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân có chênh áp sau 

thủ thuật > 25 mmHg hoặc phân suất co ngắn (shortening 

fraction) thất trái thấp, có thể kết quả sẽ kém hơn.

Trong trường hợp bệnh nhân có van bị loạn sản nặng và hở 

van đáng kể, nong van bằng bóng không phải là lựa chọn 

ưu tiên. Phẫu thuật tách van hiện tại ít được sử dụng, trừ 

khi tổn thương phức tạp hơn mà nong bóng là không đủ. 

Phẫu thuật Ross là một lựa chọn có thể có lợi cho trẻ nhỏ. 

Thay van động mạch chủ được chỉ định cho bệnh nhân 

thất bại khi nong van bằng bóng hoặc phẫu thuật sửa van 

và tình trạng tổn thương van động mạch chủ nặng gây ra 

giãn hoặc suy giảm chức năng tâm thu thất trái.

2. GIẢI PHẪU BỆNH 

Trong hẹp van động mạch chủ (ĐMC), các lá vòng van 

thường bị thiểu sản với mức độ khác nhau, các lá van bị 

dày lên và các mép van bị dính. Van ĐMC thiểu sản hay 

một lá van (Hình 37.1a) thường thấy ở trẻ sơ sinh, gặp ở 

khoảng 10% trẻ sơ sinh và 3% trẻ lớn. Van ĐMC ba lá van  

(Hình 37.1b) được thấy ở 25% trẻ sơ sinh và 40% bệnh nhi lớn 

hơn. Phần lớn các van động mạch chủ bị hẹp có hai lá van. 

Có hai dạng van động mạch chủ hai lá van: cân bằng (hay 

hai lá van thực tổn) và không cân bằng (hay hai lá van chức 

năng). Trong van ĐMC hai lá van thực tổn, hai lá van có 

kích thước bằng nhau với hai xoang Valsalva (Hình 37.1c). 

Với tổn thương chức năng, van ĐMC mở ra như hai lá van 

nhưng có ba xoang, trong đó có hai xoang nối với một lá 

van bị dính (thực ra do hai lá riêng biệt nối với nhau do 

mép van không mở). Lá bị dính lớn hơn lá còn lại, do đó 

đây là hai lá van không cân bằng (Hình 37.1d). 

Khái niệm giải phẫu cân bằng và không cân bằng rất quan 

trọng đối với tiên lượng kết quả khi nong van bằng bóng, 

có hai lý do:

 - Trong tổn thương dạng cân bằng cũng như trong 

hẹp van ĐMC ba lá van, các lỗ van thường được mở rộng 

bằng cách tách các lá van chức năng; trong khi trong 

van ĐMC hai lá không cân bằng, các lá van thường bị xé 

ra khỏi các mép van nguyên thuỷ (Hình 37.2).

 - Độ cứng có thể không đồng đều của lá van có kích 

thước khác nhau.

Hình 37.1. Giải phẫu hẹp van ĐMC bẩm sinh trên siêu 

âm qua mặt cắt trục ngắn cạnh ức 

(a) van một lá van; (b) van ba lá van; (c) van hai lá van 

cân bằng (thực tổn); (d) van hai lá van không cân bằng  

(chức năng)
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Hình 37.2. Hình thái các van tim trước can thiệp, sau nong bóng và sau phẫu thuật sửa chữa (đường in đậm cho thấy 

các thay đổi trên van sau can thiệp)

3. CHỈ ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ

Trẻ sơ sinh hẹp khít van ĐMC và cung lượng tim thấp đòi 

hỏi phải hồi sức và cần duy trì prostaglandin E1 (PGE1) 

truyền liên tục để giữ ống động mạch không bị đóng 

lại. Duy trì lưu thông ống động mạch có thể khôi phục 

lưu lượng tuần hoàn hệ thống và tưới máu các cơ quan 

quan trọng. Những bệnh nhân này nên được gây mê và 

đặt nội khí quản trước khi thực hiện thủ thuật nong bóng  

van ĐMC. 

Bệnh nhân có tổn thương giải phẫu van động mạch chủ 

mức độ hẹp nhẹ đến trung bình có thể được điều trị nội 

khoa tích cực bằng các thuốc giảm tiền gánh, lợi tiểu hoặc 

cả hai, mặc dù có thể gây ra hạ huyết áp. Các thuốc tăng 

co bóp như dopamine, dobutamine và epinephrine có thể 

làm nặng thêm tình trạng bệnh, tuy nhiên có thể cân nhắc 

chỉ định trong trường hợp giảm cung lượng tim và giảm 

chức năng tâm thu thất trái. Trong hẹp khít van động mạch 

chủ, nên tránh các thuốc gây giãn mạch do có thể gây hạ 

huyết áp. 

3.1. Chỉ định

Diện tích lỗ van ĐMC bình thường khoảng 2,0 cm2/m2 da. 

Hẹp van ĐMC được coi là nhẹ khi diện tích lỗ van trên 0,85 

cm2/m2, hẹp vừa khi diện tích van từ 0,60 - 0,85 cm2/m2 và 

hẹp nặng khi diện tích van dưới 0,60 cm2/m2. 

Khi cung lượng tim bình thường, hẹp nặng van ĐMC làm 

tăng vận tốc đỉnh (Vmax) lên ≥ 4 m/s, chênh áp trung bình 

> 40 mmHg; hẹp vừa có vận tốc đỉnh (Vmax) lên 3,0-3,9 

m/s hoặc mức chênh áp trung bình từ 20 đến 39 mmHg; 

nếu chênh áp trung bình < 20 mmHg được coi là hẹp nhẹ. 

Hẹp nhẹ van ĐMC hiếm khi phải điều trị. Tuy nhiên, hẹp 

van ĐMC mức độ vừa có thể tiến triển theo thời gian và 

bệnh nhân có thể cần chỉ định can thiệp khi lớn lên. 

Đo chênh áp cần được thực hiện khi bệnh nhân nghỉ ngơi 

và cần loại trừ bất cứ yếu tố làm tăng cung lượng tim khi 

nghỉ như thiếu máu. Đối với những trường hợp ở mức độ 

ranh giới, nghiệm pháp gắng sức được tiến hành. Chỉ định 

can thiệp đối với các trường hợp có thiếu máu dưới nội 

tâm mạc hoặc có phản ứng hạ huyết áp.
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a. Chỉ định của nong van bằng bóng ở trẻ em (theo 

Khuyến cáo Uỷ ban quản lý Tim bẩm sinh Ấn Độ 2019)

 - Trẻ sơ sinh hẹp van ĐMC tối cấp thuộc nhóm tim 

bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch (chỉ định I).

 - Trẻ hẹp van ĐMC đơn độc có giảm chức năng tâm 

thu thất trái, bất kể chênh áp (chỉ định I).

 - Trẻ hẹp van ĐMC có hay không có triệu chứng mà 

có chênh áp tối đa > 64 mmHg hoặc chênh áp trung 

bình > 40 mmHg hoặc chênh áp đỉnh - đỉnh qua thông 

tim ≥ 50 mmHg (chỉ định I).

 - Có thể cân nhắc ở trẻ hẹp van ĐMC đơn độc có 

chênh áp đỉnh - đỉnh ≥ 40 mmHg trên thông tim, nếu có 

các triệu chứng đau thắt ngực hoặc ngất hoặc biến đổi 

ST-T thiếu máu cục bộ trên điện tâm đồ lúc nghỉ hoặc 

gắng sức (chỉ định IIa).

 - Có thể cân nhắc ở trẻ hẹp van ĐMC có chênh áp 

đỉnh - đỉnh ≥ 40 mmHg trên thông tim, dù không có 

biến đổi ST-T, nếu trẻ muốn tham gia các môn thi đấu 

đối kháng thể lực (chỉ định IIb).

b. Chỉ định nong van ĐMC ở người trưởng thành (theo 

ESC 2020)

Bảng 37.1. Chỉ định can thiệp trong hẹp động mạch chủ tại van  

(theo khuyến cáo ESC 2020 về quản lý bệnh tim bẩm sinh)

Khuyến cáo Mức khuyến cáo Mức bằng chứng

Chỉ định can thiệp hẹp van ĐMC có triệu chứng và chênh áp cao (trung 

bình ≥ 40 mmHg) 
I B

Chỉ định can thiệp hẹp van ĐMC có triệu chứng và hẹp khít dạng “low - 

flow, low - gradient" (chênh áp trung bình < 40 mmHg) và EF giảm, sau 

khi đã loại trừ trường hợp giả hẹp van ĐMC khít.

I C

Chỉ định can thiệp hẹp khít van ĐMC không có triệu chứng, nhưng có 

triệu chứng liên quan rõ ràng tới tình trạng hẹp van ĐMC khi làm test 

gắng sức. 

I C

Chỉ định can thiệp hẹp khít van ĐMC không có triệu chứng nhưng có 

suy chức năng tâm thu thất trái (EF < 50%) không do nguyên nhân khác.
IIa C

Có thể cân nhắc can thiệp hẹp khít van ĐMC không có triệu chứng 

nhưng có tình trạng tụt huyết áp dưới mức ban đầu khi test gắng sức.
IIa C

Có thể chỉ định can thiệp ở bệnh nhân không có triệu chứng EF bảo tồn 

và không có bất thường khi gắng sức nhưng nguy cơ phẫu thuật thấp 

và có kèm ít nhất một trong những đặc điểm sau:

 - Hẹp rất khít van ĐMC với Vmax > 5,5 m/s.

 - Van vôi hoá nặng và Vmax tăng ≥ 0,3 m/s/năm.

 - Xét nghiệm máu BNP tăng > 3 lần ngưỡng bình thường theo 

tuổi, giới sau khi đã khẳng định bằng cách làm lại và không giải thích 

được bằng nguyên nhân khác.

 - Áp lực động mạch phổi tăng > 60 mmHg (trên thông tim) mà 

không lý giải được bằng nguyên nhân khác.

IIa C

Chú thích: ĐMC: động mạch chủ; EF: Phân suất tống máu; Vmax: Vận tốc đỉnh. 
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I. RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Rò động mạch vành (coronary artery fistula) là tình trạng 

thông thương trực tiếp giữa một hoặc nhiều động mạch 

vành với một buồng tim hoặc một mạch máu lớn. Tỷ lệ 

bệnh thực tế không có số liệu chính xác, do hầu hết các 

trường hợp không có biểu hiện triệu chứng nên không 

được chẩn đoán. Ở những bệnh nhân được tiến hành 

thông tim, tỷ lệ rò động mạch vành khoảng 0,3-0,8%. Ca 

bệnh rò động mạch vành được Krause mô tả lần đầu vào 

năm 1865.

Hầu hết các lỗ rò xuất phát từ động mạch vành phải (RCA), 

tiếp đến là động mạch liên thất trước (LAD), động mạch 

mũ (LCx) ít gặp hơn. Hiếm khi lỗ rò phát sinh từ nhiều hơn 

một động mạch vành. Hơn 90% các trường hợp rò vào 

buồng tim phải.

Theo Sakakibara và cộng sự, có hai type trên phim chụp 

mạch dựa trên xuất phát và kết thúc của rò động mạch 

vành: Type A - gần: đoạn gần mạch vành bị giãn đến 

nguyên uỷ của đường rò và có đầu xa bình thường; Type 

B - xa, trong đó động mạch vành bị giãn trên toàn bộ chiều 

dài của nó, kết thúc bởi một lỗ rò (thường đổ vào tim phải) 

và đoạn gần động mạch vành có thể có các nhánh bên.

2. SINH LÝ BỆNH

a. Luồng thông qua lỗ rò

Mức độ của luồng thông (shunt) được quyết định bởi 

kích thước của lỗ rò và chênh áp (gradient) giữa hai đầu  

đường rò. 

 - Trường hợp đường rò đổ vào nơi có áp lực thấp 

như nhĩ phải hoặc tĩnh mạch chủ trên, có thể tạo ra một 

luồng thông lớn gây ra suy tim. 

 - Ngược lại, nếu đường rò dài và quanh co, đầu vào 

nhỏ tới tâm thất trái là nơi có áp lực cao, sẽ tạo ra một 

luồng thông nhỏ và bệnh nhân có thể không có triệu 

chứng.

b. Kích thước và tình trạng uốn khúc của đường rò

Lỗ rò có thể xuất phát từ phần gần của động mạch vành 

hoặc một trong các nhánh của động mạch vành. Điểm 

xuất phát càng gần, đường rò càng có xu hướng giãn ra. 

Một số trường hợp rò động mạch vành phình to nhanh 

và trở thành phình mạch, dẫn đến hình ảnh bóng tim to 

trên Xquang ngực do màng ngoài tim bị căng giãn vùng 

quanh lỗ rò.

c. Hậu quả thứ phát 

Một số lỗ rò có thể lấy máu từ vùng cơ tim lân cận và gây 

ra tình trạng thiếu máu cơ tim do mạch vành, gọi là tình 

trạng “ăn cắp máu”. Trong khi một số trường hợp khác có 

thể đè ép các cấu trúc tim và gây rối loạn nhịp, tuy nhiên 

hiếm khi đè ép gây tắc nghẽn tĩnh mạch hệ thống hoặc 

tĩnh mạch phổi.

d. Diễn biến tự nhiên ở người trưởng thành

Với sự hình thành mảng xơ vữa hoặc huyết khối trong 

đường rò bị giãn có thể gây thuyên tắc đoạn xa, dẫn đến 

đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim hoặc đột tử do tim. Biến 

chứng vỡ túi phình lỗ rò hoặc viêm nội mạc mạch máu do 

nhiễm trùng không thường gặp. 

Rất hiếm gặp trường hợp dòng chảy chậm qua lỗ rõ tạo 

huyết khối tự nhiên khiến cho lỗ rò tự đóng lại.

3. CHỈ ĐỊNH BÍT RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH

Ở những bệnh nhi không biểu hiện triệu chứng với luồng 

thông trái → phải (left-to-right shunt) nhỏ, phát triển 

thể chất bình thường, phát hiện tình cờ trên siêu âm và 

không có giãn mạch nuôi tiến triển, đặc biệt khi không có 

tiếng thổi liên tục, có thể được theo dõi bằng siêu âm tim  

hàng năm. 

Những bệnh nhân người lớn có đường rò nhỏ được phát 

hiện tình cờ trên phim chụp mạch vành và không có dấu 

hiệu “ăn cắp máu” cũng có thể được theo dõi định kỳ mà 

chưa cần bít lỗ rò. 

Chỉ định đóng lỗ rò khi bệnh nhân có triệu chứng lâm 

sàng. Trong trường hợp không có triệu chứng, phải có 

bằng chứng của luồng thông trái → phải rõ ràng hoặc xuất 

hiện tình trạng “ăn cắp máu” cơ tim dẫn đến thiếu máu cục 

bộ hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác có thể dẫn đến những 

biến chứng nặng đến bệnh nhân. Các chỉ định đóng lỗ rò 

động mạch vành:

 - Suy tim do rò động mạch vành.

 - Chậm lớn ở trẻ nhỏ.

 - Biểu hiện lâm sàng có luồng thông lớn trái → phải.

 - Bóng tim to trên phim Xquang.
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 - Bằng chứng trên siêu âm của giãn thất trái và dòng 

phụt ngược thì tâm trương trong động mạch chủ.

 - “Ăn cắp máu” cơ tim, biểu hiện trên điện tâm đồ 

gắng sức hoặc xạ hình tưới máu cơ tim.

 - Rối loạn nhịp tim khi nghỉ hoặc khi gắng sức.

 - Phình động mạch lỗ rò có nguy cơ vỡ hoặc huyết khối.

 - Đường rò tăng kích thước trong quá trình theo dõi.

 - Rò động mạch vành trong trường hợp có một 

động mạch vành duy nhất.

4. LƯU Ý LỰA CHỌN BỆNH NHÂN CAN THIỆP

 - Tuổi và cân nặng: Mặc dù có thể thực hiện ở bất 

kỳ độ tuổi nào nhưng can thiệp an toàn hơn khi thực 

hiện ở những trẻ có cân nặng > 5 kg khi cần đóng lỗ rò 

từ đường tĩnh mạch cần tạo vòng nối động - tĩnh mạch.

 - Giải phẫu của lỗ rò phù hợp cho can thiệp:

• Các đường rò ở phía gần thường tương đối an toàn 

để bít vì nó ít khi làm giảm dòng máu trong nhánh 

động mạch vành nuôi. 

• Những đường rò ở phía xa xuất phát từ một trong 

các nhánh động mạch vành chính nếu bị bít có thể có 

nguy cơ làm giảm dòng máu trong nhánh động mạch 

vành chính đó và gây ra tình trạng thiếu máu/nhồi 

máu cơ tim. 

• Đường rò có eo nhỏ lại trước vị trí đổ vào, thường 

đây là vị trí để bít bằng dụng cụ, do có eo để dụng cụ 

bám chắc.

• Nhiều đường rò hoặc một đường rò với nhiều vị trí 

đổ vào sẽ khó khăn trong quá trình can thiệp hơn một 

đường rò với duy nhất một vị trí đổ vào.

 - Phẫu thuật sửa chữa đóng đường rò với tuần 

hoàn ngoài cơ thể: được chỉ định ở những bệnh nhân 

có triệu chứng với đường rò lớn, phức tạp, nhiều lỗ đổ 

vào, đường đi quá uốn lượn; ở những bệnh nhân can 

thiệp đóng đường rò qua ống thông bị thất bại hoặc 

bệnh nhi nhỏ tuổi cân nặng thấp.

5. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRƯỚC CAN THIỆP

Siêu âm tim ở trẻ cung cấp thông tin về vị trí khởi đầu của 

đường rò, đường đi và vị trí đổ của đường rò. Mức độ của 

luồng thông được đánh giá dựa trên thể tích thất trái và 

luồng chảy ngược thì tâm trương.

Chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) cho hình ảnh với chất 

lượng cao đặc biệt ở bệnh nhân người lớn, với độ phân 

giải cao giúp đem lại những thông tin giải phẫu chi tiết 

về đường rò, những nhánh bên, vị trí đổ vào và kích thước 

đường rò ở những vị trí khác nhau (Hình 38.1). Những 

thông tin chính xác này giúp giảm những tình huống bất 

ngờ trong quá trình can thiệp và giảm lượng thuốc cản 

quang sử dụng, thời gian và lượng tia bệnh nhân phải 

nhận trong quá trình can thiệp. 

Tuy nhiên chụp MSCT gặp khó khăn ở trẻ em vì nhịp tim, 

nhịp thở nhanh, nhiễu hình ảnh do cử động và khó khăn 

trong việc tính lượng thuốc cản quang. Ngoài ra, MSCT 

cũng hạn chế nếu bệnh nhân có rối loạn nhịp tim. 

Hình 38.1. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính đa dãy rò động 

mạch mũ vào nhĩ phải

(A) Hình ảnh MSCT động mạch vành cho thấy một đường rò 

xuất phát từ động mạch mũ (LCX), đi trước nhĩ trái rồi đổ vào 

nhĩ phải (NP) ở vị trí ngay dưới lỗ đổ vào của tĩnh mạch chủ 

trên. Hẹp nặng ở vị trí đổ vào nhĩ phải tạo ra hiệu ứng dòng 

xoáy. Động mạch mũ giãn to với 2 vị trí thắt hẹp trên đường 

đi. Hình ảnh MSCT giúp đánh giá mức đường uốn khúc và 

đường kính của đường rò tại các vị trí khác nhau. 

(B) Trên hình ảnh dựng hình 3D có thể thấy được các nhánh 

bờ dọc theo động mạch mũ phình to trước khi đổ vào nhĩ 

phải. Nhánh động mạch liên thất trước (LAD) có hình ảnh 

bình thường. Nên bít đường rò tại vị trí đổ vào nhĩ phải để 

tránh tình trạng thiếu máu vùng cơ tim được nhánh bên  

chi phối.

Chú thích: ĐM: Động mạch; NT: Nhĩ trái; NP: Nhĩ phải.
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6. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

 - Ống thông (catheter): ống thông mạch vành  

Judkins trái và phải (JL, JR2, JL3), ống thông pigtail, ống 

thông chẩn đoán EBU, microcatheter (Cantata, Cook 

Medical and Progreat, Terumo Corporation).

 - Dây dẫn (guidewire): dây dẫn ái nước Terumo 

0,035”, 0,025” và 0,018”, dây dẫn mạch vành mềm 0,014”.

 - Long sheath, delivery sheath (ống mở đường vào), 

guiding sheath: Sheath Flexor, sheath Mullin (Cook  

Medical), hệ thống delivery sheath (St Jude Medical)…

 - Bóng: bóng đo kích thước Amplatzer (St Jude  

Medical), và bóng Tyshak II (NuMED Corporation).

 - Snare Gooseneck (thòng lọng).

 - Dụng cụ bít: Cần chuẩn bị nhiều cỡ khác nhau. 

• Coil: MReye embolization coils, Flipper coils,  

Detach coils, Hilal and Nester 0,018” Dacron- fibered 

micro platinum coil (Cook Medical). 

• Dụng cụ bít ống động mạch: ADO I, ADO II (St Jude 

Medical). 

• Dụng cụ Plug: Amplatzer vascular Plugs I–IV (St 

Jude Medical). 

7. KỸ THUẬT BÍT RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH

 - Mắc monitor theo dõi điện tâm đồ và SpO2 để có 

thể phát hiện các bất thường trong quá trình can thiệp. 

 - Gây mê: gây mê toàn thân khi can thiệp trên trẻ 

nhỏ. Ở người lớn chỉ cần gây tê tại chỗ.

7.1. Tạo đường vào mạch máu

 - Đường vào động mạch đùi khi dự định bít lỗ rò 

ngược chiều. 

 - Ở những bệnh nhân người lớn với đường rò nhỏ 

xuất phát từ nhánh gần động mạch vành đổ vào động 

mạch phổi, cần đóng lỗ rò với microcoils, có thể sử dụng 

đường vào động mạch quay. 

 - Trong trường hợp dự định tạo dây dẫn thành 1 

vòng nối động – tĩnh mạch và dụng cụ dự định được 

đưa vào qua đường tĩnh mạch, cần thêm một đường vào 

tĩnh mạch nữa (thường là tĩnh mạch đùi). 

 - Khi dự định bít đường rò bằng bóng, đặt thêm một 

đường vào động mạch nữa.

 - Heparin liều 50-100 UI/kg được dùng để tránh hình 

thành huyết khối do ống thông, dây dẫn và tránh sự hình 

thành huyết khối tiếp tục trong đường rò bị giãn. Có thể 

bổ sung liều heparin theo kinh nghiệm hoặc thông qua 

đánh giá ACT (khoảng 200 s) trong trường hợp can thiệp 

kéo dài.

7.2. Chụp cản quang đánh giá giải phẫu đường rò

 - Đầu tiên, chụp gốc động mạch ở góc chụp nghiêng 

trái (nghiêng trái 60 độ, chếch đầu 20 độ) giúp hiện rõ 

hình ảnh hai động mạch vành mà không bị nhiễu bởi 

hình ảnh các nhánh cũng như giúp đánh giá giải phẫu 

đường rò.

 - Bộc lộ rõ hình ảnh giải phẫu của đường rò là yếu 

tố quan trọng nhất để lập kế hoạch can thiệp, do vậy 

cần xác định rõ đường vào, đường đi và vị trí đổ vào của 

đường rò. 

• Trong những trường hợp đường rò lớn, phình to và 

có đường đi uốn lượn, những góc chụp mạch thường 

quy có thể không hiệu quả. Do đó cần chọn góc chụp 

phù hợp tùy từng trường hợp, sao cho có thể nhìn rõ 

đường đi đường rò.

• Chụp động mạch vành ở những bệnh nhân có 

đường rò lớn sẽ cho hình ảnh tốt hơn khi sử dụng ống 

thông can thiệp. Ống thông có kích cỡ 5Fr hoặc 6Fr và 

có khả năng bơm lượng thuốc cản quang nhiều hơn, 

đồng thời việc điều khiển dễ dàng trong gốc động 

mạch chủ giúp việc chụp mạch vành thuận lợi hơn. 

• Hình ảnh đường rò và các nhánh động mạch 

vành có thể rõ hơn khi chụp mạch có bơm (pump  

angiogram) dưới áp lực sử dụng ống thông pigtail cắt 

hoặc không cắt. 

 - Chụp mạch vành chọn lọc giúp hình ảnh giải phẫu 

của đường rò rõ ràng hơn về vị trí xuất phát, đường đi và 

vị trí dẫn lưu của đường rò cũng như hình ảnh một hoặc 

các mạch nuôi đường rò.

 - Chụp mạch lại sau khi lỗ rõ được bít bằng bóng: 

Ở những đường rò có dòng chảy lớn, các nhánh mạch 

vành sẽ rõ nét hơn trên phim chụp mạch. 

• Dùng bóng bít phần gần đường rò được thực hiện 

bởi một ống thông mao mạch phổi bít có bóng ở đầu, 

ưu tiên ở những nhánh động mạch vành ở gần. Bơm 

bóng bằng tay được thực hiện cẩn thận sau lần bơm 

bóng thử để tránh vỡ bóng.
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1. GIỚI THIỆU CHUNG

Thay van động mạch phổi qua đường ống thông  

(transcatheter pulmonary valve implantation - TPVI) là thủ 

thuật ít xâm lấn, có thể thay thế phẫu thuật trong điều trị 

hẹp đường ra thất phải (ĐRTP) hoặc hở van động mạch 

phổi nặng gây rối loạn chức năng thất phải. 

Ở bệnh nhân đã phẫu thuật conduit (ống nối có van) giữa 

thất phải - động mạch phổi, TPVI nhằm kéo dài thời gian 

của đoạn mạch nối thất phải - động mạch phổi trong 

trường hợp suy chức năng conduit (do hẹp hoặc hở) và do 

đó làm giảm tổng số lần cần phẫu thuật tim hở trong suốt 

cuộc đời của bệnh nhân.

Một số trung tâm đã phát triển mở rộng việc ứng dụng 

TPVI để điều trị bệnh nhân tứ chứng Fallot không có  

conduit và điều trị bệnh nhân tứ chứng Fallot bị thoái hóa 

van động mạch phổi sinh học.

Ca thay van động mạch phổi qua đường ống thông được 

tiến hành đầu tiên trên thế giới vào năm 2000 bởi Philipp 

Bonhoeffer, trên bệnh nhân nam 12 tuổi có hẹp hở van 

động mạch phổi nhiều sau phẫu thuật tim bẩm sinh. Kết 

quả can thiệp thành công đã mở ra một hướng điều trị mới 

trong can thiệp tim mạch.

Hiện nay, thay van ĐMP qua đường ống thông được thực 

hiện ngày càng nhiều và với ưu điểm so với phẫu thuật 

như: giảm tỷ lệ tử vong, ít xâm lấn, tránh được các biến 

chứng về tim phổi nhân tạo, giảm các biến chứng chảy 

máu, nhiễm khuẩn và giảm thời gian hậu phẫu. Tuy nhiên, 

do hệ thống delivery sheath kích thước lớn nên không 

thực hiện được ở các bệnh nhân nhỏ tuổi. Bên cạnh đó, 

khung stent có kích thước từ 18 - 29 mm, do đó ở những 

bệnh nhân có đường kính đường ra thất phải quá lớn hoặc 

quá nhỏ đều không thực hiện được.

Hiện tại phổ biến trên thị trường có hai van loại stent-van 

động mạch phổi là van Melody (Medtronic Inc) và van  

Edwards SAPIEN XT (Edwards Lifescatics LLC). Van  

zHarmony (Medtronic Inc) hiện mới được Cục quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt sử dụng trên 

lâm sàng gần đây và chưa có tại Việt Nam.

2. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

2.1. Siêu âm tim 

Là cận lâm sàng đầu tay để đánh giá ở bệnh nhân can thiệp 

thay van động mạch phổi qua đường ống thông. Giúp 

đánh giá chức năng tâm thất phải và trái của bệnh nhân 

(Hình 39.1d), phát hiện tình trạng hở van động mạch phổi 

bằng cách sử dụng siêu âm Doppler màu (Hình 39.1b) và 

siêu âm Doppler liên tục (Hình 39.1c). Bên cạnh đó siêu âm 

tim có thể đánh giá sơ bộ đường ra thất phải (Hình 39.1a).

Hình 39.1. Hình ảnh siêu 

âm tim qua thành ngực ở 

bệnh nhân rối loạn chức 

năng van homograft động 

mạch phổi. 

(a) Siêu âm trục ngắn cho 

phép đo đạc các thông số. 

(b) Doppler màu ở trục ngắn 

thể hiện tình trạng hở van 

động mạch phổi nặng. 

(c) Siêu âm Doppler liên tục 

vùng đường ra thất phải 

cho thấy tình trạng hở van  

ĐMP nặng. 

(d) Hình ảnh siêu âm 4 buồng 

cho thấy hình ảnh thất  

phải giãn.
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2.2. Chụp cộng hưởng từ (MRI)

MRI tim có thể giúp đánh giá mức độ rối loạn chức năng 

van động mạch phổi thông qua tính toán tỷ lệ dòng hở 

van, phân suất tống máu thất phải, thể tích cuối tâm 

trương thất phải. 

Đánh giá giải phẫu buồng tim của bệnh nhân: như kích 

thước ĐRTP mức độ hẹp conduit, cấu trúc 3D của ĐRTP và 

khoảng cách của các động mạch vành đến đường ra thất 

phải hoặc conduit.

Hình 39.2. Hình ảnh chụp MRI tim ở bệnh nhân rối loạn chức năng van động mạch phổi sinh học homograft.

(Nguồn: Gianfranco Butera. Atlas of Cardiac Catheterization for Congenital Heart Disease, 2019)

2.3. Chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) 

Rất có giá trị trong đánh giá giải phẫu buồng tim: đường ra 

thất phải (cấu trúc 2D, 3D), mức độ hẹp conduit, giãn sau 

hẹp, landing zone. Các thông tin nói trên quan trọng trong 

quyết định lựa chọn stent-van.

Đặc biệt có giá trị trong đánh giá là khoảng cách của các 

động mạch vành đến đường ra thất phải hoặc conduit.

3. CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP VÀ LỰA CHỌN BỆNH 
NHÂN

3.1. Chỉ định can thiệp

Hai chỉ định can thiệp thay van động mạch phổi qua da 

(TPVI) là: tắc nghẽn đường ra thất phải nặng (severe 

right ventricular outflow tract obstruction) hoặc hở van 

ĐMP nặng (severe pulmonic regurgitation). Trên các 

nhóm bệnh nhân: có conduit thất phải-động mạch phổi, 

hoặc đường ra thất phải tự nhiên, hoặc thoái hóa van động 

mạch phổi (ĐMP) sinh học.

a. Tắc nghẽn đường ra thất phải nặng kèm theo có 

hoặc không có hở van ĐMP nhẹ

 - Với chức năng tâm thu thất phải bình thường:

• Có triệu chứng (giảm khả năng gắng sức, với VO2 

max < 65% khả năng dự kiến dung nạp với gắng sức) 

liên quan đến tắc nghẽn đường ra thất phải kèm theo 

vận tốc đỉnh sóng Doppler liên tục > 3,5 m/s.

hoặc

• Không triệu chứng kèm theo tắc nghẽn đường ra 

thất phải với vận tốc đỉnh Doppler sóng liên tục > 4,0 

m/s hoặc tắc nghẽn đường ra thất phải với áp lực tâm 

thu thất phải lớn hơn 2/3 áp lực tâm thu hệ thống.

 - Với rối loạn chức năng tâm thu thất phải:

• Các ngưỡng tương tự được sử dụng như với chức 

năng tâm thu thất phải bình thường. 

• Bệnh nhân suy chức năng tâm thu thất phải nặng 

có tắc nghẽn đường ra thất phải nặng với chênh áp 

(gradient) không đạt ngưỡng tiêu chuẩn để can thiệp, 

do cung lượng tim thấp: một số bệnh nhân có thể 
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được hưởng lợi từ TPVI, tuy nhiên vẫn còn thiếu dữ liệu 

để ủng hộ hướng tiếp cận này.

b. Hở van ĐMP nặng kèm theo ít hoặc không có tắc  

nghẽn đường ra thất phải, có triệu chứng, rối loạn 

nhịp tim hoặc chỉ số thể tích cuối tâm trương thất phải  

> 150 cm/m² qua chụp cộng hưởng từ tim.

3.2. Khuyến cáo của ESC/AEPC

Khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC) và Hội 

Tim mạch Nhi khoa châu Âu (AEPC) năm 2010 về quản lý 

bệnh tim bẩm sinh ở tuổi đang trưởng thành, gồm các chỉ 

định phẫu thuật hoặc TPVI ở bệnh nhân có conduit nối 

thất phải - động mạch phổi:

 - Can thiệp được khuyến cáo ở những bệnh nhân 

có triệu chứng với áp lực tâm thu thất phải > 60 mmHg 

(vận tốc dòng hở van ba lá > 3,5 m/s; có thể thấp hơn 

trong trường hợp giảm lưu lượng) và/hoặc hở van ĐMP 

từ trung bình đến nặng.

 - Can thiệp được gợi ý ở những bệnh nhân tắc  

nghẽn đường ra thất phải nặng và/hoặc hở van ĐMP 

nặng không có triệu chứng khi có ít nhất một trong các 

tiêu chuẩn sau:

• Giảm khả năng gắng sức khi kiểm tra gắng sức  

tim phổi.

• Giãn thất phải tiến triển.

• Giảm chức năng tâm thu thất phải tiến triển.

• Hở van ba lá tiến triển (ít nhất mức độ trung bình).

• Áp lực tâm thu thất phải > 80 mmHg (vận tốc dòng 

hở van ba lá > 4,3 m/s).

• Rối loạn nhịp nhĩ hoặc nhịp thất dai dẳng.

3.3. Tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ bệnh nhân

Bệnh nhân được thay van ĐMP cần đáp ứng hai tiêu  

chuẩn sau:

 - Đường kính động mạch phổi/conduit phù hợp để 

đặt stent-van: Giới hạn kích thước trên thường là < 29 

mm theo đường kính. Không có giới hạn dưới, tuy nhiên 

kích thước động mạch phổi/conduit nhỏ quá (< 14 mm) 

cũng không phù hợp đặt stent-van.

 - Kích thước cơ thể phù hợp: Không có giới hạn dưới 

tuyệt đối về độ tuổi nhưng cần có kích thước cơ thể 

thích hợp (ví dụ: cân nặng > 20 kg) để phù hợp với việc 

đặt đường vào dụng cụ tại đùi.

Các tiêu chí loại trừ: theo hướng dẫn của Hiệp hội Tim 

mạch châu Âu (ESC) năm 2010 về quản lý bệnh tim bẩm 

sinh ở tuổi đang trưởng thành và Hội Tim mạch Nhi khoa 

châu Âu (AEPC):

 - Bằng chứng về nguy cơ chèn ép mạch vành do xác 

định thông qua bơm bóng thử.

 - Tắc tĩnh mạch trung tâm hoặc tắc nghẽn đáng kể.

 - Nhiễm trùng đang hoạt động (như viêm nội tâm 

mạc) hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao (như lạm dụng 

thuốc tiêm tĩnh mạch).

 - Phẫu thuật được ưu tiên khi cần tiến hành các sửa 

chữa khác như phẫu thuật thắt vòng ba lá, bắc cầu chủ- 

vành hoặc phẫu thuật điều trị rối loạn nhịp tim. 

4. HỆ THỐNG VAN MELODY VÀ EDWARDS  
SAPIEN XT

4.1. Van MELODY 

Thay van động mạch phổi qua catheter bằng van Melody 

đã được chứng minh là phương pháp điều trị an toàn và 

hiệu quả cho bệnh nhân sau phẫu thuật conduit thất phải-

động mạch phổi. Các nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả là 

làm giảm tắc nghẽn conduit, phục hồi chức năng van, trì 

hoãn can thiệp phẫu thuật tiếp theo và cải thiện đáng kể 

chức năng thất phải, cũng như nâng cao chất lượng cuộc 

sống bệnh nhân.

Hệ thống van Melody

Hình 39.3. Van động mạch phổi Melody TPV (Medtronic)

(TPV: transcatheter pulmonary valve)

Van Melody được cấu tạo gồm 2 thành phần: một đoạn 

tĩnh mạch cảnh của bò (BJV) có van ở trung tâm và một 

stent bạch kim-iridium dài 28 mm. Đoạn tĩnh mạch được 

khâu trong stent bằng chỉ polypropylene 5.0. Dụng cụ 

được đảm bảo vô trùng và bảo quản trong dung dịch có 

chứa glutaraldehyde và isopropyl alcohol. Do cấu trúc như 

trên nên còn được gọi là stent-van.
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1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh hẹp van hai lá vẫn còn là bệnh lý phổ biến ở nước ta 

cho dù tỷ lệ mắc bệnh này đã giảm nhiều ở các nước đã 

phát triển. Nguyên nhân chủ yếu là do di chứng thấp tim, 

mặc dù 50% bệnh nhân không biết tiền sử có thấp khớp 

cấp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh 

có thể diễn biến xấu dẫn đến xuất hiện triệu chứng như 

khó thở khi gắng sức hoặc các biến chứng nghiêm trọng 

như phù phổi cấp, tắc mạch hệ thống, tăng áp động mạch 

phổi, thậm chí tử vong... Hiện nay đã có rất nhiều tiến bộ 

trong thăm dò chẩn đoán cũng như điều trị hẹp van hai 

lá giúp cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh. Vấn đề cần đặt 

ra là phát hiện sớm và có chiến lược điều trị đúng vì hẹp 

van hai lá có thể tiến triển âm thầm cho tới khi có các biến 

chứng trầm trọng. 

Mặc dù điều trị nội khoa có thể giúp cải thiện triệu chứng 

tuy nhiên không giúp làm giảm mức độ tắc nghẽn dòng 

chảy qua van hai lá. Trong nhiều năm, phẫu thuật tách 

mép van hoặc thay van là phương phương pháp điều trị 

kinh điển đối với những trường hợp hẹp van hai lá nặng. 

Sự phát triển của kỹ thuật nong van hai lá bằng bóng qua 

da được đề xuất bởi Inoue vào năm 1984 và Lock vào năm 

1985 để điều trị bệnh nhân hẹp van hai lá đã tạo ra một 

cuộc cách mạng trong điều trị. 

Hiện nay, nong van hai lá bằng bóng qua da là phương 

pháp hàng đầu được lựa chọn để điều trị cho các bệnh 

nhân hẹp van hai lá khít. Nong van hai lá được chứng minh 

có hiệu quả tương đương với phẫu thuật tách mép van, 

tuy nhiên có nhiều lợi điểm hơn so với phẫu thuật như 

không phải gây mê, ít xâm lấn, không để lại sẹo, rút ngắn 

thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị và đặc biệt có ý 

nghĩa trong một số tình huống lâm sàng mà nguy cơ cho 

phẫu thuật là rất cao hoặc phẫu thuật là khó khả thi như ở 

phụ nữ có thai, trong tình trạng cấp cứu...

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI VAN HAI LÁ ỨNG 
DỤNG TRONG CAN THIỆP NONG VAN HAI LÁ

2.1. Giải phẫu bộ máy van hai lá

Bộ máy van hai lá gồm 3 thành phần chính: vòng van, lá 

van, dây chằng cột cơ.

 - Vòng van hai lá không phải là một thực thể giải 

phẫu riêng biệt, mà là một mặt bằng mô sợi hình yên 

ngựa ở chỗ nối nhĩ thất trái.

 - Lá van: gồm lá van trước và là van sau. Lá van trước 

của van hai lá có hình vòm với phần đính vào phía trước 

của hai phần năm chu vi vòng van. Lá sau có hình tứ giác 

và hẹp với phần đính ở phía sau bằng ba phần năm chu 

vi vòng van.

 - Dây chằng cột cơ: Hai loại dây chằng nối các lá van 

với đầu của cả cột cơ trước bên và cột cơ sau giữa. Các 

dây chằng chính kết nối với mép tự do của lá van (dây 

chằng quạt), trong khi các dây chằng phụ dày hơn (dây 

chằng thanh chống) kết nối với vùng gồ ghề của lá van. 

Dây chằng thứ ba, ngắn và nối vùng đáy của lá sau với 

thành tự do của tâm thất.

Cơ nhú có 2 nhóm với kích thước, hình dạng và vị trí biến 

đổi lớn. Các cơ nhú trước bên phát sinh từ một phần ba 

đỉnh của phần bên và phần dưới của thành tự do thất trái, 

theo thứ tự. Cơ nhú sau giữa thường có hình chữ U hoặc có 

nhiều đầu. Cơ nhú trước bên thường có 1 đầu.

Hình 40.1. Giải phẫu bộ máy van hai lá

2.2. Giải phẫu bệnh hẹp van hai lá

 - Trong bệnh cảnh hẹp van hai lá do thấp tim, tổn 

thương chính là thâm nhiễm viêm xơ làm dày lá van, 

dính mép van, dính và co rút các dây chằng cột cơ. 

Những biến đổi này đặc biệt rõ ở mép các lá van gây hẹp 

van hai lá, lâu dần van có thể bị vôi hóa và hình thái van 

có thể biến dạng, tiếp tục làm hạn chế chức năng bình 

thường của van.
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Hình 40.2. Hình ảnh van hai lá bình thường và hẹp van 

hai lá 

 - Nong van hai lá bằng bóng qua da thành công 

sẽ giải quyết được tình trạng tắc nghẽn qua van hai lá 

bằng cách tách các mép van bị dính mà không làm tổn 

thương rách, đứt các lá van và cấu trúc dưới van. Do đó 

thành công của thủ thuật phụ thuộc rất nhiều vào việc 

đánh giá đúng hình thái van, bao gồm cơ chế dính các 

mép van, độ mềm mại của van, và tình trạng của bộ máy 

dưới van. Sự co rút và dính nặng của dây chằng và các cơ 

nhú có thể cản trở thành công của thủ thuật.

 - Siêu âm tim là biện pháp thăm dò không chảy máu 

quan trọng được lựa chọn để chẩn đoán xác định bệnh 

hẹp van hai lá đồng thời đánh giá mức độ hẹp van hai 

lá, hình thái van, tổ chức dưới van và các thương tổn 

van phối hợp giúp đưa ra chỉ định điều trị cũng như tiên 

lượng kết quả.

 - Một số thang điểm trong siêu âm được đề xuất để 

lựa chọn bệnh nhân phù hợp cho nong van hai lá, trong 

đó thang điểm siêu âm của Wilkins có giá trị lâm sàng và 

được ứng dụng rộng rãi trong thực hành.

ĐIỂM ĐỘ DI ĐỘNG VAN
ĐỘ DÀY TỔ CHỨC  

DƯỚI VAN
ĐỘ DÀY LÁ VAN

VÔI HÓA VAN  

(NỐT TĂNG ÂM)

1
Van di động tốt, chỉ hạn 

chế di động đầu lá van

Dày nhẹ ngay dưới các lá 

van hai lá

Độ dày các lá van gần 

như bình thường  

(4 – 5 mm)

Vôi hóa một vùng đơn độc

2

Thân van và phần chân 

van có chuyển động  

bình thường

Dày cấu trúc dây chằng 

lan rộng tới 1/3 chiều dài 

dây chằng

Van bình thường, bờ 

van dày vừa (5 – 8 mm)
Vôi hóa rải rác bờ lá van

3

Van tiếp tục chuyển 

động về phía trước trong 

thì tâm trương, chủ yếu 

từ phần chân van

Dày tới đoạn 1/3 xa của 

dây chằng

Dày toàn bộ lá van  

(5 – 8 mm)

Vôi hóa tới phần giữa  

lá van

4

Các lá van hầu như 

không chuyển động về 

phía trước trong thì  

tâm trương

Dày toàn bộ và co rút 

toàn bộ dây chằng, 

xuống tới các cơ nhú

Dày nhiều toàn bộ mô 

lá van (8 – 10 mm)
Vôi hóa hầu hết lá van

*Khi điểm Wilkins từ 8 điểm trở xuống là chỉ định tối ưu cho nong van hai lá. Điểm từ 9-11 cần cân nhắc và chỉ nên tiến hành nong 

van hai lá trong những bệnh cảnh cụ thể và ở trung tâm có kinh nghiệm. Điểm > 11 điểm không nên nong van hai lá qua da.

Bảng 40.1. Thang điểm Wilkins*
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Bên cạnh thang điểm này, việc đánh giá trên siêu âm cũng 

nên lưu ý đánh giá mức độ vôi hóa mép van vì cơ chế chính 

của nong van hai lá bằng bóng là tách các mép van. Do đó, 

vôi hóa mép van làm gia tăng nguy cơ xé rách các lá van do 

ảnh hưởng của chênh lệch áp lực khi bơm bóng. Đặc biệt, 

sự vôi hóa không đều giữa hai mép van làm tăng nguy cơ 

hở van sau nong van do lực xé không đều. Sự vôi hóa mép 

van được chứng minh là có giá trị dự đoán các biến cố bất 

lợi hơn thang điểm Wilkins. Trong khi thang điểm Wilkins 

dự đoán được diện tích mở van sau thủ thuật và kết quả 

dài hạn, bệnh nhân có điểm Wilkins cao vẫn có thể được 

cân nhắc nong van bằng bóng nếu không có vôi hóa mép 

van đáng kể. 

Với các bệnh nhân lá van mất độ mềm mại, nong van hai 

lá bằng bóng liên quan tới tỷ lệ biến chứng cao hơn (chủ 

yếu biến chứng hở van hai lá nặng sau nong) và kết quả dài 

hạn xấu hơn (chủ yếu do tỷ lệ tái hẹp cao).

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH NONG VAN 
HAI LÁ 

3.1. Chỉ định nong van hai lá

Hình 40.3. Hướng dẫn điều trị hẹp van hai lá theo Hội Tim mạch và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ (AHA/ACC) 2020

Chú thích: (1) Mức khuyến cáo loại 1: Có chỉ định; (2a): Mức khuyến cáo loại 2a: Nên chỉ định; (2b) Mức khuyến cáo loại 2b: Có thể 

cân nhắc chỉ định; HHL: Hẹp van hai lá; HoHL: Hở van hai lá; MVA: Diện tích lỗ van hai lá.
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1. ĐẠI CƯƠNG VÀ DỊCH TỄ HỌC

Ở các nước phát triển, bệnh hở van hai lá đứng thứ hai 

trong số các bệnh van tim, chỉ sau hẹp van động mạch chủ 

và ảnh hưởng đến 9,3% dân số trên 75 tuổi. Các nghiên 

cứu dịch tễ học đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc hở hai lá vừa đến 

nhiều tăng theo tuổi, với hơn 2-2,5 triệu bệnh nhân ở Hoa 

Kỳ vào năm 2000 và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030 

do tuổi thọ tăng. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc bệnh van tim đang 

tăng với tỷ lệ 0,7% ở bệnh nhân từ 18 đến 44 tuổi và 13,3% 

ở bệnh nhân trên 75 tuổi. Ở châu Âu, tình hình cũng tương 

tự, với tỷ lệ mắc bệnh hở van hai lá đang gia tăng, mặc dù 

tỷ lệ mắc bệnh thấp khớp giảm.

Trong những năm trở lại đây, số người bệnh hở van hai lá 

tiên phát (do bệnh lý bản thân của hệ thống van) có xu 

hướng giảm đi, tuy nhiên số lượng bệnh nhân hở van hai 

lá thứ phát (hở hai lá do hậu quả của giãn buồng tim) lại có 

xu hướng gia tăng ngày càng nhanh chóng. Số bệnh nhân 

hở van hai lá vừa - nhiều chiếm 15-20% số bệnh nhân suy 

tim và 12% bệnh nhân hội chứng vành cấp trong vòng 30 

ngày, trong khi hở van hai lá mọi mức độ gặp ở 25-50% 

bệnh nhân hội chứng vành cấp, bao gồm cả nhồi máu cơ 

tim ST chênh lên và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên. 

Ở những bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu cơ tim mạn tính 

và ổn định có rối loạn chức năng thất trái, hở van hai lá do 

thiếu máu cục bộ thậm chí còn gặp nhiều hơn, vượt quá 

50%. Hở hai lá nhiều đôi khi còn gặp ở một số bệnh cảnh 

lâm sàng tưởng chừng như đơn giản như THA, ĐTĐ hay hội 

chứng chuyển hóa… không được kiểm soát. Do đó, mặc 

dù các bệnh về van tim có tỷ lệ mắc thấp hơn so với hội 

chứng vành cấp hoặc suy tim, nhưng mối liên quan giữa 

các bệnh này, đặc biệt là giữa bệnh mạch vành và hở van 

hai lá chức năng cho thấy nhu cầu ngày càng gia tăng của 

việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý van hai lá. Nếu như 

can thiệp qua da trong xử lý bệnh lý hẹp hai lá đã dần trở 

thành thường quy thì can thiệp qua da để xử trí bệnh lý 

hở van hai lá đang ngày càng phát triển và mở rộng trong 

những năm trở lại đây. 

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI VAN HAI LÁ 

Van hai lá rất phức tạp và có sự tham gia đồng bộ của một 

số cấu trúc giải phẫu bao gồm lá van, dây chằng, cơ nhú, 

vòng van và cơ thất trái để tạo điều kiện cho dòng chảy 

một chiều của máu từ tâm nhĩ trái vào tâm thất trong thì 

tâm trương, và ngăn ngừa dòng trào ngược trong thì tâm 

thu (Hình 41.1). Thay đổi giải phẫu ở mọi mức độ có thể gây 

ra các rối loạn chức năng tiềm tàng, đặc biệt là bất thường 

đóng van và dòng trào ngược. 

Van hai lá bao gồm lá trước (phía động mạch chủ) và 

sau (phía thành), với ba phân vùng (A1 A2 A3, P1 P2 P3) 

được tính từ phía bên vào phía trong của tim (Hình 41.2). 

Lá sau có rãnh phân chia rõ hơn dọc theo phía bờ tự do, 

tách riêng ba phần. Vòng van hai lá có cấu trúc hình yên 

ngựa bao gồm các mô sợi gắn vào lá van hai lá. Phần trước 

của vòng van hai lá gắn vào các vùng tam giác sợi có chứa 

mô dẫn truyền trong khi phần sau ít phát triển hơn, chứa 

nhiều cơ hơn và dễ bị giãn. Hở van hai lá là bệnh van tim 

phổ biến nhất ở người lớn. Hai lá van đóng không kín và 

mất đối xứng về vị trí của hai lá van sẽ dẫn đến hở van hai 

lá các mức độ khác nhau. Xác định nguyên nhân gây hở 

van hai lá chức năng có thể hỗ trợ xây dựng chiến lược 

điều trị thích hợp.

3. SINH LÝ BỆNH HỞ VAN HAI LÁ

Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân của hở van hai lá, 

bước đầu tiên cần đánh giá hở van hai lá là "nguyên phát" 

(có liên quan đến bất thường giải phẫu của lá van và/hoặc 

dây chằng) hay "thứ phát hoặc chức năng" (thường liên 

quan đến di động hạn chế của lá van do giãn vòng van 

trong bệnh cảnh giảm vận động đồng đều hoặc rối loạn 

vận động các thành thất trái) thường là bước đầu tiên 

(Bảng 41.1, hình 41.1, 41.2). 

Trong hở van hai lá chức năng, hình dạng thất trái gần với 

hình cầu hơn, dẫn đến co rút lại các cơ nhú và dây chằng 

cùng với sự tách xa của các lá van. Trong hầu hết các trường 

hợp, hở van hai lá nặng dần lên theo thời gian và diễn ra 

tương đối mạn tính. Một số ít trường hợp có thể xảy ra cấp 

tính khi hở van hai lá nhiều do đứt dây chằng hoặc cơ nhú 

trong hội chứng vành cấp hay viêm nội tâm mạc nhiễm 

khuẩn. Ở các nước phát triển, sinh bệnh học phổ biến nhất 

của hở van hai lá thường là do thoái hóa van dẫn đến tỉ lệ 

lớn của sa van hai lá trong cộng đồng, có thể là thoái hóa 

myxomatous hoặc giãn dây chằng. 
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 Hình 41.1. Bộ máy van hai lá và sinh bệnh học của hở van hai lá

Hình 41.2. Giải phẫu van hai lá. 

Hình A: Sơ đồ giải phẫu van hai lá. Hình B: Hình ảnh van hai lá trên siêu âm tim 3D qua thực quản, nhìn từ nhĩ trái. Hình C: Hình 

ảnh sa nhiều lá van trên siêu âm tim 3D qua thực quản (Bệnh Barlow). Hình D: Hình ảnh đóng van không kín ở vùng giữa trong 

thì tâm thu gây hở van hai lá nhiều
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3.1. Hở van hai lá cấp

Hở van hai lá cấp gây quá tải thể tích ở nhĩ trái và thất trái, 

tăng tiền gánh của thất và thể tích nhát bóp theo định luật 

Frank-Starling. Thêm vào đó, áp lực thành thất trái thì tâm 

thu và hậu gánh giảm làm tăng phân số tống máu (EF) thất 

trái. Tăng cấp tính thể tích từ dòng hở van hai lá khi nhĩ trái 

giãn nở kém sẽ làm tăng đáng kể áp lực trong nhĩ trái và 

tĩnh mạch phổi, dẫn đến phù phổi cấp.

3.2. Hở van hai lá mạn tính

Khi bệnh nhân chuyển từ hở van hai lá cấp sang giai đoạn 

mạn tính, thất trái giãn và thay đổi từ buồng tim nhỏ tăng 

vận động trong giai đoạn cấp sang buồng tim giãn to. 

Trong quá trình chuyển đổi này, sự tái cấu trúc các sợi cơ 

tim dẫn đến phì đại thất trái lệch tâm. Trong giai đoạn còn 

bù của hở van hai lá mạn, thất trái vẫn có thể duy trì áp 

lực thành tim bình thường, thể tích nhát bóp cao và cung 

lượng tim được duy trì bằng việc tăng thể tích thất trái cuối 

tâm trương. Những thay đổi tạm thời của cấu trúc thất trái 

làm tiền gánh và hậu gánh trở về bình thường. Trong giai 

đoạn này, nhĩ trái giãn lớn giúp cải thiện khả năng giãn của 

nhĩ và giảm áp lực tĩnh mạch phổi. 

Tuy nhiên, khi các cơ chế bệnh sinh tiếp tục tiến triển, 

thường sau vài năm, thất trái sẽ giãn nhiều hơn, hậu gánh 

tăng và cuối cùng khả năng co bóp của thất trái giảm dẫn 

đến tình trạng mất bù. Trong khi bệnh nhân thường không 

có triệu chứng trong giai đoạn còn bù, người ta càng tập 

trung tìm hiểu thời điểm để can thiệp vào van hai lá sớm 

để ngăn ngừa giai đoạn mất bù. Các thử nghiệm gần đây 

về sửa van hai lá qua da lại gợi lại các mối quan tâm về sự 

tương tác giữa các rối loạn chức năng thất trái và mức độ 

hở van hai lá, nhằm xác định kiểu hình nhạy hơn với các 

điều trị can thiệp.

Bảng 41.1. Các đặc điểm dựa trên sinh bệnh học của hở van hai lá

HỞ VAN HAI LÁ TIÊN PHÁT HỞ VAN HAI LÁ THỨ PHÁT

Tỉ lệ mắc Cao hơn chủ yếu do sa van Thấp hơn trong cộng đồng

Cơ chế
Bệnh lý của ≥ 1 thành phần của van (lá van, 

dây chằng, cơ nhú, vòng van).

Rối loạn chức năng thất trái làm thay đổi vị trí 

cơ nhú, mất đồng bộ thất trái, dẫn đến hạn chế 

vận động lá van và giãn vòng van. Lá van và cấu 

trúc dây chằng bình thường (hoặc gần bình 

thường).

Các bệnh lý liên 

quan

Van thoái hóa myxomatous - bệnh Barlow, 

bệnh thiếu Fibroelastic. 

Bệnh van tim do thấp.

Viêm nội tâm mạc. 

Xạ trị, bệnh mô liên kết, do thuốc, canxi hóa 

vòng van.

Bệnh cơ tim giãn. 

Hở van hai lá do thiếu máu cục bộ sau nhồi máu 

cơ tim. 

Bệnh cơ tim phì đại.

Phân loại cơ chế 

theo Carpentier*

Type I (thủng lá van hoặc xẻ van). 

Type II (sa van). 

Type IIIa (bệnh van tim do thấp, do thuốc, 

canxi hóa vòng van).

Type I (hở van hai lá do nhĩ, bệnh tim không 

thiếu máu cục bộ). 

Type IIIb (bệnh tim thiếu máu cục bộ, rối loạn 

chức năng thất trái và hạn chế vận động lá van 

thì tâm thu).

*Type I: lá van vận động bình thường. Type II: lá van vận động quá mức. Type IIIa: lá van vận động hạn chế thì tâm trương. Type 

IIIb: lá van vận động hạn chế thì tâm thu.
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1. ĐẠI CƯƠNG

Hở van ba lá cơ năng (FTR) tác động xấu đến tiên lượng 

của bệnh nhân bệnh van ba lá và gây suy giảm chức năng 

thất phải tiến triển. Thông thường những bệnh nhân này 

thường được điều trị bảo tồn cho đến khi bệnh tiến triển 

nặng dần lên gây khó khăn và tăng nguy cơ khi phẫu 

thuật. Từ đó, việc can thiệp van ba lá qua đường ống thông 

với nguy cơ thấp, ít xâm nhập hơn đang dần phát triển như 

một lựa chọn thay thế cho phẫu thuật. 

Tuy nhiên, các yếu tố về giải phẫu, huyết động như kích 

thước và các góc giải phẫu giữa vòng van ba lá (TA) với 

các tĩnh mạch chủ, dòng chảy chậm qua van, cấu trúc cơ 

bè của tim phải và việc không có vôi hóa vòng van làm 

cho việc xác định đặt van qua đường ống thông trở nên 

khó khăn, do đó, đến nay chỉ tiến hành được các dạng thủ 

thuật van trong van (valve-in-valve) hoặc van trong vòng 

van (valve-in-ring). Các lựa chọn thủ thuật can thiệp van ba 

lá qua đường ống thông (TTVIs) vẫn đang được phát triển, 

bao gồm các thủ thuật như sau:

 - Đặt van sinh học qua đường ống thông tại vị trí  

2 tĩnh mạch chủ đổ vào nhĩ phải.

 - Sửa van ba lá (TV) qua đường ống thông theo quy 

trình phẫu thuật Kay.

 - Sửa van ba lá qua đường ống thông bằng kĩ thuật 

bờ-bờ, kẹp lá van với clip (Tricuspid Edge-to-Edge  

Repair - TEER). 

 - Tạo hình vòng van ba lá qua đường ống thông (VD: 

Edwards Cardioband™, Edwards Lifesciences, Irvine, CA).

 - Thay van ba lá qua đường ống thông  

(Transcatheter tricuspid valve replacement - TTVR).

Giống với các phương pháp can thiệp qua đường ống 

thông khác, việc lập kế hoạch trước can thiệp và theo dõi 

trong quá trình can thiệp là rất cần thiết. Tất cả các bệnh 

nhân đều được đánh giá bằng siêu âm tim qua thành ngực 

(TTE) và nếu đủ điều kiện là siêu âm tim qua thực quản 

(TEE); trong một số trường hợp, cắt lớp vi tính là bắt buộc 

để đánh giá tất cả các cấu trúc giải phẫu cần thiết. Việc 

kiểm tra này nhằm mục đích điều chỉnh quy trình và lựa 

chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho từng bệnh nhân. 

Đánh giá hình ảnh trong can thiệp, đặc biệt là siêu âm tim 

là cần thiết để theo dõi các bước của quá trình thủ thuật, 

đánh giá kết quả và phát hiện các biến chứng.

Trong bài viết này, chúng tôi nhấn mạnh đến hai kĩ 

thuật can thiệp van ba lá: sửa van ba lá qua đường ống 

thông bằng kĩ thuật bờ-bờ, kẹp lá van với clip (Tricuspid  

Edge-to-Edge Repair - TEER) và kỹ thuật thay van ba 

lá qua đường ống thông với kỹ thuật van trong van  

(valve -in-valve ViV). 

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI VAN BA LÁ TRONG 
CAN THIỆP

2.1. Giải phẫu bộ máy van ba lá bình thường

Van ba lá là van lớn nhất và nằm ở vị trí thấp nhất trong 

các van; giải phẫu chức năng của van có thể chia ra thành 

4 phần: vòng van, lá van, cơ nhú và các dây chằng. Mặt 

phẳng giải phẫu của vòng van ba lá gần như là theo chiều 

dọc và xấp xỉ 450 từ mặt phẳng đứng dọc. Vòng van có 

hình tam giác hoặc hình trứng, trong đó có phần trên có 

hình yên ngựa (nhìn từ mặt nhĩ), dịch chuyển trong phần 

trước vách gần đường ra thất phải và van động mạch chủ 

còn phần dưới (nhìn từ mỏm tim) dịch chuyển trong phần 

sau vách gần lỗ vào xoang vành và phần trước bên. Không 

giống van 2 lá, van ba lá không có sự liên tục giữa vòng xơ 

của van với van bán nguyệt tương ứng. Tuy nhiên giống 

với van 2 lá, sự di chuyển của vòng van ba lá góp phần vào 

việc đóng các lá van. Đường kính và diện tích vòng van ba 

lá bình thường ở người khỏe mạnh tương ứng là 12 ± 1 cm 

và 11 ± 2 cm2.

Trong suốt quá trình tâm nhĩ thu và cuối tâm thất thu/

đầu tâm trương, có sự gia tăng diện tích vòng van (29,6% 

± 5,5%) cũng như đường kính vòng van. Một điều quan 

trọng là đường đi của động mạch vành phải nằm trong 

rãnh vành phải và thường ngập trong môi trường mỡ, nằm 

cao hơn khoảng 5 đến 8mm so với vòng xơ bên phải của 

van 3 lá. Tuy nhiên, mối liên quan này có thể thay đổi và 

nên được hiểu rõ trước khi phẫu thuật hoặc thực hiện các 

thủ thuật qua đường ống thông. 

Có sự thay đổi đáng kể về số lượng lá van 3 lá, với các báo 

cáo từ 2 đến 6 lá van. Việc gia tăng số lượng liên quan đến 

việc gia tăng số lượng các mép van: phần lớn trường hợp 

có 4 lá van với sự xuất hiện lá van thứ 4 nằm giữa lá van 

trước và sau. Tuy nhiên mô tả thường gặp nhất của van 

ba lá là có 3 lá van với các lá van có sự thay đổi cả về chu 

vi vòng van và bán kính. Do vòng van ba lá nằm theo trục 

dọc, tên theo giải phẫu của các lá van là lá van trước trên, 

lá van vách và lá van dưới. 
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Hình 42.1. Các biến thể giải phẫu lá van ba lá: số lượng các lá van của van ba lá rất thay đổi. Phổ biến nhất là van ba lá 

có 3 lá van (A). Cũng hay gặp, dạng van ba lá có 4 lá van (B). 

Tuy nhiên, danh pháp thường dùng là lá van trước, lá van 

sau và lá van vách. Lá van trước là lá van dài nhất với diện 

tích van lớn nhất và biên độ chuyển động lớn nhất. Lá van 

vách có bán kính nhỏ nhất và biên độ vận động bé nhất. 

Lá van vách này gắn với vòng van ba lá ngay trên vách liên 

thất với các dây chằng gắn trực tiếp với vách liên thất; lá 

van vách được gắn với phần vách liên thất thấp hơn 10mm 

về phía mỏm so với vị trí gắn của lá trước van 2 lá vào vách 

liên thất. Lá van sau (lá van dưới) có nhiều rãnh và có kích 

thước nhỏ nhất; tuy nhiên lá van này có thể không được 

tách rõ ràng từ lá van trước gặp ở khoảng 10% bệnh nhân. 

Các mốc giải phẫu cho mỗi lá van có thể rất thay đổi tùy 

thuộc vào kích thước và hình dạng của vòng van tuy nhiên 

mép giữa lá vách và lá sau (trong trường hợp được tách rõ 

ràng) thường nằm ở gần chỗ đổ của xoang vành vào nhĩ 

phải. Diện tích van ba lá thường từ 7 đến 9 cm2 và do đó là 

van lớn nhất trong 4 van của tim. Bởi vì kích thước lớn và 

áp lực dòng máu thấp giữa thất và nhĩ phải, tốc độ dòng 

chảy tâm trương tối đa qua van ba lá thường nhỏ hơn 1m/s 

với áp lực trung bình nhỏ hơn 2mmHg. 

Cơ nhú van ba lá cũng có sự biến đổi đáng kể. Cơ nhú của 

lá van trước thường lớn và là ổn định nhất, xuất phát từ 

thành trước gần bè cơ tạo thành dải điều hòa. Cơ nhú 

thường có một nhú và ít gặp hơn là 2 nhú và thường hỗ 

trợ cho lá van trước nhưng cũng có thể cho mép van giữa 

lá trước và lá sau. Cơ nhú giữa nhỏ xuất phát từ dải dưới 

vách và hỗ trợ cho lá van vách và lá van trước. Cơ nhú sau 

ngược lại thường có 2 nhú, nhưng có thể có tới 4 nhú. Cơ 

này hỗ trợ cho mép giữa lá van sau và lá van vách. Những 

dây chằng được gắn trực tiếp với thành thất mà không có 

cơ nhú vách có thể gặp trong 21% đến 93% trường hợp. Về 

phương diện khác cơ nhú vách có 1 nhú hay gặp hơn có  

2 nhú. Dây chằng gắn cũng khác biệt giữa mỗi lá van: lá 

van vách có nhiều dây chằng nhất; dây chằng thô góp 

phần hỗ trợ ban đầu cho lá van trước và dây chằng nền 

thường gắn với lá van sau.
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Hình 42.2. Tam giác Koch và vùng vách màng: (Hình A) Các mốc giải phẫu tam giác Koch. Gân Todaro (cạnh bên trái) 

nằm phía trên van Eustachian, tạo nên một cạnh tam giác. Lá van sau (P) van ba lá hình thành cạnh thứ hai. Và xoang 

vành (CS) hình thành nên cạnh đáy của tam giác với đỉnh của tam giác (hoa thị), đánh dấu vị trí của trục dẫn truyền nhĩ 

thất gần vách màng. (Hình B) góc nhìn từ buồng thất phải. (Hình C) góc nhìn từ buồng nhĩ phải cho thấy vùng màng 

vách liên thất ở vị trí mép giữa lá van vách (S) và lá van trước (A).

Các giải phẫu quan trọng khác cho việc đánh giá can thiệp 

bao gồm các lỗ đổ vào của tĩnh mạch chủ và xoang vành. 

Tĩnh mạch chủ trên (SVC) có vị trí ở phía trên hơn, phía 

sau tiểu nhĩ phải và tiếp giáp trực tiếp với vách liên nhĩ. Lỗ 

đổ tĩnh mạch chủ dưới rất lớn, và sừng trước trên của van 

eustachian (gân của Todaro) tạo thành đường viền sau của 

tam giác Koch và được sử dụng để giúp xác định vị trí của 

nút nhĩ thất. Lối vào mạch máu thứ ba đổ vào tâm nhĩ phải 

là lỗ xoang vành. Lỗ đổ này của xoang mạch vành nằm dọc 

theo thành trung gian của nhĩ phải, khoảng 2 cm đằng sau 

thân của đỉnh vách ngăn, phổ biến nhất là tại mép giữa lá 

van vách và lá van sau. Cùng với gân của Todaro, van The-

besius của xoang vành tạo thành đường viền phía dưới.

2.2. Giải phẫu bộ máy van ba lá khi hở ba lá cơ năng

Khi hở ba lá cơ năng (TR) xảy ra, phần vách ngăn của vòng 

van được hỗ trợ bởi sự gắn của vách ngăn phần cơ, và do 

đó vòng van chủ yếu giãn ra dọc theo phần bên, phần gắn 

vào của lá trước và lá sau, làm cho vòng van trở nên tròn và 

phẳng hơn, và vị trí hở van chủ yếu ở vùng giữa lá trước - lá 

sau và lá sau - lá vách. Độ rộng của hở van ba lá liên quan 

đến diện tích vòng van lớn hơn, thể tích nhĩ phải và trái 

lớn hơn, vòng van tròn hơn và thất phải giãn. Mô hình trên 

động vật của hở van ba lá đã gợi ý rằng mức độ hở van 

ba lá lớn hơn có liên quan đến "sự kéo dài" hơn của lá van 

sau (so với lá van trước hoặc lá van vách) cùng với sự giãn 

ra hơn của vòng van hoặc giãn thất phải và/hoặc sự dịch 

chuyển của các cơ nhú, với một chút tác động của việc mất 

hình dạng yên của vòng van. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

gần đây cũng đã chỉ ra rằng sự khác biệt về giải phẫu có ý 

nghĩa của thất phải, van và vòng van có thể xảy ra dựa trên 

nguyên nhân của hở van ba lá cơ năng. 

Với TR vô căn luôn thấy hình ảnh giãn có ý nghĩa của thất 

phải cùng với giãn vòng van trong khi không có hạn chế 

vận động các lá van, với chiều dài thất phải tương đối bình 

thường (biến dạng thất phải). Với hở van ba lá cơ năng liên 

quan với tăng áp động phổi thường xuất hiện sự kéo dài 

có ý nghĩa của thất phải trong khi giãn nở vùng đáy ít hơn 

(và tỷ lệ đường kính đáy/đường kính giữa tâm thất phải 

thấp) nhưng tăng giãn nở vùng giữa thất phải, dẫn đến 

biến dạng thất phải hình elip/hình cầu. 



THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ  
QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG

CHƯƠNG 43

Đinh Huỳnh Linh, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Quang 

1. ĐẠI CƯƠNG .........................................................................................................................................................................................................

2. LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAY VAN ĐMC QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG ....................................................................

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA TAVI .................................................................................................................................................

4. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THỦ THUẬT ............................................................................................................................................................

5. TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA THỦ THUẬT ..................................................................................................................................................

6. THEO DÕI BỆNH NHÂN SAU THỦ THUẬT VÀ LIỆU PHÁP KHÁNG HUYẾT KHỐI  ...........................................................................

7. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA TAVI  ..........................................................................................................................................................................

8. NHỮNG TIẾN BỘ MỚI VỀ TAVI  .......................................................................................................................................................................

9. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI CỦA TAVI  ..........................................................................................................................................................

10. KẾT LUẬN ...........................................................................................................................................................................................................



CHƯƠNG 43: THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG1218

1. ĐẠI CƯƠNG

Hẹp van động mạch chủ (ĐMC) do thoái hoá là bệnh lý 

van tim phổ biến ở người cao tuổi. Hẹp van ĐMC khi đã 

biểu hiện triệu chứng lâm sàng có tiên lượng tồi, với tỉ lệ 

tử vong sau 5 năm lên tới 68% ở những bệnh nhân không 

được thay van ĐMC. Trước đây, phẫu thuật tim hở thay van 

ĐMC là chỉ định tuyệt đối cho những bệnh nhân này. Tuy 

nhiên, nhiều bệnh nhân không thể tiến hành cuộc mổ do 

các bệnh lý nội khoa nặng nề kèm theo như bệnh mạch 

vành, suy tim trái nặng, suy thận, bệnh phổi mạn tính, đái 

tháo đường. 

Thay van ĐMC qua đường ống thông (Transcatheter  

Aortic Valve Implantation, viết tắt: TAVI) là hướng tiếp cận 

ít xâm lấn, giúp mở rộng đáng kể diện tích lỗ van ĐMC, 

giảm chênh áp qua van ĐMC, cải thiện triệu chứng lâm 

sàng và giảm biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Các thử 

nghiệm lâm sàng đã chứng minh TAVI có hiệu quả không 

kém phẫu thuật thay van ĐMC, trong khi tỉ lệ biến chứng 

lại thấp hơn. 

Kể từ ca TAVI đầu tiên vào năm 2002, tới nay đã có gần 500 

ngàn bệnh nhân trên thế giới được tiến hành thủ thuật 

này. Các tiến bộ về công nghệ và kỹ thuật giúp thủ thuật 

tiến hành đơn giản hơn, ít biến chứng hơn, giảm thời gian 

nằm viện. TAVI trở thành lĩnh vực phát triển nhanh nhất 

trong chuyên ngành tim mạch can thiệp, từ một thủ thuật 

phức tạp trở thành một biện pháp điều trị đơn giản, được 

ứng dụng rộng rãi ở nhiều trung tâm tim mạch trên toàn 

thế giới. 

Dựa trên kết quả nhiều nghiên cứu lớn, chỉ định TAVI ngày 

càng được mở rộng, ban đầu chỉ dành cho bệnh nhân 

không thể tiến hành phẫu thuật, sau đó là bệnh nhân nguy 

cơ phẫu thuật cao, nguy cơ trung bình, và hiện giờ cả các 

bệnh nhân nguy cơ thấp. TAVI đã thay đổi đáng kể lựa chọn 

điều trị cho bệnh nhân hẹp van ĐMC.

2. LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAY 
VAN ĐMC QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG

2.1. Lịch sử ra đời của TAVI 

Can thiệp bệnh van động mạch chủ qua đường ống 

thông là một lĩnh vực thu hút nhiều nghiên cứu từ những 

năm 1960. Những nghiên cứu đầu tiên được tiến hành bởi  

Davies (1965), Moulopoulos (1971), Phillips (1976), Andersen 

(1989), và Matsubara (1992), bước đầu cho thấy tính khả thi 

của kỹ thuật thay van tim qua da. Năm 2000, Bonhoeffer và 

cộng sự sử dụng một van làm từ tĩnh mạch của bò, đặt 

trong khung stent, và đặt thành công van này vào động 

mạch phổi của cừu, tạo cơ sở cho ca thay van động mạch 

phổi đầu tiên ở người. 

Ca TAVI đầu tiên được bác sĩ Alain Cribier tiến hành ngày 

16 tháng 4 năm 2002, ở một bệnh nhân nam 57 tuổi, sốc 

tim, có nhiều bệnh phối hợp như ung thư phổi, viêm tuỵ 

mạn, thiếu máu chi bán cấp. Siêu âm tim có diện tích lỗ van  

0,6 cm2, chênh áp trung bình qua van 30 mmHg, chức 

năng thất trái giảm nặng (EF 8-12%). Tất cả các bác sĩ ngoại 

khoa đều từ chối phẫu thuật. TAVI trở thành biện pháp khả 

dĩ duy nhất có thể cứu sống người bệnh.

Do động mạch ngoại biên tổn thương nặng, ca TAVI 

đầu tiên được tiến hành qua đường tĩnh mạch đùi phải. 

Van ĐMC sinh học được đưa từ tĩnh mạch đùi, qua vách 

liên nhĩ, xuống buồng thất trái, rồi đặt ở vị trí vòng van 

ĐMC của người bệnh. Van nhân tạo sử dụng là van nở 

bằng bóng, lồng trên một bóng nong kích cỡ 23x30 mm.  

Ngay sau thủ thuật, chênh áp qua van giảm còn 6 mmHg, 

áp lực cuối tâm trương thất trái 25 mmHg, cung lượng tim 

đạt 2,5 L/phút, diện tích van 1,9 cm2. Chụp buồng thất trái 

cho thấy EF đạt 17%. Bệnh nhân cải thiện rõ rệt về mặt 

lâm sàng. 
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Hình 43.1. Ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông đầu tiên 

(nguồn: Circulation)

Trường hợp thay van thành công này đã mở ra một kỉ 

nguyên mới cho việc điều trị bệnh lý hẹp van ĐMC, là tiền 

đề phát triển các thế hệ van tim tiếp sau. Tiếp nối, nhiều 

công trình nghiên cứu được công bố, chứng minh tính khả 

thi và hiệu quả của kỹ thuật này. 

Năm 2005, Cribier và cộng sự báo cáo kết quả 36 ca TAVI 

đầu tiên, tiến hành trên các bệnh nhân không thể phẫu 

thuật. Thủ thuật thành công với tỉ lệ 75%. Sau 9 tháng theo 

dõi, 11 bệnh nhân vẫn còn sống. 

Năm 2006, lần đầu tiên tiến hành TAVI qua đường động 

mạch đùi, với tỉ lệ sống sau 75 ngày là 89% (16/18 bệnh 

nhân). Năm 2006, lần đầu tiên tiến hành tạo nhịp thất 

nhanh khi thả van, để giảm nguy cơ di lệch van. Cũng 

trong năm này, E.Grube và cộng sự lần đầu tiên sử dụng 

loại van tự nở (CoreValve) thay cho van nở bằng bóng. 

Các kết quả nghiên cứu chứng minh hiệu quả và tính an 

toàn của TAVI, làm cơ sở để năm 2007, hai loại van sinh học 

đầu tiên (Sapiens và CoreValve) được phép chấp thuận sử 

dụng trên con người. 

2.2. Các nghiên cứu nền tảng về TAVI 

a. TAVI ở bệnh nhân không thể tiến hành phẫu thuật 

Năm 2010, nghiên cứu PARTNER 1B so sánh TAVI với điều 

trị nội khoa ở các bệnh nhân hẹp van ĐMC không thể 

phẫu thuật. Tỉ lệ tử vong sau 1 năm ở nhóm TAVI là 30,7%, 

thấp hơn với nhóm nội khoa là 50,7% (p<0,05). Sau 5 năm 

theo dõi, tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm TAVI là 

71,8%, so với nhóm điều trị nội khoa là 93,6% (p<0,0001). 

TAVI cũng làm giảm tỉ lệ tái nhập viện của bệnh nhân hẹp 

van ĐMC (47,6% so với 87,3%). 

b. TAVI ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao 

Thử nghiệm PARTNER 1A so sánh TAVI với phẫu thuật thay 

van ĐMC ở bệnh nhân hẹp van ĐMC khít nguy cơ phẫu 

thuật cao (STS 11%). Sau 5 năm, TAVI có tỉ lệ tử vong 67,8%, 

tương đương với nhóm phẫu thuật (tỉ lệ 62,4%, p=0,76). 

Năm 2014, nghiên cứu CoreValve US cho thấy TAVI ưu điểm 

hơn mổ thay van ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao, 

với tỉ lệ tử vong sau 1 năm thấp hơn (14% so với 19%), 

diện tích van ĐMC được mở rộng hơn (1,9 cm2, so với  

1,6 cm2), và chênh áp qua van thấp hơn (8,8 mmHg so với 

11,7 mmHg).

c. TAVI ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật trung bình

Thử nghiệm PARTNER 2 so sánh TAVI với phẫu thuật thay 

van ĐMC ở 2032 bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật trung 

bình (STS 5,5%). Kết quả: tỉ lệ biến cố đích (tử vong hoặc 

đột quỵ não) sau 2 năm theo dõi không khác biệt giữa hai 

nhóm (p=0,25). 

Thử nghiệm lâm sàng SURTAVI (STS trung bình 4,4%) cho 

thấy tỉ lệ tử vong sau 1 năm của TAVI là 6,7%, trong khi 

phẫu thuật là 6,8%. Tỉ lệ tử vong sau 2 năm ở hai nhóm 

cũng như nhau (11,4% và 11,6%, p>0,05). 

d. TAVI ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật thấp 

Thử nghiệm NOTION so sánh TAVI với phẫu thuật ở bệnh 

nhân nguy cơ phẫu thuật thấp (STS 3%). Sau 5 năm theo 

dõi, tỉ lệ tử vong ở cả hai nhóm đều là 27,7% (p=0,9). Tỉ lệ 

biến cố cộng gộp (tử vong, đột quỵ não, NMCT) nhóm TAVI 

là 39,2%, so với nhóm phẫu thuật là 35,8% (p=0,78). TAVI 

cải thiện diện tích lỗ van tốt hơn (1,7 cm2 so với 1,2 cm2, 
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p<0,0001), chênh áp qua van thấp hơn phẫu thuật (8,2 

mmHg so với 13,7 mmHg, p<0,001). TAVI có tỉ lệ cấy máy 

tạo nhịp cao hơn, nhưng ít nguy cơ chảy máu nặng, suy 

thận, rung nhĩ, hơn nhóm phẫu thuật. 

Thử nghiệm PARTNER 3 so sánh TAVI với phẫu thuật thay 

van ĐMC. Kết quả theo dõi 1 năm cho thấy tỉ lệ biến cố (tử 

vong, đột quỵ não, nhập viện) ở nhóm TAVI là 8,5%, thấp 

hơn nhóm phẫu thuật là 15,1% (p=0,001).

Thử nghiệm EVOLUT so sánh TAVI với phẫu thuật ở bệnh 

nhân nguy cơ thấp (STS < 3%) cho thấy: sau 24 tháng, tỉ lệ 

tử vong ở cả hai nhóm đều là 4,5%. Tỉ lệ đột quỵ não, kẹt 

van nhân tạo cũng ngang nhau. 

2.3. Thay đổi khuyến cáo về TAVI theo thời gian

Các tiến bộ về kỹ thuật, cũng như bằng chứng từ các thử 

nghiệm lâm sàng là cơ sở để Cơ quan quản lý thuốc và 

thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và các Hiệp hội tim mạch lớn chấp 

thuận sử dụng TAVI trong điều trị hẹp chủ khít, với chỉ định 

ngày càng rộng rãi. Năm 2012, FDA chấp thuận sử dụng 

TAVI cho các bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao. Khuyến 

cáo 2012 về bệnh lý van tim của Hiệp hội Tim mạch Châu 

Âu (ESC) chỉ định TAVI cho các bệnh nhân hẹp van ĐMC 

nguy cơ phẫu thuật cao (STS>10%) hoặc không thể tiến 

hành phẫu thuật. 

Năm 2014, khuyến cáo về bệnh lý van tim của Hiệp hội Tim 

mạch Hoa Kỳ/Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ/Hiệp hội Phẫu 

thuật lồng ngực Hoa Kỳ (AHA/ACC/STS) chỉ định TAVI cho 

các bệnh nhân không thể phẫu thuật (khuyến cáo mức độ 

I, bằng chứng B) hoặc phẫu thuật nguy cơ cao (khuyến cáo 

mức độ IIa, bằng chứng B). 

Năm 2017, bản cập nhật khuyến cáo của AHA/ACC/STS 

đã nâng khuyến cáo về TAVI lên mức độ I-A cho đối tượng 

không thể phẫu thuật hoặc phẫu thuật nguy cơ cao,  

khuyến cáo IIa-B cho bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật trung 

bình. Cùng năm đó, khuyến cáo ESC 2017 về bệnh lý van 

tim chỉ định TAVI cho các trường hợp không thể phẫu 

thuật, phẫu thuật nguy cơ cao hay trung bình, nếu bệnh 

nhân phù hợp với thay van ĐMC qua đường ống thông.

Tháng 8/2019, FDA đã chính thức mở rộng chỉ định TAVI 

cho các bệnh nhân hẹp van ĐMC nguy cơ phẫu thuật thấp. 

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ 2020 và 

Khuyến cáo của Hiệp hội tim mạch châu Âu về bệnh lý van 

tim năm 2021, TAVI được chỉ định cho cả các bệnh nhân 

nguy cấp phẫu thuật thấp. Lựa chọn TAVI hay phẫu thuật 

tuỳ thuộc vào tuổi và tình trạng lâm sàng của người bệnh 

trong từng trường hợp cụ thể. 

Bảng 43.1. Lựa chọn biện pháp thay van ĐMC ở bệnh nhân hẹp van ĐMC khít

Ưu tiên TAVI Ưu tiên phẫu thuật 

Tình trạng lâm sàng

Nguy cơ phẫu thuật thấp (STS/EuroSCORE II < 4%) - +

Nguy cơ phẫu thuật cao (STS/EuroSCORE ≥ 8%) + -

Người < 75 tuổi - +

Người cao tuổi (≥ 75) + -

Tiền sử phẫu thuật tim (đặc biệt phẫu thuật CABG có nguy cơ tổn thương 

graft khi mở xương ức)
+ -

Thể trạng yếu + -

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn - +

Chú thích: ĐMC: Động mạch chủ; TAVI: Thay van động mạch chủ qua đường ống thông; CABG: Bắc cầu nối chủ-vành; Thang 

điểm STS (Society of Thoracic Surgeons); Thang điểm EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation). 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Rung nhĩ là rối loạn nhịp thường gặp nhất trong thực hành 

lâm sàng, ảnh hưởng đến 33 triệu người trên toàn thế giới. 

Tuổi càng tăng thì tỷ lệ mắc rung nhĩ càng tăng. Một trong 

những biến chứng nguy hiểm nhất của rung nhĩ là huyết 

khối gây tắc mạch dẫn tới đột quỵ não, có thể tử vong hoặc 

tàn phế. Để phòng ngừa biến cố tắc mạch thuốc chống 

đông đường uống được khuyến cáo ở đa số bệnh nhân 

rung nhĩ, tuy nhiên một số bệnh nhân có chống chỉ định 

với thuốc chống đông lâu dài. 

Một nghiên cứu kiểm tra vị trí của huyết khối trong tâm nhĩ 

trái (bằng siêu âm tim qua thực quản (TEE), phẫu thuật tim 

hở hoặc khám nghiệm tử thi) cho thấy rằng ở những bệnh 

nhân rung nhĩ không do bệnh tim van tim, 90% huyết khối 

tâm nhĩ trái nằm trong tiểu nhĩ trái (LAA). Do đó LAA là 

nguồn gốc chủ yếu của huyết khối và việc bít (hoặc loại 

trừ) LAA là một lựa chọn tốt để dự phòng đột quỵ não. 

Thủ thuật bít tiểu nhĩ trái (LAA) qua đường ống thông là 

một hướng tiếp cận mới, không sử dụng thuốc mà bằng 

phương pháp cơ học để phòng ngừa đột quỵ. 

2. GIẢI PHẪU TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN CHẨN ĐOÁN 
HÌNH ẢNH

Tiểu nhĩ trái có cấu trúc rất thay đổi và khó có thể mô tả 

một cách cụ thể. Tuy nhiên, việc xác định chính xác hình 

thái của tiểu nhĩ trái là điều quan trọng để tối ưu hóa 

thành công của thủ thuật bít qua da. Cách tốt nhất để xác 

định hình dạng của LAA là chụp cắt lớp vi tính (CLVT) tim  

và/hoặc chụp LAA qua da, lỗ vào và cổ LAA cũng có thể dễ 

dàng kiểm tra được bằng TEE.

Thông thường, LAA có 4 hình thái thường gặp: 

(1) Hình cánh gà: LAA có phần cổ ngắn và uốn cong rõ ràng 

ở phần gần;

(2) Hình bít tất: LAA với thùy chính có chiều dài > 4 cm làm 

cấu trúc chính.

(3) Hình súp lơ: LAA có chiều dài giới hạn < 4 cm mà không 

có bất kỳ thùy chia nào cả; 

(4) Hình cây xương rồng: Thùy trung tâm chi phối và chia ra 

các thùy nhỏ hơn. 

Tần suất của các hình thái khác nhau tùy thuộc từng  

nghiên cứu khác nhau . 

Hình 44.1. Phân loại hình thái phổ biến của tiểu nhĩ trái  

được xác định bằng chụp cắt lớp vi tính tim và chụp số hóa nền. 

Tiểu nhĩ trái có thể được phân thành bốn loại: (B, C) Loại súp lơ; (E, F) Loại diều gió; (H, I) Loại xương rồng; (K, L) Loại cánh gà. 
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Dữ liệu gần đây cho thấy hình thái ‘cánh gà’ có thể liên 

quan đến đột quỵ não thấp hơn, tuy nhiên hình thái này 

là một thách thức của kỹ thuật bít LAA qua da. Ngược lại 

hình thái ‘súp lơ’ có cổ lớn hơn và đường kính rộng hơn nên 

nguy cơ đột quỵ não cao hơn.

Trong can thiệp bít tiểu nhĩ trái qua da, việc nắm được hình 

thái cụ thể của tiểu nhĩ trái là rất quan trọng, vì các dụng 

cụ được neo ở phần cổ và bao phủ lỗ vào của nó. Hình thái 

khác nhau của lỗ vào và cổ của LAA: (1) hình sừng: lỗ vào 

rộng hơn cổ, (2) ống song song: lỗ vào và cổ có kích thước 

tương đương, (3) cánh thiên thần: lỗ vào có kích thước lớn 

hơn miệng. Các cấu trúc khác nhau LAA có thể ảnh hưởng 

đến việc chọn dụng cụ và sự thành công của thủ thuật. 

Nguy cơ rơi tuột dụng cụ cao nhất ở những bệnh nhân có 

cấu trúc LAA dạng sừng. Ở những bệnh nhân này, việc lựa 

chọn dụng cụ đủ lớn để cho phủ hết lỗ vào LAA nhưng 

vẫn duy trì mức độ tối ưu để neo vào cổ an toàn là một  

thách thức.

Hình 44.2. Hình ảnh siêu âm tim qua thực quản (TEE):  

giải phẫu và đo các thông số tiểu nhĩ trái cho dụng cụ Amulet và Watchman.

Amulet measurements: Đo kích thước cho dụng cụ Amulet.

Watchman measurements: Đo kích thước cho dụng cụ Watchman
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1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh cơ tim phì đại (BCTPĐ) là một bệnh lý tim mạch 

thường gặp do di truyền. Hậu quả là gây phì đại cơ tim 

mà không có giãn buồng tim, chức năng tâm thu thất trái 

trong giới hạn bình thường, nhưng có thể gây tắc nghẽn 

đường ra thất trái (ĐRTT) ở các mức độ khác nhau. Bệnh cơ 

tim phì đại là căn nguyên hàng đầu gây đột tử do tim mạch 

ở các bệnh nhân trẻ dưới 35 tuổi. Bệnh lần đầu được mô tả 

bởi bác sĩ Donald Teare tại Bệnh viện Saint George, London  

năm 1958.

Đây là bệnh lý có tính chất toàn cầu với nhiều báo cáo trên 

thế giới về tỷ lệ mắc bệnh khoảng 0,2% dân số (1/500), ước 

tính tại Hoa Kỳ có khoảng 600.000 người mắc bệnh. Tại Việt 

Nam, chưa có báo cáo nào cụ thể về tỷ lệ mắc bệnh cơ tim 

phì đại, tuy nhiên cũng nếu với ước tính 0,2% dân số theo 

nhiều báo cáo trên thế giới, số người mắc bệnh có thể lên 

đến 180.000 người, một con số đáng kể so với một bệnh lý 

tim mạch di truyền có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng 

như đột tử. 

Trong bệnh cơ tim phì đại, hậu quả quan trọng nhất và 

có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng là vách liên 

thất có thể dày lên và gây tắc nghẽn đường ra thất trái. Hội 

tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ (ACC 

và AHA) đã sớm có những khuyến cáo cho chẩn đoán xác 

định và điều trị bệnh cơ tim phì đại, cập nhật mới nhất 

vào năm 2020 trong đó có vai trò của điều trị nội khoa cơ 

bản với thuốc chẹn beta giao cảm, thuốc chẹn kênh canxi, 

thuốc lợi tiểu. Khuyến cáo cũng chỉ rõ những bệnh nhân 

có biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm đến tính mạng có 

thể xem xét chỉ định cấy máy tạo nhịp 2 buồng vĩnh viễn 

hoặc cấy máy phá rung tự động (ICD). Tuy nhiên, đối với 

những trường hợp bệnh cơ tim phì đại có tắc nghẽn ĐRTT 

không đáp ứng được với điều trị nội khoa, bệnh nhân suy 

tim mức độ nặng NYHA III-IV, hoặc khi bề dày vách liên thất 

quá lớn đo được trên siêu âm tim thì cần xét đến chỉ định 

phẫu thuật cắt bỏ vách liên thất hoặc thực hiện làm mỏng 

vách liên thất bằng cồn. 

Khi bệnh nhân có chỉ định can thiệp xâm lấn, phẫu thuật 

cắt bỏ vách liên thất vẫn được coi là chỉ định đầu tay, góp 

phần làm cải thiện tỷ lệ tử vong, giảm các biến chứng gây 

ra do bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, phẫu thuật có độ an 

toàn cao khi được thực hiện ở những trung tâm có kinh  

nghiệm. Được giới thiệu từ năm 1995 can thiệp làm mỏng 

cách liên thất bằng cồn qua đường ống thông bằng cách 

bơm cồn vào nhánh vách động mạch vành (gọi tắt là làm 

mỏng vách liên thất bằng cồn) đã ngày càng phát triển 

rộng rãi và được coi như một phương pháp thay thế cho 

phẫu thuật.

Được mô tả lần đầu tiên và thực hiện bởi Ulrich Sigwart 

năm 1995. Làm mỏng vách liên thất bằng cồn sử dụng cồn 

tuyệt đối bơm vào mạch vành qua con đường tiếp cận như 

can thiệp động mạch vành đểtạo nên một vùng hoại tử 

tại chỗ của vách liên thất, theo đó làm giảm chênh áp qua 

đường ra thất trái và hở hai lá, kết quả gần như tương tự với 

phẫu thuật cắt vách liên thất, tuy nhiên bệnh nhân không 

cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật và gây mê hồi sức, 

mà chỉ phải thực hiện chụp động mạch vành qua da, một 

thủ thuật với độ phức tạp ít hơn nhiều so với phẫu thuật, 

và đã được thực hiện tại nhiều trung tâm lớn trong đó có 

Việt Nam. Được phát triển với mục tiêu ban đầu là thay thế 

một biện pháp thay thế cho phẫu thuật, kỹ thuật này được 

sử dụng đặc biệt trên những bệnh nhân có chống chỉ định 

với phẫu thuật, hoặc không thích hợp để phẫu thuật. Từ 

khi ra đời năm 1995, làm mỏng vách liên thất bằng cồn 

đã được thực hiện trên một số lượng lớn bệnh nhân, với 

những kết quả đáng khích lệ.

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG: ÁP 
DỤNG TRONG CAN THIỆP

Thông thường, vách liên thất được cung cấp máu bởi các 

nhánh mạch vành từ vách ngăn trước và vách ngăn sau. 

Động mạch liên thất trước (LAD) cung cấp máu 2/3 vách 

liên thất (phần trước vách) và động mạch liên thất sau xuất 

phát từ động mạch vành phải hoặc động mạch mũ cung 

cấp máu cho 1/3 vách liên thất (phần sau vách).
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Hình 45.1. Minh họa kỹ thuật làm mỏng vách liên thất bằng cồn qua đường ống thông tiếp cận từ động mạch vành

Hình 45.2. Hình minh họa các nhánh vách động mạch vành và bơm cồn vào nhánh vách (septal)  

động mạch vành thứ nhất (hình phóng đại)
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3. KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI 

Bảng 45.1. Khuyến cáo của Hội tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ (2014 và cập nhật 2020) về điều trị 

bệnh cơ tim phì đại bằng phẫu thuật cắt vách liên thất/làm mỏng vách liên thất bằng cồn qua đường ống thông

KHUYẾN CÁO LOẠI
MỨC BẰNG 

CHỨNG

Ở những bệnh nhân BCTPĐ có tắc nghẽn ĐRTT vẫn còn triệu chứng nặng dù đã được điều trị 

nội khoa tối ưu, liệu pháp làm mỏng vách liên thất bằng phẫu thuật/Can thiệp nên được thực 

hiện bởi những trung tâm/chuyên gia có kinh nghiệm ở những bệnh nhân phù hợp.

Trung tâm có kinh nghiệm là trung tâm có kết quả thực hiện thủ thuật tốt và có chương trình 

theo dõi bệnh nhân BCTPĐ. Thủ thuật viên là người đã thực hiện độc lập được ít nhất 20 thủ 

thuật hoặc là chuyên gia có kinh nghiệm về BCTPĐ và tham gia vào một nhóm/chương trình 

theo dõi BCTPĐ đã hoàn thành ít nhất 50 thủ thuật trong chương trình đó. 

Bệnh nhân phù hợp là các bệnh nhân được đánh giá theo 3 tiêu chí: 

 - Lâm sàng khó thở nhiều mức độ NYHA III hoặc IV hoặc có triệu chứng ngất, các triệu 

chứng lâm sàng dai dẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và chất lượng cuộc sống dù 

đã được tối ưu hóa điều trị nội khoa. 

 - Chênh áp đỉnh qua ĐRTT ≥ 50mmHg (lúc nghỉ hoặc khi gắng sức) cùng với dày vách 

liên thất và dấu hiệu SAM trên siêu âm tim.

 - Kích thước và đặc điểm vách liên thất có thể thực hiện được thủ thuật một cách an 

toàn và hiệu quả theo đánh giá của bác sĩ tiến hành thủ thuật.

I B

Ở những bệnh nhân BCTPĐ có tắc nghẽn ĐRTT vẫn còn triệu chứng nặng dù đã được điều trị 

nội khoa tối ưu và có bệnh lý đi kèm đòi hỏi xử trí bằng phẫu thuật (bất thường giải phẫu cơ 

nhú, tổn thương lá trước van hai lá hoặc bệnh lý van hai lá, bệnh nhiều thân mạch vành, hẹp 

van chủ khít…) khuyến cáo phẫu thuật cắt vách liên thất ở các trung tâm có kinh nghiệm.

Đặc điểm bệnh nhân và trung tâm can thiệp giống như mô tả ở trên.

I B

Ở những bệnh nhân (người lớn) BCTPĐ có tắc nghẽn ĐRTT vẫn còn triệu chứng nặng dù đã 

được điều trị nội khoa tối ưu mà có chống chỉ định của phẫu thuật hoặc nguy cơ phẫu thuật 

cao do các bệnh lý nội khoa nặng nề hoặc người bệnh cao tuổi, khuyến cáo làm mỏng vách 

liên thất bằng cồn ở những bệnh nhân phù hợp và thực hiện ở các trung tâm can thiệp có 

kinh nghiệm.

Đặc điểm bệnh nhân và trung tâm can thiệp giống như mô tả ở trên.

I C

Ở bệnh nhân BCTPĐ tắc nghẽn, phẫu thuật sớm (cắt vách liên thất) (chẳng hạn khi bệnh 

nhân mới NYHA II) có thể tiến hành ở trung tâm có kinh nghiệm nếu có 1 trong những yếu tố 

lâm sàng tăng nặng bao gồm:

Tăng áp mạch máu phổi nặng, tiến triển do tình trạng hẹp ĐRTT hoặc hở van hai lá.

Giãn nhĩ trái và ≥ 1 cơn rung nhĩ có gây triệu chứng.

Khả năng gắng sức kém do hẹp ĐRTT ghi nhận chẳng hạn trên nghiệm pháp gắng sức với 

thảm chạy.

Trẻ nhỏ và người trẻ với chênh áp rất cao qua ĐRTT (lúc nghỉ) >100 mmHg.

IIb B

Ở bệnh nhân BCTPĐ tắc nghẽn, các biện pháp xâm lấn làm mỏng vách liên thất (phẫu thuật cắt 

vách liên thất hoặc làm mỏng vách liên thất bằng cồn) có thể tiến hành sớm ở trung tâm có kinh  

nghiệm thay cho việc tăng liều thuốc điều trị nội khoa ở những bệnh nhân phù hợp sau khi 

đã được cân nhắc lợi ích/nguy cơ và theo nguyện vọng của bệnh nhân.

IIb B
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1. ĐẠI CƯƠNG

Hở cạnh van nhân tạo khá thường gặp, chiếm khoảng 5% 

– 10% ở các bệnh nhân phẫu thuật thay van tim nhân tạo 

và 40% – 70% ở nhóm bệnh nhân thay van tim qua đường 

ống thông. Bệnh nhân có hở cạnh van hầu hết không có 

triệu chứng. Tuy nhiên có một số ít bệnh nhân hở cạnh 

van nhân tạo có có các triệu chứng như suy tim hoặc có 

tình trạng thiếu máu do tan máu. Đối với nhóm bệnh nhân 

này, điều quan trọng là việc cần thiết của phẫu thuật mổ 

lại để sửa chữa tình trạng hở cạnh van nhân tạo. Tuy nhiên, 

những bệnh nhân này thường trong bệnh cảnh lâm sàng 

nặng do đó nguy cơ cho cuộc phẫu thuật rất cao. Hơn nữa, 

phẫu thuật mổ mở cũng có thể thất bại do đặc điểm của 

mô cơ tim tổn thương gây tình trạng hở cạnh van tiếp tục 

tiếp diễn. 

Phương pháp sửa chữa hở cạnh van qua đường ống thông 

hiện nay đã được phát triển và cho thấy đây là một kỹ thuật 

an toàn và hiệu quả cho các bệnh nhân hở cạnh van tim 

nhân tạo được thực hiện bởi các nhà can thiệp có kinh 

nghiệm. Can thiệp qua đường ống thông là hướng đi của 

tương lai bởi đây là một can thiệp tương đối ít xâm lấn cho 

hở cạnh van và được xem như là lựa chọn đầu tay nếu điều 

kiện bệnh nhân cho phép.

2. ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU TỔN THƯƠNG

Quy trình đánh giá bệnh nhân có hở cạnh van là toàn diện 

và tiếp cận đa chuyên khoa. Khai thác tiền sử và khám 

bệnh nhằm phát hiện các biểu hiện của viêm nội tâm mạc 

nhiễm khuẩn và thiếu máu tan máu cho tất cả các bệnh 

nhân. Nếu có tình trạng viêm nội tâm mạc đang hoạt động 

thì đó là chống chỉ định của can thiệp. Nếu bệnh nhân có 

tình trạng thiếu máu tan máu thì đòi hỏi thủ thuật phải 

thành công tối đa (tức là không còn dòng hở cạnh van). 

Đánh giá giải phẫu hở cạnh van thường được thực hiện 

bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm 

tim qua thành ngực, siêu âm tim qua thực quản, chụp cắt 

lớp vi tính đa dãy (MSCT), cộng hưởng từ (MRI) tim đối với 

loại van có thể chụp được cộng hưởng từ.

2.1. Siêu âm tim đánh giá hở cạnh van nhân tạo

 - Đánh giá tình trạng hở cạnh van tim chủ yếu bằng 

siêu âm tim. Siêu âm Doppler tim có vai trò xác định mức 

độ nghiêm trọng và vị trí của hở cạnh van (bao gồm cả 

kích thước và khoảng cách từ vòng van đến rìa ngoài 

của tổn thương), đường kính thất trái, sự có mặt của 

dòng hở van trung tâm và để loại trừ các trường hợp 

có chỉ định phẫu thuật tim mở thay lại van. Do đó các 

nghiên cứu chi tiết với nhiều cửa sổ siêu âm là rất cần 

thiết cũng như được thực hiện bởi nhiều phương thức 

khác nhau như siêu âm tim qua thành ngực, siêu âm tim 

qua thực quản. 

Hình 46.1. Siêu âm qua thành ngực đánh giá hở cạnh van hai lá nhân tạo
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Hình 46.2. Siêu âm qua thực quản đánh giá hở cạnh van hai lá nhân tạo

 - Siêu âm tim hai bình diện và Doppler tim được sử 

dụng như các phương pháp sàng lọc ban đầu. Ngoài ra, 

đối với bệnh nhân khó trong đánh giá van hai lá, siêu 

âm tim ba bình diện với phổ màu đặc biệt hữu ích trong 

đánh giá hình thái và lên kế hoạch chi tiết cũng như định 

hướng cho thủ thuật sửa chữa hở cạnh van. Đáng chú ý, 

mặc dù việc đánh giá mức độ hở van tự nhiên bằng siêu 

âm tim đã được thực hiện từ lâu và có tiêu chuẩn rõ ràng, 

thì các tiêu chí để xác định mức độ nghiêm trọng của hở 

cạnh van vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. 

Hình 46.3. Siêu âm 3D đánh giá hở cạnh van hai lá nhân tạo

A, Hình ảnh hở cạnh van trên siêu âm tim qua thành ngực. B, Hình ảnh hở cạnh van trên siêu âm tim qua thực quản. C, Hình ảnh 

hở cạnh van trên siêu âm tim 3D.



PHẦN 8

CAN THIỆP  
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I. CHẨN ĐOÁN VÀ TRIỆT ĐỐT CƠN 
NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT 

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

Tim nhanh kịch phát trên thất (paroxysmal supraventric-

ular tachycardia) là một nhóm các rối loạn nhịp trên thất 

có đặc điểm khởi phát và kết thúc đột ngột, có đáp ứng 

tần số thất đều. Những đặc điểm lâm sàng này giúp phân 

biệt cơn tim nhanh kịch phát trên thất với các rối loạn nhịp 

trên thất khác như rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp nhanh xoang 

không thích hợp, v.v..

Hầu hết các cơn tim nhanh kịch phát trên thất do cơ chế 

vòng vào lại, trong đó thường gặp là cơn tim nhanh do 

vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT, khoảng 60%), cơn tim 

nhanh do vòng vào lại nhĩ thất (AVRT, khoảng 30%), cơn 

tim nhanh nhĩ (AT) và cơn tim nhanh do vòng vào lại nút 

xoang (SANRT) chiếm khoảng 10%. Cơn tim nhanh bộ nối 

rất hiếm gặp ở người lớn nhưng khá phổ biến ở trẻ em.

1.2. Tiếp cận chẩn đoán cơn tim nhanh kịch phát trên 

thất

a. Đặc điểm lâm sàng

Triệu chứng nổi bật nhất của cơn tim nhanh kịch phát trên 

thất là cơn hồi hộp trống ngực với đặc điểm khởi phát và 

kết thúc đột ngột, tần số tim nhanh đều và thường cố định. 

Một số triệu chứng khác bao gồm khó thở, hoa mắt chóng 

mặt, choáng ngất, v.v..

Các đặc điểm lâm sàng khác như tuổi, giới, thời gian cơn 

kéo dài, bệnh lý nền của bệnh nhân có thể giúp gợi ý phân 

biệt các cơn tim nhanh kịch phát trên thất khác nhau.

b. Đặc điểm điện tâm đồ bề mặt

Điện tâm đồ trong cơn tim nhanh rất có giá trị chẩn đoán 

(Hình 47.1). Cơn tim nhanh kịch phát trên thất thường biểu 

hiện trên điện tâm đồ bề mặt là cơn tim nhanh có QRS 

thanh mảnh (QRS < 120 ms). Trong trường hợp điện tâm 

đồ trong cơn có QRS giãn rộng, cần loại trừ cơn tim nhanh 

thất bằng một số tiêu chuẩn. 

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng ghi được điện tâm đồ 

trong cơn tim nhanh. Điện tâm đồ trong nhịp xoang có thể 

gợi ý đường dẫn truyền phụ nếu có hội chứng tiền kích 

thích, hoặc giúp xác định vị trí sóng P khi so sánh với điện 

tâm đồ trong cơn.
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Hình 47.1. Tiếp cận chẩn đoán cơn tim nhanh QRS thanh mảnh trên điện tâm đồ bề mặt (theo ESC 2019). 

Chú thích: AVNRT: Cơn tim nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất, AVRT: Cơn tim nhanh do vòng vào lại nhĩ thất.

Nếu sóng P không rõ trên điện tâm đồ thông thường, có 

thể sử dụng chuyển đạo Lewis hoặc chuyển đạo thực quản.

c. Đặc điểm thăm dò điện sinh lý tim

Bằng các kĩ thuật kích thích nhĩ/thất theo chương trình, 

chúng ta có thể gây được cơn tim nhanh đồng thời ghi lại 

điện đồ tại các vị trí khác nhau trong buồng tim trong cơn, 

từ đó xác định những đặc điểm quan trọng của cơn tim 

nhanh như: cơ chế cơn, vị trí giải phẫu và các thành phần 

tham gia vòng vào lại, .v.v..

Các câu hỏi quan trọng cần trả lời khi thăm dò điện sinh lý 

cơn tim nhanh trên thất:

Cơn bắt đầu và kết thúc như thế nào?

 - Có thể gây được các cơn tim nhanh do cơ chế 

vòng vào lại và hoạt động nảy cò bằng kích thích tim 

theo chương trình, còn các cơn theo cơ chế ổ tự động 

thì không. Cơn tim nhanh do vòng vào lại thường khởi 

phát đột ngột sau một ngoại tâm thu nhĩ và thất, cơn 

tim nhanh khởi phát với tần số tăng dần (hiện tượng 

“warm-up”) thường là nhanh nhĩ do tăng tính tự động.
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1. ĐẠI CƯƠNG 

Ngày nay, triệt đốt rối loạn nhịp thất đang ngày càng trở 

nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong điều trị, bên 

cạnh điều trị nội khoa cơ bản, do sự phát triển mạnh mẽ 

của các công cụ chẩn đoán cũng như các thiết bị triệt đốt 

mới ra đời làm gia tăng tỷ lệ điều trị thành công với thông 

số an toàn cao hơn những kỹ thuật cũ. 

Rối loạn nhịp thất là những hoạt động điện ngoại lai có 

nguồn gốc xuất phát từ phía dưới chỗ chia đôi của bó 

His. Bó His mặc dù về mặt giải phẫu là một cấu trúc nằm 

trong vách liên thất nhưng lại là một phần của bộ nối nhĩ 

thất. Do đó những rối loạn nhịp xuất phát từ bó His không 

được phân loại như là một dạng của rối loạn nhịp thất. Vị 

trí của ổ phát nhịp ngoại lai trong tâm thất làm thay đổi 

hoạt động điện sinh lý trong chu kì tim. Các kích thích này 

không đi theo hệ thống dẫn truyền bình thường trong tim, 

do đó dẫn đến sự mất đồng bộ giữa hai tâm thất. Biểu hiện 

trên điện tâm đồ sẽ dẫn đến những bất thường về hình 

dạng và kéo dài thời gian phức bộ QRS.

Rối loạn nhịp thất bao gồm: ngoại tâm thu thất, cơn tim 

nhanh thất, xoắn đỉnh và rung thất. Cơn xoắn đỉnh và rung 

thất thường gặp trong những bệnh lý tim cấu trúc như suy 

tim, bệnh lý động mạch vành, bệnh cơ tim thất phải sinh 

loạn nhịp, hay bệnh lý các kênh ion như hội chứng Bruga-

da, hội chứng QT dài. Kỹ thuật triệt đốt những rối loạn nhịp 

này hết sức phức tạp nhưng đang ngày càng được hoàn 

thiện và đem lại những kết quả khả quan qua các bằng 

chứng từ các nghiên cứu lớn trên thế giới. Trong khi đó, 

triệt đốt ngoại tâm thu thất hay các cơn tim nhanh thất 

đang dần phổ biến hơn nhằm làm giảm triệu chứng, cải 

thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện tiên lượng hay thậm 

chí dự phòng đột tử ở một số nhóm đối tượng liên quan tới 

bệnh tim cấu trúc. 

Trong khuôn khổ chương sách này, nhóm tác giả đề cập tới 

một số cách tiếp cận và các kỹ thuật triệt đốt rối loạn nhịp 

thất cơ bản đối với các dạng ngoại tâm thu thất và cơn tim 

nhanh thất. 

2. NGOẠI TÂM THU THẤT

Ngoại tâm thu thất (NTT/T) là một trong các dạng rối loạn 

nhịp thường gặp nhất, với tần suất khoảng từ 1% đến 4% 

trong quần thể người bình thường. Ở người bình thường 

khỏe mạnh, NTT/T có thể gặp trong 1% số đối tượng 

khi làm điện tâm đồ 12 chuyển đạo, và thậm chí gặp từ  

40 – 75% số đối tượng khi được đeo holter điện tâm đồ 

24 – 47 giờ. Tỉ lệ này cũng thay đổi theo tuổi, < 1% ở trẻ 

em dưới 11 tuổi, và gặp tới 69% người cao tuổi (> 75 tuổi). 

NTT/T ở người trẻ, không có bệnh tim cấu trúc thường 

tương đối lành tính và tiên lượng tốt. Trong khi đó, ngoại 

tâm thu ở đối tượng người già, đặc biệt ở nhóm có bệnh 

tim cấu trúc thường làm gia tăng nguy cơ mắc các biến 

cố tim mạch, nhịp nhanh thất và đột tử. Đặc biệt ở nhóm 

bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, tỉ lệ đột tử, rối loạn nhịp 

thất thường có liên quan đến tần suất của ngoại tâm  

thu thất. 

2.1. Phân loại ngoại tâm thu thất 

Có nhiều cách để phân loại ngoại tâm thu thất trên lâm 

sàng như phân loại dựa theo hình dạng đơn dạng hay đa 

dạng của ngoại tâm thu, hay phân loại dựa vào tần suất 

của ngoại tâm thu, và phân loại dựa vào vị trí khởi phát 

của ngoại tâm thu. Ứng dụng trong thăm dò điện sinh lý 

và triệt đốt RF thường sử dụng phân loại dựa vào vị trí khởi 

phát, trong đó bao gồm các ngoại tâm thu khởi phát từ nội 

mạc tâm thất phải, nội mạc tâm thất trái, và khởi phát từ 

ngoại mạc. Trong giới hạn chương sách này, nhóm tác giả 

xin đề cập tới các ngoại tâm thu khởi phát từ nội mạc tâm 

thất phải và tâm thất trái, chiếm phần lớn tỉ lệ trong các 

loại ngoại tâm thu thất.

Ngoại tâm thu thất từ đường ra thất phải (RVOT)

Đường ra thất phải là một cấu trúc dạng ống trong buồng 

thất phải, được giới hạn bởi phía trên là van động mạch 

phổi và phía dưới là đường vào buồng thất phải, phía trên 

của vòng van ba lá. Phía bên của vùng đường ra thất phải 

là thành tự do của thất phải. Một phía còn lại của vùng 

đường ra thất phải là phần thành trước của vách liên thất 

ở đáy tim. Vùng đường ra thất trái sẽ nằm phía sau và liên 

tiếp với đường ra thất phải, ngay sát ngang mức phía dưới 

van động mạch phổi. Do đó, nhiều trường hợp lâm sàng 

cho thấy ngoại tâm thu khởi phát từ vùng đường ra thất 

trái, đặc biệt từ xoang Valsalva có biểu hiện trên điện tâm 

đồ tương đối giống với ngoại tâm thu khởi phát từ đường 

ra thất phải do có vị trí nằm gần nhau.
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Hình 48.1. Hình A, B: Giải phẫu vùng đường ra thất phải (RVOT) 

(Nguồn: Atlas giải phẫu người, Frank H. Netter)

Đối với những bệnh nhân ngoại tâm thu thất khởi phát 

từ đường ra thất phải, kết quả từ các nghiên cứu lớn cho 

thấy với trình độ kĩ thuật và kinh nghiệm hiện nay, triệt đốt 

ngoại tâm thu thất qua đường ống thông mang lại hiệu 

quả cao hơn so với điều trị nội khoa đơn thuần. Tỉ lệ thành 

công của thủ thuật dao động từ 80 – 95% tùy thuộc từng 

nghiên cứu. Theo khuyến cáo gần đây nhất của Hội Tim 

mạch học Hoa Kỳ năm 2019 về triệt đốt các rối loạn nhịp 

thất, chỉ định triệt đốt đối với các ổ ngoại tâm thu thất tiên 

phát có triệu chứng lâm sàng khởi phát từ đường ra thất 

phải được ưu tiên hơn so với điều trị nội khoa, mức chỉ định 

loại I. 

Như đã mô tả ở trên, giải phẫu vùng đường ra thất phải có 

dạng như hình ống, ổ ngoại tâm thu có thể khởi phát từ 

bất kì vị trí nào trong vùng đường ra thất phải đó. Trong 

thực hành lâm sàng, thông thường thủ thuật viên cần phải 

dựa vào điện tâm đồ bề mặt 12 chuyển đạo để định khu 

một cách “tương đối” vị trí khởi phát của ổ ngoại tâm thu 

từ vị trí vách, thành tự do, thành trước hay thành sau trong 

cấu trúc đường ra thất phải. 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Cuồng nhĩ phụ thuộc eo van ba lá – tĩnh mạch chủ dưới 

(CTI – Cavotricuspid isthmus) hay cuồng nhĩ điển hình là 

dạng cơn tim nhanh nhĩ do vòng vào lại lớn thường gặp 

nhất trên cả bệnh nhân không có bệnh tim cấu trúc và có 

bệnh tim cấu trúc. Cơn cuồng nhĩ điển hình thường biểu 

hiện khá dai dẳng, nhưng có thể cắt cơn bằng chuyển 

nhịp với sốc điện hoặc thuốc chống rối loạn nhịp. Trong 

thăm dò điện sinh lý cũng có thể cắt cơn bằng tạo nhịp 

vượt tần số. Tuy nhiên, các thuốc chống rối loạn nhịp tỏ ra 

không nhiều hiệu quả trong việc duy trì nhịp xoang. Bên 

cạnh đó, các thuốc kiểm soát tần số cũng không đem lại 

hiệu quả cao như đối với kiểm soát tần số trong cơn rung 

nhĩ. Triệt đốt vùng eo van ba lá – tĩnh mạch chủ dưới bằng 

sóng có tần số radio (RF) được chứng minh là một phương 

pháp hiệu quả giúp chuyển nhịp và duy trì vững vàng nhịp 

xoang đối với dạng rối loạn nhịp này.

1.1. Định nghĩa

Cuồng nhĩ là rối loạn nhịp nhanh do vòng vào lại lớn  

(macroreentry) tại tâm nhĩ, đặc trưng bởi các sóng khử cực 

nhĩ liên tục với tần số ≥ 240 nhịp/phút trên điện tâm đồ 

bề mặt.

Cuồng nhĩ có thể chia làm 2 nhóm lớn: Cuồng nhĩ phụ 

thuộc eo van ba lá – tĩnh mạch chủ dưới (CTI) và cuồng nhĩ 

không phụ thuộc CTI.

1.2. Phân loại cuồng nhĩ

a. Cuồng nhĩ phụ thuộc eo

Eo tĩnh mạch chủ dưới - van ba lá là thành phần quan 

trọng của vòng vào lại, có thể điều trị khỏi bằng cách triệt  

đốt CTI.

 - Cuồng nhĩ điển hình: Là dạng phổ biến nhất  

(75-80% rối loạn nhịp nhĩ do vòng vào lại lớn).

• Vòng vào lại của cuồng nhĩ điển hình gồm 2 đặc 

điểm lớn: (1) Xung động của vòng vào lại phải đi qua 

vùng eo van ba lá – tĩnh mạch chủ dưới. Đây là vị trí 

được giới hạn ở phía dưới bởi lỗ đổ vào của tĩnh mạch 

chủ dưới vào nhĩ phải và gờ Eustach ở thành sau vòng 

van ba lá ở vùng vách liên nhĩ. Vị trí eo này cũng là vị 

trí hẹp nhất của vòng vào lại, và có tốc độ dẫn truyền 

chậm hơn so với tốc độ dẫn truyền trong cơ nhĩ. Đây 

là điều kiện thiết yếu để hình thành nên vòng vào lại 

và cũng là vị trí ứng dụng trong triệt đốt cơn cuồng 

nhĩ phụ thuộc eo. (2) Xung động của vòng vào lại sẽ 

đi quanh vòng van ba lá. Chiều khử cực có thể xuôi 

chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Vị trí mào tận 

cùng (Crista Terminalis) là một cấu trúc chỉ cho xung 

động dẫn theo chiều dọc và ngăn cản xung động khử 

cực từ tâm nhĩ đi tắt qua để khử cực toàn bộ tâm nhĩ 

phải. Tạo thành cánh tay thứ 2 trong cơ chế hình thành 

vòng vào lại. 

• Cuồng nhĩ điển hình gồm 2 thể: Cuồng nhĩ điển 

hình xuôi chiều kim đồng hồ (clockwise) và ngược 

chiều kim đồng hồ (counterclockwise).

• Cuồng nhĩ điển hình ngược chiều kim đồng hồ 

chiếm đa số trường hợp (90% các trường hợp cuồng 

nhĩ điển hình). Trong cơn cuồng nhĩ xung động đi từ 

thành trước bên nhĩ phải xuống lỗ vào TM chủ dưới, 

qua CTI và đi lên theo vách liên nhĩ (Ngược chiều kim 

đồng hồ khi nhìn ở góc nghiêng trái). Xung động khử 

cực theo chiều ngược lại ở thể xuôi chiều kim đồng hồ 

(Hình 49.1).

 - Vòng vào lại hai hướng (Double-wave reentry): 

Vòng vào lại như cuồng nhĩ điển hình nhưng khử cực 

theo cả hai chiều. Thường không bền bỉ, tự kết thúc 

hoặc thoái triển thành rung nhĩ (Hình 49.2).

 - Vòng vào lại dưới (lower loop reentry): Vòng vào 

lại quanh lỗ đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Thường đi kèm 

cuồng nhĩ điển hình và không bền bỉ.

 - Vòng vào lại trong eo (intra-isthmus reentry): 

Vòng vào lại quanh phần trong của CTI và lỗ xoang TM 

vành. Thường bền bỉ và xuất hiện sau khi triệt đốt CTI 

(chiếm 21% các trường hợp “tái phát” sau đốt cuồng nhĩ 

điển hình), do các vùng sẹo sau triệt đốt tạo thành cơ 

chất cho vòng vào lại.

b. Cuồng nhĩ không phụ thuộc eo

Vòng vào lại có thể nằm ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, liên quan 

đến các cấu trúc như sẹo mổ cũ, lỗ đổ vào TM phổi, lỗ 

xoang TM vành, mào tận, v.v.. Các dạng cuồng nhĩ này cần 

mapping trên hệ thống 3D để xác định chính xác vòng vào 

lại và triệt đốt hiệu quả.
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Hình 49.1. Vòng vào lại trong cuồng nhĩ điển hình thể ngược chiều kim đồng hồ (hình A) và xuôi chiều kim đồng hồ 

(hình B) Vị trí mũi tên đứt cho thấy xung khử cực không thể đi tắt qua CTI để khử cực tâm nhĩ mà luôn đi theo chiều dọc 

qua mào tận cùng. 

Chú thích: PV: Tĩnh mạch phổi; SVC: Tĩnh mạch chủ trên; IVC: Tĩnh mạch chủ dưới; CS: Xoang vành; TC: Mào tận;  

CTI (Cavotricuspid isthmus): Cuồng nhĩ phụ thuộc eo van ba lá – tĩnh mạch chủ dưới. 

Hình 49.2. Các dạng cuồng nhĩ phụ thuộc eo



CHƯƠNG 50 CAN THIỆP RUNG NHĨ

1. ĐẠI CƯƠNG .........................................................................................................................................................................................................

2. GIẢI PHẪU TIM LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ ...................................................................................................

3. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN/LOẠI TRỪ BỆNH NHÂN ..............................................................................................

4. CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CAN THIỆP, VAI TRÒ VÀ CÁC ĐIỂM LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG .........................................

5. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH KỸ THUẬT TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ ................................................................................................

6. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ...............................................................................

7. MỘT SỐ BIẾN CHỨNG CÓ THỂ GẶP, DỰ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ ................................................................................................................

8. THEO DÕI SAU CAN THIỆP ..............................................................................................................................................................................

9. KHÁI QUÁT VỀ TRIỆT ĐỐT CÔ LẬP TĨNH MẠCH PHỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÓNG ÁP LẠNH (CRYO-ABLATION) ..........

Lê Võ Kiên, Phan Đình Phong, Trần Tuấn Việt, Nguyễn Duy Linh, Đặng Việt Phong 



CHƯƠNG 50: CAN THIỆP RUNG NHĨ1372

1. ĐẠI CƯƠNG

Triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng sóng có tần số radio 

hiện nay được coi là một trong những kỹ thuật phức tạp 

nhất trong lĩnh vực can thiệp điện sinh lý học tim.

Từ năm 1998, sau phát hiện mang tính bước ngoặt của 

Haissaguerre về nguồn gốc các ổ ngoại vị khởi phát rung 

nhĩ trong các tĩnh mạch phổi, các kỹ thuật triệt đốt cô lập 

tĩnh mạch phổi đã liên tục được nghiên cứu, phát triển, cải 

tiến và hoàn thiện dần. Ban đầu, các kỹ thuật triệt đốt tập 

trung vào dò tìm và đốt các ổ ngoại vị nằm sâu trong tĩnh 

mạch phổi. Để làm được điều này, cần phải kích thích tim 

theo chương trình để gây các cơn rung nhĩ liên tục, tạo 

điều kiện cho lập bản đồ dò tìm vị trí đích khởi phát rung 

nhĩ. Việc này đòi hỏi phải sốc điện chuyển nhịp liên tục 

trong quá trình thủ thuật để cắt các cơn rung nhĩ đã gây 

ra trước đó và tiến hành kích thích lại tim để gây các cơn 

rung nhĩ khác đồng thời lái ống thông triệt đốt tới các vị trí 

khác nhau trong các tĩnh mạch phổi nhằm xác định được 

điện đồ của nơi khởi phát rung nhĩ. Quy trình thực hiện 

thủ thuật như vậy đòi hỏi thời gian dài và phải sốc điện 

nhiều lần, gây thêm các tổn thương không mong muốn 

cho bệnh nhân. Hơn nữa, việc triệt đốt trong lòng các tĩnh 

mạch phổi gây ra nguy cơ cao hẹp các tĩnh mạch phổi sau 

can thiệp.

Khoảng những năm 2003 – 2004, ý tưởng về việc tránh 

triệt đốt trong lòng tĩnh mạch phổi, thay vào đó là triệt 

đốt hết chu vi phần mô nhĩ tiếp giáp với lỗ đổ vào tĩnh 

mạch phổi với mục đích vẫn đảm bảo cô lập tĩnh mạch 

phổi với nhĩ trái về mặt điện học, đồng thời hạn chế được 

biến chứng hẹp tĩnh mạch phổi. Phương pháp này đã được 

hiện thực hóa qua một loạt các công trình nghiên cứu của 

các trung tâm can thiệp rối loạn nhịp trên thế giới và ngày 

nay đã trở thành phương pháp thường quy trong tiếp cận 

triệt đốt cô lập tĩnh mạch phổi để điều trị rung nhĩ.

Sự phát triển mạnh mẽ và ứng dụng của hệ thống lập bản 

đồ giải phẫu – điện học ba chiều buồng tim đầu những 

năm 2000 trong triệt đốt cô lập tĩnh mạch phổi điều trị 

rung nhĩ đã có những thành công vang dội và mang lại 

một bước tiến mới trong hiệu quả điều trị rung nhĩ bằng 

năng lượng có tần số radio.

Ngày nay, kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng 

sóng có tần số radio dựa trên hướng dẫn của bản đồ giải 

phẫu – điện học ba chiều buồng tim đã trở thành một thủ 

thuật rất thường quy, áp dụng ở tất cả các trung tâm can 

thiệp rối loạn nhịp trên toàn thế giới.

Phân loại rung nhĩ

 - Rung nhĩ cơn kịch phát (paroxysmal atrial fibrilla-

tion): rung nhĩ khởi phát đột ngột và tự hết hoặc được 

chuyển nhịp trong vòng 7 ngày kể từ khi khởi phát.

 - Rung nhĩ bền bỉ (persistent atrial fibrillation): rung 

nhĩ kéo dài trên 7 ngày, bao gồm cả rung nhĩ được 

chuyển nhịp ở thời điểm sau 7 ngày kể từ khi khởi phát.

 - Rung nhĩ dai dẳng kéo dài (long-standing per-

sistent atrial fibrillation): rung nhĩ liên tục trên 12 tháng 

cho đến thời điểm áp dụng chiến lược chuyển nhịp.

 - Rung nhĩ vĩnh viễn (permanent atrial fibrillation): 

rung nhĩ đã dai dẳng từ lâu, được chấp nhận bởi bệnh 

nhân và bác sĩ, không cố gắng để chuyển nhịp xoang.

2. GIẢI PHẪU TIM LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT 
TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ

2.1. Nhĩ trái và các tĩnh mạch phổi

Nguồn gốc của các cơn rung nhĩ phần lớn xuất phát từ các 

ổ ngoại vị trong tĩnh mạch phổi. Ngoài ra, một số vị trí khác 

trong nhĩ trái hoặc các cấu trúc khác của tim cũng có thể 

chứa đựng các cơ chất gây rung nhĩ, ví dụ như: thành sau 

nhĩ trái, xoang tĩnh mạch vành, tĩnh mạch chủ trên, mào 

tận cùng, vách liên nhĩ, lỗ bầu dục …

Buồng nhĩ trái là một cấu trúc thuộc đáy tim nằm phía sau 

– trái của buồng nhĩ phải. Thành sau nhĩ trái có 4 tĩnh mạch 

phổi đổ về (trong trường hợp giải phẫu điển hình), 2 tĩnh 

mạch (TM) phổi nằm phía bên trái và 2 TM phổi nằm phía 

bên phải. Một số biến thể thường gặp của TM phổi, ví dụ 

như thân chung của TM phổi bên trái, hoặc có 3 TM phổi 

bên phải.

Mặt trước phía trái của buồng nhĩ trái là tiểu nhĩ trái. Đây 

là nơi có cấu tạo nhiều bè cơ dạng răng lược. Có một gờ 

gấp nếp là phần nối tiếp giữa tiểu nhĩ trái với phần mô nhĩ 

đổ vào 2 TM phổi trái. Tiểu nhĩ trái có độ dày cơ mỏng, dễ 

bị thủng nếu các dụng cụ như long-sheath, dây dẫn, ống 

thông đốt, ống thông lập bản đồ bị chọc vào một cách thô 

bạo. Tiểu nhĩ trái cũng áp sát với tĩnh mạch phổi trên trái 

và tĩnh mạch phổi dưới trái, do đó, các ống thông đặt trong 

TM phổi trái có thể ghi được điện đồ viễn trường của tiểu 

nhĩ trái. Do cấu trúc tương đối kín, máu không lưu thông 

và thoát đi dễ dàng, bề mặt nội mạc không bằng phẳng do 
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có nhiều bè cơ răng lược, tiểu nhĩ trái là nơi dễ hình thành 

các cục máu đông – nguy cơ dẫn đến tắc mạch hệ thống. 

Các dụng cụ trong triệt đốt rung nhĩ khi đưa vào tiểu nhĩ 

trái có thể làm nứt vỡ hoặc di chuyển các cục máu đông, 

gây biến chứng tắc mạch. Do đó, trước khi tiến hành thủ 

thuật triệt đốt rung nhĩ, cần dùng thuốc chống đông đầy 

đủ (ít nhất 3 – 4 tuần) và siêu âm tim qua thực quản để loại 

trừ các cục máu đông trong tiểu nhĩ trái.

Về mặt mô học, có rất nhiều mô cơ của nhĩ trái chạy lan 

vào đoạn lỗ đổ vào của các TM phổi. Các mô cơ này không 

đồng nhất, có thể chạy đan chéo, gấp khúc, quặt ngược 

nhau tạo thành cấu trúc cơ hỗn độn. Chính sự không 

thuần nhất của các mô cơ này tạo điều kiện hình thành các 

ổ ngoại vị là cơ chất khởi phát rung nhĩ. Chính vì vậy, các 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu cô lập được về mặt điện học 

giữa buồng nhĩ trái và các TM phổi thì sẽ có thể “nhốt kín” 

được các ổ ngoại vị này hoàn toàn trong TM phổi, các xung 

động phát ra từ các ổ ngoại vị sẽ không thể “xâm nhập” 

được vào buồng nhĩ trái gây nên cơn rung nhĩ.

Eo van hai lá là cấu trúc nằm ở phía sau dưới của nhĩ trái, 

nối giữa lỗ TM phổi dưới trái với thành sau van hai lá. Đây 

là một trong các vị trí chứa cơ chất gây rung nhĩ và các cơn 

cuồng nhĩ không điển hình phụ thuộc eo van hai lá. Nhiều 

nghiên cứu đã chứng minh triệt đốt thêm đường cắt qua 

eo van hai lá để cô lập 2 bên bờ của eo có hiệu quả trong 

góp phần giảm tái phát rung nhĩ trên lâm sàng và giúp 

ngăn chặn các cơn cuồng nhĩ phụ thuộc eo van hai lá.

2.2. Các cấu trúc khác liên quan

Phía trước bên phải của buồng nhĩ trái là vách liên nhĩ, nối 

tiếp với buồng nhĩ phải. Trên vách liên nhĩ này có lỗ bầu 

dục, có một cấu trúc quan trọng liên quan đến kỹ thuật 

chọc vách liên nhĩ để tiếp cận nhĩ trái trong thủ thuật triệt 

đốt rung nhĩ. Khi tiến hành chọc vách liên nhĩ để tiếp cận 

nhĩ trái, cần xác định các mốc giải phẫu trên Xquang chính 

xác để chọc đúng lỗ bầu dục này, tránh chọc ra trước quá 

vào gốc động mạch (ĐM) chủ, hoặc chọc ra sau quá gây 

thủng thành sau nhĩ phải hoặc thành sau nhĩ trái.

Cấu trúc áp vào mặt trước của buồng nhĩ trái là gốc ĐM 

chủ. Do tính chất lân cận của gốc ĐM chủ với thành trước 

nhĩ trái nên một trong các biến chứng có thể gặp phải khi 

tiến hành thủ thuật chọc vách liên nhĩ là xuyên vào gốc 

ĐM chủ dẫn đến tràn máu màng tim.

Ngay sát phía sau của thành sau nhĩ trái là thực quản. Do 

độ dày lớp cơ thành sau nhĩ trái mỏng nên quá trình triệt 

đốt ở thành sau nhĩ trái với công suất dòng điện cao có 

thể gây tổn thương thực quản do nhiệt độ, dẫn đến biến 

chứng rò nhĩ trái – thực quản, một biến chứng có tỷ lệ tử 

vong cao, là “thảm họa” trong triệt đốt rung nhĩ.

Tĩnh mạch chủ trên cũng có thể là một trong những nơi 

chứa đựng cơ chất gây rung nhĩ. Các bó cơ của nhĩ phải lan 

vào tĩnh mạch chủ trên cũng có cấu trúc không đồng nhất 

tương tự như các bó cơ nhĩ trái ăn lan vào TM phổi. Nhiều 

nghiên cứu đã chứng minh ổ ngoại vị ở các bó cơ trong 

lỗ TM chủ trên là nguồn gốc gây rung nhĩ, và khi triệt đốt 

cô lập nhĩ phải với TM chủ trên về mặt điện học, ta có thể 

ngăn chặn các cơn rung nhĩ xảy đến trên lâm sàng ở một 

số bệnh nhân.  

3. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN/
LOẠI TRỪ BỆNH NHÂN

Chỉ định triệt đốt rung nhĩ trình bày trong bài này dựa theo 

Khuyến cáo Chẩn đoán và điều trị rung nhĩ của 2 hiệp hội 

nổi tiếng nhất trong chuyên ngành Tim mạch học, đó là 

Hội Tim mạch học Hoa Kỳ (phối hợp với Trường môn Tim 

mạch học Hoa Kỳ và Hội Nhịp học Hoa Kỳ) và Hội Tim mạch 

học châu Âu.

3.1. Chỉ định triệt đốt rung nhĩ qua đường ống thông 

(Theo Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rung nhĩ của Hội 

Tim mạch học Hoa Kỳ/ Trường môn Tim mạch học Hoa Kỳ/ 

Hội Nhịp học Hoa Kỳ 2014 (ACC/AHA/HRS 2014) kết hợp với 

cập nhật Chỉ định ACC/AHA/HRS năm 2019).

CHỈ ĐỊNH LOẠI I
MỨC  

BẰNG CHỨNG

Triệt đốt rung nhĩ qua đường ống thông có lợi ích đối với bệnh nhân rung nhĩ cơn kịch phát, có triệu 

chứng, lựa chọn chiến lược kiểm soát nhịp, nhưng thất bại hoặc không dung nạp với ít nhất một 

thuốc chống loạn nhịp nhóm I hoặc nhóm III.

A

Trước khi tiến hành thủ thuật triệt đốt qua đường ống thông, nên cân nhắc lợi ích và nguy cơ thủ 

thuật đối với từng đối tượng bệnh nhân cụ thể.
C
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1. ĐẠI CƯƠNG

Máy tạo nhịp tim là một loại thiết bị điện tử có thể cấy vào 

cơ thể để điều trị một số rối loạn nhịp tim nhằm tái lập lại 

tình trạng tuần hoàn có hiệu quả hoặc huyết động bình 

thường nhờ tạo ra hoặc đáp ứng tần số tim thích hợp.

Năm 1889, Mc William đã sử dụng dòng xung điện kích 

thích lên tim người đã ngừng đập, kết quả làm cho tâm 

thất co bóp được theo tần số xung động khoảng từ  

60-70 nhịp/phút. Năm 1932, nhà sinh lý học người Mỹ  

Albert Hyman đã công bố phát minh về tạo nhịp của 

mình và đưa ra khái niệm “artificial pacemaker - tạo nhịp 

tim nhân tạo”. Khái niệm này cho đến nay vẫn còn giữ 

nguyên giá trị. Năm 1952, Paul Zoll lần đầu tiên sử dụng 

thành công các xung điện thông qua hai điện cực gắn vào 

hai kim được cắm vào ngực cho hai bệnh nhân bị ngừng 

tim, làm cho tim đập lại theo nhịp của xung điện đó. Năm 

1956, Winson Greatbatch (Mỹ) đã thí nghiệm thành công 

cấy máy tạo nhịp vào trong cơ thể sống. Năm 1958, Ake 

Senning (Thuỵ Điển) lần đầu tiên trên thế giới đã cấy máy 

tạo nhịp thành công trên cơ thể người.

Kể từ khi ra đời cho tới nay, đã có những tiến bộ vượt bậc 

và hoàn thiện về kỹ thuật và công nghệ chế tạo máy cũng 

như dây điện cực như kích thước máy giảm đi đáng kể, 

dung lượng và thời gian của pin tăng, khả năng theo dõi từ 

xa, cũng như khả năng tương thích với chụp cộng hưởng 

từ của các loại máy tạo nhịp. Máy phá rung chuyển nhịp 

cấy có chức năng tạo nhịp chống nhịp nhanh để cắt cơn 

nhịp nhanh thất và sốc điện để phá rung thất hoặc để cắt 

cơn nhịp nhanh thất không đáp ứng với tạo nhịp chống 

nhịp nhanh. Những máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT) 

hay tạo nhịp 2 buồng thất có tất cả các chức năng của hệ 

thống tạo nhịp thông thường và phá rung chuyển nhịp 

cộng thêm việc điều chỉnh sự mất đồng bộ 2 thất hoặc 

trong tâm thất. 

Những chỉ định cấy máy tạo nhịp được mở rộng cùng với 

và sự phát triển về công nghệ chế tạo máy tạo nhịp dẫn tới 

số lượng bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp không ngừng 

tăng lên. Tỷ lệ bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp năm 

1990 là 329 trên một triệu người dân thì đến năm 2002 

là 612/1.000.000 (một triệu). Năm 2011, tại Hoa Kỳ đã có 

400.000 bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp và trên 3 triệu 

người dân mang máy tạo nhịp được theo dõi. Vì vậy, điều 

đặc biệt quan trọng là các bác sĩ theo dõi và điều trị cho 

những bệnh nhân cấy máy tạo nhịp cần nắm được những 

vấn đề cơ bản về sinh lý và công nghệ, kỹ thuật tạo nhịp 

tim để có thể áp dụng những nguyên lý này trong theo dõi 

và xử lý những vấn đề cơ bản có thể gặp ở những bệnh 

nhân này.

2. GIẢI PHẪU LIÊN QUAN TỚI KỸ THUẬT CẤY 
MÁY TẠO NHỊP

Tam giác delta - ngực là một vùng lõm xuống hình tam 

giác nằm giữa: xương đòn ở phía trên, bờ bên của cơ ngực 

lớn ở phía trong và bờ trong của cơ delta ở phía bên. Vùng 

tam giác hẹp này có các lớp của cân đòn ngực và tĩnh 

mạch đầu đi xuyên qua (Hình 51.1). Các lớp cân đòn ngực 

lan rộng sang phía bên dọc theo động và tĩnh mạch để hòa 

vào cân nách.

Tĩnh mạch nách là một tĩnh mạch lớn và là phần tiếp nối 

của tĩnh mạch nền. Nó bắt đầu từ bờ dưới của cân tròn 

lớn và kết thúc ở ngay phía dưới xương đòn tại bờ ngoài 

của xương sườn thứ nhất và sau đó trở thành tĩnh mạch 

dưới đòn. Tĩnh mạch nách có ngực lớn và cơ ngực nhỏ 

và màng sườn - mỏ quạ che phủ phía trước. Tĩnh mạch 

nách nằm ở phía trước và trong động mạch nách. Ở mức 

mỏ quạ, tĩnh mạch nách bị phần đầu xương đòn của cơ 

ngực lớn che phủ. Tại đây tĩnh mạch nách hội lưu với tĩnh  

mạch đầu.

Hình 51.1. Các 

mốc giải phẫu 

chính vùng  

ngực-dưới đòn
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Tĩnh mạch đầu dẫn máu ở phần bên nông của chi trên 

và nằm trong phần bên của tam giác dọc theo rãnh delta 

ngực, đi qua rãnh delta-ngực và đi xuyên qua cân sườn-mỏ 

quạ rồi bắt ngang qua động mạch nách rồi hội lưu cùng 

tĩnh mạch nách ở ngay phía dưới xương đòn ở ngang mức 

mỏm quạ.

Tĩnh mạch dưới đòn nằm ở phía trước và dưới động mạch 

và ở phía trên xương sườn thứ nhất khi chúng đi vắt ngang 

qua xương sườn. Tĩnh mạch dưới đòn bao gồm phần nằm 

ngoài lồng ngực ở ngay trên xương sườn thứ nhất và phần 

nằm ở bên trong lồng ngực. Phần tĩnh mạch dưới đòn 

trong lồng ngực đi qua phía trước đỉnh vòm màng phổi và 

ngay phía sau 1/4 trong xương đòn và hướng về phía hõm 

ức. Khi tới vùng khớp ức đòn nó hội lưu với tĩnh mạch cảnh 

trong thành tĩnh mạch tay đầu và sau đó đổ vào tĩnh mạch 

chủ trên (Hình 51.2, 51.3).

Hình 51.2. Vị trí và đường đi của động mạch, tĩnh mạch nách, động tĩnh mạch dưới đòn, xương đòn, xương sườn thứ 

nhất và xương ức

Phần tĩnh mạch dưới đòn trong lồng ngực tương đối ổn 

định nhưng chọc phần tĩnh mạch này sẽ có nguy cơ cao 

gây tràn khí màng phổi vì nó nằm khá gần đỉnh phổi. Hơn 

nữa, đặt điện cực tạo nhịp vào phần tĩnh mạch này có nguy 

cơ gây cọ sát điện cực với xương đòn/ xương sườn thứ nhất 

gây tổn hại dây điện cực tạo nhịp.

Hình 51.3. Vị trí và đường đi của tĩnh mạch nách và dưới đòn, mối tương quan với các cấu trúc khác

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CẤY MÁY  
TẠO NHỊP

Chỉ định cấy máy tạo nhịp cần được cân nhắc trong một 

số tình huống lâm sàng, trong đó có một số tình huống 

chỉ định là rõ ràng, trái lại một số tình huống khác cần phải 

có kiến thức đầy đủ hơn để xác định việc cấy máy có đem 

lại lợi ích hay không. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới 

việc quyết định cấy máy tạo nhịp gồm: Các triệu chứng kết 

hợp với nhịp chậm; vị trí tổn thương hệ thống dẫn truyền 



CHƯƠNG 52 CẤY MÁY PHÁ RUNG TỰ ĐỘNG (ICD)

1. ĐẠI CƯƠNG .........................................................................................................................................................................................................

2. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CẤY MÁY ICD .........................................................................................................................................

3. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY ICD ...................................................................................................................................................

4. KỸ THUẬT CẤY MÁY ICD ...................................................................................................................................................................................

5. KIỂM TRA NGƯỠNG SỐC VÀ LẬP TRÌNH MÁY ICD ..................................................................................................................................

6. BIẾN CHỨNG CỦA THỦ THUẬT VÀ XỬ TRÍ ..................................................................................................................................................

7. THEO DÕI SAU CẤY MÁY, CÁC SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MÁY PHÁ RUNG ...................................................................

8. KHẮC PHỤC SỰ CỐ ............................................................................................................................................................................................

9. KẾT QUẢ CẤY ICD THEO CÁC NGHIÊN CỨU  ............................................................................................................................................

 Trần Song Giang, Đặng Minh Hải, Đào Minh Đức, Bùi Văn Thường, Trịnh Văn Nhị



CHƯƠNG 52: CẤY MÁY PHÁ RUNG TỰ ĐỘNG (ICD)1466

1. ĐẠI CƯƠNG

Rung thất (Ventricular Fibrillation-VF) là nguyên nhân chủ 

yếu gây đột tử do tim (Sudden Cardiac Death-SCD). Rung 

thất có thể xuất hiện ngay từ đầu hoặc có thể xuất hiện 

sau cơn nhịp nhanh thất. Các biện pháp hồi sinh tim phổi 

như: ép tim ngoài lồng ngực, thông khí nhân tạo có thể hỗ 

trợ tuần hoàn trong một khoảng thời gian nhất định cho 

bệnh nhân ngừng tim, những phương pháp duy nhất có 

hiệu quả để cắt cơn VF là phá rung tim. Sự thành công của 

việc sốc điện ngoài lồng ngực trong cấp cứu bệnh nhân 

rung thất, máy phá rung tự động cấy trong cơ thể người 

(Implantable Cardioverter Defibrillator - ICD) đã được  

nghiên cứu và phát triển. 

Năm 1980, lần đầu tiên máy ICD được cấy vào trong cơ thể 

người. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

đã phê duyệt để sử dụng trên lâm sàng vào năm 1985, ban 

đầu chỉ để phòng ngừa thứ phát ở những bệnh nhân sống 

sót sau ngừng tim. Tỷ lệ thành công cao trong việc cắt cơn 

VF/VT (Rung thất/Nhanh thất) cùng với kết quả giảm tỷ lệ 

tử vong qua một số thử nghiệm lâm sàng lớn, thì ICD được 

coi là lựa chọn đầu tiên trong dự phòng đột tử thứ phát và 

tiên phát ở bệnh nhân có nguy cơ đột tử do VT/VF.

Các máy ICD đầu tiên rất lớn, đòi hỏi phải phẫu thuật lồng 

ngực để đặt miếng dán điện cực vùng thượng tâm mạc và 

máy được cấy vào ổ bụng. Phẫu thuật phức tạp này dẫn 

đến tình trạng tái nhập viện sau phẫu thuật trung bình 

khoảng 1 tuần. Các máy phát xung có tuổi thọ pin dưới 2 

năm và hầu như không có khả năng chẩn đoán hoặc tạo 

nhịp tim. Những thiết bị ban đầu này chỉ được FDA chấp 

thuận sử dụng ở những bệnh nhân sống sót sau nhiều lần 

ngừng tim. Trong những thập kỷ tiếp theo, công nghệ ICD 

đã phát triển để cung cấp thông tin chi tiết về hình thái và 

tỷ lệ rối loạn nhịp tim, điện đồ trong buồng tim được lưu 

trữ (EGM) trước, trong và sau khi điều trị, cũng như thông 

tin chẩn đoán để đánh giá tính toàn vẹn của điện cực và 

trạng thái sinh lý hoạt động của quả tim. 

Ngày nay, mặc dù giảm đáng kể kích thước và tăng khả 

năng chẩn đoán, nhưng thời gian pin của ICD vẫn là vấn 

đề phức tạp. Trong khi đó, bên cạnh vai trò cơ bản của các 

ICD là để điều trị và dự phòng đột tử do tim, chúng còn có 

vai trò trong một số bệnh lý khác bao gồm rối loạn nhịp 

tim chậm, rối loạn nhịp nhĩ và suy tim bằng liệu pháp tái 

đồng bộ tim (CRT-D). Gần đây, kĩ thuật cấy máy ICD dưới 

da (S-ICD) được phát triển nhằm thay thế cho ICD truyền 

thống ở bệnh nhân có bất thường đường vào tĩnh mạch 

hoặc có rối loạn nhịp thất đơn thuần không cần phải  

tạo nhịp.

2. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CẤY MÁY ICD

Cấy máy ICD được chỉ định nhằm mục đích phòng ngừa 

đột tử tiên phát (cho những bệnh nhân có nguy cơ đột tử 

do tim cao, mặc dù chưa có cơn nhịp nhanh thất hoặc rung 

thất) và phòng ngừa đột tử thứ phát (cho những bệnh 

nhân đã bị các rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng như: 

nhịp nhanh thất hoặc rung thất). 

Theo khuyến cáo của Hội tim mạch học Hoa Kỳ/ Trường 

môn tim mạch học Hoa Kỳ/ Hội nhịp tim Hoa Kỳ năm 2017 

(AHA/ACC/HRS) và Hội tim mạch châu u (ESC) 2021, cấy 

máy ICD được chỉ định trong các trường hợp bệnh cơ tim 

do thiếu máu, bệnh cơ tim không do thiếu máu (Bảng 

52.1) và trong một số bệnh lý rối loạn nhịp tim, bệnh lý cơ 

tim ít gặp hơn (Bảng 52.2).

Bảng 52.1. Các chỉ định cấy ICD ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim do thiếu máu hoặc không do thiếu máu

DỰ PHÒNG THỨ PHÁT

Loại I

 - Ngừng tuần hoàn do nhịp nhanh thất hoặc rung thất được cứu sống hoặc nhịp nhanh thất có 

huyết động không ổn định (bằng chứng B) hoặc nhịp nhanh thất không phải do nguyên nhân có 

thể đảo ngược được (bằng chứng B).

 - Ngất không rõ nguyên nhân ở bệnh nhân có bệnh cơ tim do thiếu máu và thăm dò điện sinh 

lý tim gây được cơn nhịp nhanh thất bền bỉ (bằng chứng B).

Loại IIa
 - Ngất được cho là nhịp nhanh thất ở bệnh nhân bệnh cơ tim không do thiếu máu có phân suất 

tống máu thất trái (LVEF) không phù hợp cho dự phòng tiên phát ICD (bằng chứng B).
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DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT

Loại I

 - Bệnh cơ tim do thiếu máu hoặc không thiếu máu với phân số tống máu < 35% và suy tim mức 

độ NYHA II hoặc NYHA III mặc dù điều trị nội khoa tối ưu. (bằng chứng A).

 - Bệnh cơ tim do thiếu máu với LVEF ≤ 30%, suy tim NYHA I mặc dù điều trị nội khoa tối ưu (bằng 

chứng A).

 - Bệnh cơ tim do thiếu máu, có nhịp nhanh thất không bền bỉ, LVEF ≤ 40% và gây ra nhịp nhanh 

thất hoặc rung thất khi thăm dò điện sinh lý tim (bằng chứng B).

Loại IIa  - Bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối có kế hoạch ghép tim hoặc đặt dụng cụ hỗ trợ thất trái.

Loại IIb
 - Bệnh cơ tim không do thiếu máu với LVEF ≤ 35% mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu và suy tim 

NYHA I (bằng chứng B).

Chú thích: Khuyến cáo Loại I (ICD được khuyến cáo); Loại IIa (ICD nên cấy); Loại IIb (ICD có thể cân nhắc); ICD: Máy phá rung tự 

động; NYHA: Phân độ suy tim theo Hiệp hội Tim mạch New York.

Bảng 52.2. Chỉ định ICD cho một số bệnh lý ít gặp hơn

Loại I

(ICD được  

khuyến cáo)

 - Loạn sản thất phải có kèm theo yếu tố tăng nguy cơ đột tử (ngừng tuần hoàn được cứu sống, 

nhịp nhanh thất bền bỉ, suy chức năng tâm thất với RVEF hoặc LVEF ≤ 35% (bằng chứng B- NR).

 - Bệnh cơ tim phì đại đã bị ngừng tim được cứu sống hoặc nhịp nhanh thất bền bỉ gây rối loạn 

huyết động hoặc gây ngất. (bằng chứng B-NR).

 - Bệnh lý bất thường kênh ion của tim đã có ngừng tuần hoàn được cứu sống (bằng chứng 

B-NR).

 - Nhịp nhanh thất đa hình thái do cường catecholamin và nhịp nhanh thất bền bỉ tái phát hoặc 

ngất mặc dù đã điều trị thuốc chẹn beta liều tối ưu (Liệu pháp thay thế cho ICD bao gồm kết hợp 

chẹn beta và flecainide hoặc điều trị cắt/đốt hệ giao cảm tim trái) (bằng chứng B-NR).

 - Hội chứng Brugada type I có ngừng tuần hoàn hoặc nhịp nhanh thất bền bỉ hoặc tiền sử ngất 

do nhịp nhanh thất (bằng chứng B-NR).

 - Bệnh cơ tim do nhiễm Sarcoidosis có nhịp nhanh thất bền bỉ hoặc ngừng tuần hoàn hoặc LVEF 

≤ 35% (bằng chứng B-NR).

 - Hội chứng QT dài có triệu chứng, nguy cơ cao nhưng không đáp ứng hoặc không dung nạp 

với chẹn beta (bằng chứng B-NR).

Loại IIa

(ICD nên cấy)

 - Loạn sản thất phải và ngất được nghi ngờ do rối loạn nhịp thất (bằng chứng B-NR).

 - Bệnh cơ tim phì đại kèm theo một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ sau: 

• Thành thất trái dày nhất ≥ 30 mm (bằng chứng B-NR).

• Tiền sử gia đình có người đột tử tiên đoán do bệnh cơ tim phì đại.

• Một trong nhiều lần bị ngất không giải thích được nguyên nhân trong vòng 6 tháng (bằng 

chứng C-NR).

 - Bệnh cơ tim phì đại với nhịp nhanh thất không bền bỉ xuất hiện tự phát (bằng chứng C-LD) 

hoặc huyết áp phản ứng bất thường khi gắng sức (bằng chứng B-NR) ở người có nguy cơ đột tử 

trung bình hoặc cao.

 - Bệnh cơ tim do nhiễm sarcoidosis và LVEF > 35% có bằng chứng của ngất hoặc sẹo cơ tim trên 

phim chụp MRI hoặc PET CT, và hoặc có chỉ định tạo nhịp vĩnh viễn (bằng chứng NR).

 - Bệnh cơ tim do nhiễm sarcoidosis và LVEF > 35% có nhịp nhanh thất bền bỉ gây ra khi thăm dò 

điện sinh lý tim (bằng chứng C-LD).

 - Bệnh thiểu sản cơ có liên quan đến tiến triển cơ tim (bằng chứng B-NR).
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Loại IIb

(ICD có thể cấy)

 - Bệnh nhân mắc hội chứng QT kéo dài không có triệu chứng và QTc lúc nghỉ > 500ms trong 

khi đã điều trị bằng thuốc chẹn beta (điều trị thay thế bao gồm tăng cường điều trị nội khoa bằng 

thuốc hoặc cắt bỏ hệ thần kinh giao cảm tim trái) (bằng chứng B-NR).

 - Thiểu dưỡng cơ type 1 có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn (bằng chứng B-NR).

a: ICD được chỉ định ở tất cả bệnh nhân có kỳ vọng sống > 1 năm. LVEF: phân suất tống máu thất trái, RVEF: phân suất tống máu 

thất phải. CT: Cắt lớp vi tính; MRI: Cộng hưởng từ.

3. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY ICD

3.1. Cấu tạo của máy ICD

Bộ máy ICD gồm 2 phần: máy ICD và dây điện cực. Thân 

máy ICD là bộ phận phát xung điện và dây điện cực có 

chức năng dẫn truyền xung động điện đến tim.

a. Bộ phận phát xung

Các máy ICD thế hệ đầu có kích thước khá lớn (115 đến 

145 cm3) với trọng lượng từ 195 đến 235g. Vì vậy, các thiết 

bị này bắt buộc phải cấy ở ổ bụng, dưới da vùng cơ thẳng 

bụng bên trái. Cấy máy ICD ở ổ bụng và phải gây mê khi 

phẫu thuật có thể là nguyên nhân làm tỷ lệ biến chứng cao 

hơn, đặc biệt là nhiễm trùng và nhiễm độc chì.

Máy ICD hiện nay đã giảm đáng kể về kích thước và trọng 

lượng (kích thước từ 30-39 cm3 và trọng lượng từ 70-84 g) 

nên có thể cấy dưới da vùng ngực như cấy máy tạo nhịp 

tim thông thường. Các máy phá rung thế hệ đầu có pin với 

thời gian sử dụng ngắn chỉ được 2 năm nhưng với sự cải 

tiến của việc thiết kế pin và giảm mức tiêu hao dòng điện 

trong theo dõi và phát hiện rối loạn nhịp, nhiều máy ICD 

hiện đại ngày nay thời gian pin lớn hơn 8 năm thậm chí 

có dòng pin kéo dài tới 14 năm, góp phần quan trọng để 

giảm chi phí điều trị.

Máy ICD cấu tạo gồm 2 phần chính là: mạch điện tử và pin. 

Mạch điện tử với các chương trình rất phức tạp cho phép 

máy thực hiện các chức năng của mình như: điện tâm đồ 

trong buồng tim, thời gian tạo nhịp tim, trở kháng sốc và 

ngưỡng tạo nhịp của dây điện cực có thể được theo dõi 

thông qua thiết bị không xâm lấn và đánh giá chức năng 

của điện cực sốc.

Có 2 loại máy phá rung chính: máy phá rung cấy điện cực 

qua đường tĩnh mạch, máy phá rung cấy điện cực dưới da 

(Hình 52.1).

Máy phá rung cấy điện cực qua đường tĩnh mạch gồm máy 

phá rung 1 buồng tim, máy phá rung 2 buồng tim và máy 

phá rung kết hợp với điều trị suy tim (CRT-D). 

Máy phá rung điện cực cấy dưới da (S-ICD), chỉ có loại máy 

một buồng tim, S-ICD không có chức năng tạo nhịp.

Hình 52.1. Các loại máy phá rung
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1. ĐẠI CƯƠNG 

Số lượng bệnh nhân bị suy tim mạn tính gia tăng một cách 

nhanh chóng cùng với sự phát triển của nền kinh tế công 

nghiệp. Phần lớn chi phí điều trị suy tim liên quan chủ 

yếu đến việc nhập viện. Hàng năm có khoảng một triệu 

ca nhập viện vì suy tim trong đó có 300.000 ca tử vong 

do suy tim ở Hoa Kỳ cũng như châu Âu. Nguyên nhân tử 

vong là do suy bơm hoặc đột tử do tim. Suy tim được đặc 

trưng bởi tình trạng tái cấu trúc cơ học và điện học của tim, 

nguyên nhân chính tử vong do tim mạch là do suy bơm. 

Ngược lại, rối loạn điện học đóng vai trò quan trọng dẫn 

đến tình trạng suy tim nặng hơn, số lượng ca đột tử tăng 

lên ở bệnh nhân bị suy tim tiến triển và QRS giãn rộng, 

chiếm tới một phần ba số ca tử vong. Theo nghiên cứu  

Framingham tỷ lệ tử vong ở nữ 24% và nam 55% trong 

vòng 4 năm sau khi phát hiện suy tim. Các liệu pháp kết 

hợp thuốc (thuốc chẹn beta, thuốc ức chế men chuyển, 

thuốc chẹn thụ thể angiotensin/sacubitril, thuốc đối 

kháng thụ thể mineralocorticoid và thuốc ức chế SGLT2) 

đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do suy tim tiến triển. 

Bất chấp những tiến bộ trong điều trị y học, suy tim vẫn là 

nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. 

Cơ chế chính của suy tim là do giảm sức co bóp cơ tim 

trong thì tâm thu dẫn đến dày và giãn thất trái, rối loạn về 

mặt điện học trong hệ thống dẫn truyền và cơ tim ở các 

mức độ khác nhau cũng làm giảm sức bóp cơ tim. Block 

nhánh trái thường đi kèm với giảm chức năng tâm thu thất 

trái do hậu quả của việc chậm dẫn truyền trong thành cơ 

tim thất trái. Mất đồng bộ dẫn truyền thất phải – thất trái 

cũng như trong hệ His-Purkinje dẫn tới mất đồng bộ co 

bóp của hai tâm thất. Sự mất đồng bộ này càng làm giảm 

hiệu quả co bóp, giảm thể tích tống máu. 

Máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT) được cấy vào cơ thể 

người bệnh đầu tiên vào những năm 1990. Kể từ đó CRT là 

một trong những phương pháp hiệu quả nhất trong điều 

trị suy tim. CRT có 3 dây điện cực là các dây điện cực đặt vào 

buồng thất phải, thất trái (qua xoang tĩnh mạch vành) và 

nhĩ phải để thất phải, thất trái co bóp cùng một lúc (đồng 

bộ). CRT đã được chứng minh cải thiện chức năng tâm thu, 

giảm tái cấu trúc thất trái, giảm tử vong và tái nhập viện vì 

suy tim. Ở cấp độ tế bào, CRT kích thích thụ thể adrenergic 

đáp ứng với tín hiệu kích thích, cải thiện chức năng kênh 

ion, kích thích ty thể sinh năng lượng. Hơn nữa CRT làm 

tăng huyết áp tâm thu, cho phép tăng liều thuốc ức chế 

men chuyển/ức chế thụ thể angiotensin – giúp chống tái 

cấu trúc thất trái.

2. GIẢI PHẪU HỆ TĨNH MẠCH CHI TRÊN VÀ TĨNH 
MẠCH VÀNH

2.1. Giải phẫu hệ tĩnh mạch chi trên (xin xem phần ICD)

2.2. Giải phẫu hệ tĩnh mạch vành

Hình 53.1. Giải phẫu hệ 

tĩnh mạch vành
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Hệ tĩnh mạch vành bắt đầu từ tĩnh mạch vách liên thất 

trước, chạy dọc theo rãnh vách liên thất, hợp với tĩnh mạch 

bên thất trái đổi tên thành tĩnh mạch tim lớn, tĩnh mạch 

tim lớn chạy trong rãnh vành hợp với tĩnh mạch sau bên 

thất trái. Tĩnh mạch tim lớn chạy đến chỗ đổ vào của tĩnh 

mạch xiên (tĩnh mạch marshall) đổi tên thành xoang tĩnh 

mạch vành, máu từ xoang tĩnh mạch vành hội lưu với máu 

trở về từ tĩnh mạch tim giữa đổ vào thành sau nhĩ phải 

(Hình 53.1). Dây điện cực thất trái được đặt vào các nhánh 

tĩnh mạch phù hợp để đồng bộ 2 thất. Khoảng 60% dây 

điện cực thất trái được đặt vào tĩnh mạch tim giữa để đi tới 

thành sau vách thất trái. Thông thường các nhánh trước 

bên, bên, sau bên và tĩnh mạch tim giữa đều có thể đặt 

được điện cực. Thành tự do thất trái thường có hoạt động 

điện muộn nhất và dễ gây mất đồng bộ nhất. Vậy nên, đặt 

điện cực ở đoạn xa của nhánh bên, sau bên để tái đồng bộ 

tối đa. Một số trường hợp tĩnh mạch vành quá lớn, không 

thể cố định được điện cực hoặc xuất phát bất thường hoặc 

ở bệnh nhân tim bẩm sinh có cấu trúc tim bất thường, sẽ 

rất khó khăn cho việc đặt điện cực thất trái.

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA MÁY TẠO 
NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ CƠ TIM

Hiệu quả của cấy CRT trong điều trị suy tim đã được chứng 

minh trong nhiều thử nghiệm lâm sàng. Theo khuyến cáo 

của Hội Tim mạch học châu Âu năm 2021 cấy máy tái đồng 

bộ cơ tim được chỉ định trong các trường hợp sau (Bảng 

53.1, 53.2).

Bảng 53.1. Khuyến cáo CRT ở bệnh nhân suy tim nhịp xoang

LỰA CHỌN BỆNH NHÂN
MỨC  

KHUYẾN CÁO

MỨC  

BẰNG CHỨNG

Suy tim, EF ≤ 35%, nhịp xoang, độ rộng QRS ≥ 150 ms, kèm block nhánh trái hoàn 

toàn mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu để cải thiện triệu chứng, tỷ lệ tái nhập viện 

và tử vong.

I A

Suy tim, EF ≤ 35%, nhịp xoang, độ rộng QRS 130-149 ms, kèm block nhánh trái 

hoàn toàn mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu để cải thiện triệu chứng,tỷ lệ tái nhập 

viện và tử vong.

IIA B

CRT nên được cân nhắc ở bệnh nhân suy tim có triệu chứng, nhịp xoang, EF ≤ 

35%, độ rộng QRS ≥ 150 ms, không phải block nhánh trái hoàn toàn mặc dù đã 

điều trị nội khoa tối ưu để cải thiện triệu chứng và tỷ lệ tử vong.

IIA B

Suy tim có triệu chứng, EF ≤ 35%, nhịp xoang, QRS ≥ 130-149 ms, không block 

nhánh trái hoàn toàn mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu.
IIB B

CRT không được chỉ định ở bệnh nhân suy tim, độ rộng QRS < 130 ms mà không 

có chỉ định tạo nhịp.
III A

Chú thích: CRT: Cấy máy tái đồng bộ cơ tim; ICD: Cấy máy phá rung tự động; EF: Phân suất tống máu thất trái.

LỰA CHỌN BỆNH NHÂN
MỨC  

KHUYẾN CÁO

MỨC  

BẰNG CHỨNG

Suy tim, EF ≤ 35% NYHA III hoặc IV, mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu, nếu bệnh 

nhân có rung nhĩ và độ rộng QRS ≥ 130 ms, cân nhắc tạo nhịp 2 buồng thất để cải 

thiện triệu chứng và giảm tiến triển bệnh và tỷ lệ tử vong

IIA C

Đốt nút nhĩ thất được cân nhắc khi tạo nhịp 2 thất < (90-95%) do rung nhĩ. IIA B

Bệnh nhân rung nhĩ có triệu chứng, không kiểm soát được nhịp thất có kế hoạch 

đốt nút nhĩ thất, CRT được khuyến cáo ở bệnh nhân HFrEF (< 40%)
IA C

Bảng 53.2. Chỉ định cấy CRT trong các trường hợp khác
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1. ĐẠI CƯƠNG

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) là một trong những 

bệnh tim mạch hay gặp với tỷ lệ tử vong khoảng 0,8 – 1 

mỗi 1000 người/năm. Hàng năm, có khoảng trên 250.000 

bệnh nhân mắc VTE tại Hoa Kỳ. Một phần ba số ca này bị 

thuyên tắc động mạch phổi (TTĐMP) với tỷ lệ khoảng 0,45 

trên 1000 người/năm. Tỷ lệ mắc thuyên tắc động mạch 

cấp tính là đáng kể, với tỷ lệ tử vong khoảng 15% trong 

28 ngày.

Điều trị TTĐMP dựa trên tình trạng lâm sàng của người 

bệnh bằng việc phân tầng nguy cơ dựa trên yếu tố huyết 

động và thông số cận lâm sàng (Bảng 54.1). Đối với tất 

cả các nhóm phân tầng nguy cơ, điều trị cơ bản cho bất 

kỳ nhóm nguy cơ TTĐMP là thuốc chống đông.. Điều 

trị TTĐMP nguy cơ thấp vẫn là điều trị chống đông đơn 

thuần. Bệnh nhân bị TTĐMP nguy cơ cao được ưu tiên điều 

trị bằng tiêu huyết khối nếu không có chống chỉ định. Tuy 

nhiên, phương thức tối ưu của tiêu huyết khối bằng tiêu 

sợi huyết toàn thân hoặc can thiệp qua đường ống thông 

hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi. Cuối cùng, cách tiếp cận 

ưu tiên để điều trị TTĐMP nguy cơ trung bình bằng tiêu 

huyết khối và/hoặc kết hợp với phương pháp can thiệp 

qua đường ống thông vẫn còn nhiều tranh luận. 

Hình 54.1. Phân tầng nguy cơ bệnh nhân có thuyên tắc động mạch phổi cấp tính

2. SINH LÝ BỆNH HỌC

Đáp ứng huyết động với TTĐMP cấp tính là khác nhau 

ở mỗi bệnh nhân dựa trên một số yếu tố. Ngoài mức độ 

của huyết khối, các yếu tố thần kinh thể dịch bao gồm  

serotonin, thrombin và histamine, góp phần vào nguy cơ 

gây rối loạn huyết động. Dự trữ tim phổi của bệnh nhân 

cũng đóng một vai trò lớn trong khả năng chịu đựng một 

biến cố tắc mạch cấp tính. Do đó, TTĐMP nhỏ hơn có thể 

dẫn đến tình trạng nặng ở bệnh nhân có tiền sử bệnh tim 

mạch hoặc bệnh phổi. Ngược lại, gánh nặng huyết khối 

lớn có thể được dung nạp ở những người khỏe mạnh. Vì 

thế, cần có một phương pháp tiếp cận cụ thể cho từng 

bệnh nhân dựa trên phân tầng TTĐMP cấp tính để hướng 

dẫn điều trị phù hợp (Bảng 54.1).
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Bảng 54.1. Phân tầng nguy cơ thuyên tắc phổi cấp tính

a: Một trong những biểu hiện lâm sàng sau đây: ngừng tim, sốc tắc nghẽn (Huyết áp tâm thu <90 mmHg hoặc cần thuốc vận 

mạch để đạt được HA ≥ 90 mmHg mặc dù đã đổ đầy lòng mạch, kết hợp với giảm tưới cơ quan đích) hoặc hạ huyết áp kéo dài 

(HA tâm thu <90 mmHg hoặc giảm HA tâm thu ≥ 40 mmHg trong >15 phút, không do rối loạn nhịp tim mới khởi phát, hạ kali 

máu hoặc nhiễm trùng huyết). b: Kết quả chẩn đoán hình ảnh có liên quan đến tiên lượng (TTE hoặc CTPA) ở bệnh nhân PE cấp 

tính và ngưỡng cắt tương ứng. c: Các xét nghiệm dấu ấn sinh học khác tăng, như NT-proBNP ≥ 600 ng/L, H-FABP ≥6 ng/mL, hoặc 

copeptin ≥24 pmol/L, có thể cung cấp thêm thông tin tiên lượng. d: Rối loạn huyết động, kết hợp với chẩn đoán xác định PE trên 

CTPA và/hoặc có bằng chứng về rối loạn chức năng RV trên TTE, đủ để phân loại một bệnh nhân vào nhóm PE nguy cơ cao.  

e: Có thể có dấu hiệu rối loạn chức năng RV trên TTE (hoặc CTPA) hoặc tăng dấu ấn sinh học tim, mặc dù PESI tính toán là I-II 

hoặc sPESI là 0.

Chú thích viết tắt: RV: Thất phải; PE: Thuyên tắc động mạch phổi; TTE: Siêu âm tim qua thành ngực; CTPA: Chụp cắt lớp vi tính 

động mạch phổi; Thang điểm PESI, sPESI xem thêm Phụ lục: Các thang điểm thường dùng trong tim mạch can thiệp.

Nguyên nhân tăng sức cản mạch phổi của TTĐMP cấp 

tính bao gồm tình trạng tắc nghẽn vật lý do huyết khối 

và sự đáp ứng co mạch của giường mạch xung quanh để 

đáp ứng với tình trạng giảm oxy. Áp lực ĐMP tăng khi có 

khoảng 25% – 30% các động mạch phổi bị tắc nghẽn. Áp 

lực động mạch phổi trung bình từ 30 - 40 mmHg được xếp 

vào loại tăng áp phổi nặng. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân có 

phì đại thất phải từ trước có thể có áp lực động mạch phổi 

ở ngưỡng cao hơn khi có tình trạng TTĐMP.

Sự cản trở dòng máu qua các động mạch bị tắc dẫn đến 

tăng thông khí khoảng chết. Tình trạng tăng thông khí 

thường kết hợp để thải CO2 cũng có thể làm tăng PaO2. 

Tuy nhiên, sự không phù hợp giữa thông khí - tưới máu và 

giảm thông khí phế nang dẫn đến giảm oxy máu ở những 

bệnh nhân bị TTĐMP.

Tăng hậu gánh thất phải tùy thuộc mức độ của huyết khối 

và sức co mạch phổi do giảm oxy máu có thể gây ra hiện 

tượng quá tải thất phải cấp. Điều này dẫn đến giãn thất 

Phân tầng nguy cơ

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

Rối loạn 

huyết động a

Thông số lâm sàng độ 

nặng PE và/hoặc bệnh 

đồng mắc: PESI loại III, 

V hoặc sPESI ≥ 1

Rối loạn chức 

năng RV trên 

TTE hoặc CTPA b

Nồng độ Troponin 

tim tăng c

Cao + (+)d + (+)

Trung bình
Trung bình - cao - + e + +

Trung bình - thấp - + e Một (hoặc không) dương tính

Thấp - - -

Không bắt buộc đánh 

giá. Nếu có đánh giá, 

thì kết quả âm tính
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1. ĐẠI CƯƠNG

Tăng áp mạch máu phổi do thuyên tắc huyết khối mạn 

tính (CTEPH), thuộc type 4 theo phân loại tăng áp mạch 

máu phổi (Pulmonary hypertension), là một dạng của tăng 

áp mạch máu phổi trước mao mạch được đánh giá qua 

thông tim phải với đặc trưng bởi áp lực động mạch phổi 

trung bình (mean Pulmonary Artery Pressure hay mPAP)  

≥ 25 mmHg, áp lực động mạch phổi bít nhỏ hơn hoặc bằng 

15 mmHg, sức cản mạch phổi lớn hơn 3 đơn vị Wood và 

không tương xứng tưới máu và thông khí khi đánh giá 

bằng VQ scan, cũng như có các dấu hiệu đặc trưng khi 

chụp mạch phổi bằng cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT), chụp 

cộng hưởng từ, hoặc chụp mạch máu phổi qua đường ống 

thông, ở bệnh nhân đã dùng kháng đông hiệu quả ít nhất 

3 tháng. 

Bệnh là kết quả của sự lắng đọng các phức hợp trong quá 

trình hình thành huyết khối trong lòng mạch phổi; do 

không ly giải hết huyết khối; và hình thành cục huyết khối 

mạn tính, hiện tượng xơ hóa, hạn chế dòng chảy, tổ chức 

hóa huyết khối. CTEPH được coi là một hậu quả xảy ra sau 

thuyên tắc động mạch phổi cấp tính, xảy ra ở 0,4% đến 

9,1% các bệnh nhân sống sót sau thuyên tắc phổi cấp tính 

nhưng tỉ lệ này sẽ tăng hơn 10% nếu bệnh nhân tái phát 

thuyên tắc động mạch phổi.

Phẫu thuật lấy bỏ nội mạc động mạch phổi (Pulmonary  

Endarterectomy hay PEA) hay còn được gọi là phẫu 

thuật lấy huyết khối và cắt bỏ mô sẹo ở động mạch phổi  

(Pulmonary Thromboendarterectomy hay PTE) cần hỗ trợ 

bởi ngừng tuần hoàn hoàn toàn với hạ thân nhiệt sâu để 

loại bỏ huyết khối trong lòng động mạch phổi. Các chỉ 

định cho PEA là áp lực động mạch phổi trung bình (mPAP) 

lớn hơn 30 mmHg, sức cản mạch phổi (PVR) lớn hơn  

300 dynes/giây/cm5, và phân loại chức năng theo Hiệp hội 

Tim mạch New York (NYHA) độ III-IV. Tuy nhiên, hiện tại, chỉ 

định được mở rộng khi bệnh nhân chỉ cần có triệu chứng 

trên lâm sàng mà chưa tăng áp động mạch phổi. Chống 

chỉ định cho phẫu thuật khi vị trí tắc mạn tính ở những vị 

trí mạch phổi nhỏ, với kháng lực mạch máu phổi không 

tương đồng mức độ tắc nghẽn, khả năng giảm PVR sau mổ 

kém (< 50% mức ban đầu), và nguy cơ biến chứng phẫu 

thuật cao. 

Hình 55.1. Phẫu thuật lấy bỏ nội mạc động mạch phổi (PEA) lấy huyết khối và tổn thương mô sẹo chủ yếu ở nhánh 

động mạch phổi gần (đường kính gần 3 cm), vị trí thùy và phân thùy phổi đoạn gần. Nong nhánh phổi bằng bóng qua 

da (BPA) cho các tổn thương nhánh xa, các nhánh phân thùy và dưới phân thùy với đường kính từ 2-5 mm. Điều trị nội 

khoa cho các tổn thương vi mạch, với đường kính 0,1-0,5 mm. (ĐMP: động mạch phổi).

Tử vong trước mổ tăng lên rõ rệt khi mà PVR trước mổ cao 

hơn 1000 dynes/giây/cm5, và nguy cơ càng cao hơn khi 

còn tăng áp động mạch phổi tồn dư sau PEA, có thể gặp ở 

35% bệnh nhân được phẫu thuật. Tuy nhiên, mức độ nặng 

của PVR trước phẫu thuật và mức độ tăng áp động mạch 

phổi không được coi là chống chỉ định can thiệp phẫu 

thuật vì những người bệnh cuối cùng có thể được hưởng 

lợi từ phẫu thuật. Bệnh nhân trải qua PEA có thể gặp các 

biến chứng khác nhau tương tự như các thủ thuật phẫu 

thuật tim mạch khác, chẳng hạn như loạn nhịp tim, tràn 
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dịch màng tim hoặc màng phổi, xẹp phổi, nhiễm trùng 

vết mổ và mê sảng. Đáng chú ý là phù phổi tái tưới máu 

(RPE), loại phù phổi có tính thấm cao xảy ra ở 9,6% bệnh 

nhân sau PEA và có thể xuất hiện từ giảm oxy máu nhẹ sau 

phẫu thuật hay đến phù phổi xuất huyết nặng. Nguy cơ 

RPE tăng lên ở những bệnh nhân có tăng áp phổi dai dẳng 

trước và sau phẫu thuật PEA. 

Sử dụng thuốc điều trị tăng áp mạch máu phổi được chỉ 

định ở những bệnh nhân CTEPH không thể phẫu thuật và 

những bệnh nhân có kết quả chức năng và huyết động 

chưa tối ưu sau phẫu thuật PEA. Hiện nay, riociguat là 

thuốc duy nhất được chấp thuận cho chỉ định này dựa trên 

kết quả của nghiên cứu CHEST-1. Tuy nhiên, phân nhóm 

bệnh nhân PEA được điều trị trước bằng các liệu pháp 

giảm áp động mạch phổi không có lợi thế đáng kể so với 

với những người không điều trị. Thậm chí, nhóm được điều 

trị thuốc có thời gian phẫu thuật chậm hơn đáng kể so với 

nhóm còn lại. 

Nong động mạch phổi bằng bóng qua da (Balloon  

Pulmonary Angioplasty hay BPA) là phương pháp ban đầu 

được sử dụng để điều trị hẹp động mạch phổi bẩm sinh ở 

bệnh nhân trẻ tuổi. Một số nghiên cứu cho thấy lợi ích của 

BPA như là một phương pháp điều trị thay thế cho những 

bệnh nhân CTEPH không thể phẫu thuật được và cho đến 

gần đây các quy trình can thiệp này đã được cải tiến với 

các kết quả khả thi từ các trung tâm lớn khác nhau trên 

toàn thế giới.

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG 
CTEPH CHO CAN THIỆP

2.1. Giải phẫu động mạch phổi

Động mạch phổi đi ra từ thất phải và lên trên khoảng 5cm 

trước khi phân chia thành động mạch phổi trái và phải 

(Hình 55.2). Động mạch phổi trái cho nhánh động mạch 

thuỳ trên trái, thường đi xuống và cho nhánh động mạch 

phổi thuỳ lưỡi và động mạch phổi trái phía dưới. Động 

mạch phổi phải chia thành động mạch phổi thuỳ trên 

đi lên và động mạch gian thuỳ phổi đi xuống chia thành 

động mạch phổi thuỳ giữa và thuỳ dưới. Động mạch phổi 

thường chia theo kiểu phân đôi. Các lần phân nhánh tiếp 

theo của các động mạch phổi thuỳ, phân thuỳ và dưới 

phân thuỳ thường có những thay đổi tuỳ từng người. Để 

xác định chính xác một nhánh động mạch thuỳ hay phân 

thuỳ, thường cần xác định nhánh phế quản liên quan. Các 

nhánh động mạch phổi dưới phân thuỳ thường có đường 

kính lên đến khoảng 6 – 7 mm tại vị trí khởi đầu, giảm dần 

còn < 1,5 mm ở vùng ngoại vi.

Hình 55.2. Giải phẫu động mạch phổi và các nhánh phân thùy: 

A1: Đỉnh, A2: Sau, A3: Trước, A4: Thuỳ giữa bên (Phải), hoặc thuỳ Lưỡi trên (Trái), A5: Thuỳ giữa trung gian (Phải), hoặc thuỳ lưỡi 

dưới (Trái), A6: Trên, A7: Đáy nền, A8: Đáy trước, A9: Đáy bên, A10: Đáy sau. ( ĐMP: động mạch phổi; PT: phân thùy phổi).
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1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lý huyết khối tĩnh mạch ảnh hưởng đến hơn 10 triệu 

người mỗi năm và vẫn là một nguyên nhân chính gây bệnh 

và tử vong trên toàn thế giới. Liệu pháp điều trị hiện tại 

tập trung vào việc ngăn ngừa sự hình thành huyết khối 

tĩnh mạch sâu (HKTMS), trong đó chống đông vẫn là nền 

tảng của điều trị. Thuốc chống đông đã được chứng minh 

làm giảm tỷ lệ thuyên tắc phổi và giảm tử vong trong 

nhiều thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, thuốc chống đông 

không ngăn ngừa hoặc điều trị được sự phát triển thành 

hội chứng hậu huyết khối, là biến chứng muộn quan trọng 

nhất của bệnh lý HKTMS. 

Hội chứng hậu huyết khối được định nghĩa là một nhóm 

các triệu chứng cơ năng và thực thể biểu hiện ở chi dưới, 

thường xảy ra trong vòng vài tháng sau HKTMS cấp tính. 

Các biểu hiện lâm sàng tiến triển theo thời gian ảnh hưởng 

đáng kể đến chất lượng cuộc sống, bao gồm đau mạn tính, 

phù nề, giãn tĩnh mạch, rối loạn sắc tố và loét ở những 

trường hợp nặng. Tỷ lệ hội chứng hậu huyết khối được báo 

cáo khác nhau, một phần do sự thay đổi và độ chính xác 

của việc theo dõi bệnh nhân. Nhiều bằng chứng cho thấy 

hội chứng này phổ biến và nghiêm trọng hơn sau huyết 

khối tĩnh mạch tầng chậu - đùi nếu điều trị chỉ bao gồm 

chống đông.

Tiếp nối thành công của kỹ thuật can thiệp động mạch 

ngoại biên, nong bóng và đặt stent tĩnh mạch ngoại biên 

được triển khai từ thập kỷ 1990, đặt stent tĩnh mạch đã 

được triển khai và các nghiên cứu cho thấy đây là biện 

pháp điều trị an toàn và hiệu quả. Những tiến bộ trong 

can thiệp nội mạch đã tạo ra cuộc cách mạng trong điều 

trị HKTMS chi dưới tầng chủ chậu. Tuy vậy, có thể điều trị 

bằng can thiệp được hay không còn phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như nguyên nhân, mức độ triệu chứng và sự tồn tại 

của huyết khối. 

Hình 56.1. Biểu hiện lâm sàng của hội chứng hậu huyết khối: phù nề, giãn tĩnh mạch, rối loạn sắc tố và loét
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2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG

2.1. Giải phẫu hệ tĩnh mạch chi dưới

Hệ thống tĩnh mạch sâu ở chi dưới thường được coi là 2 

hệ thống riêng biệt, hệ dưới gối và hệ trên gối. Các tĩnh 

mạch sâu của đùi bắt đầu từ đoạn xa với tĩnh mạch khoeo, 

khi nó chạy gần về phía sau đầu gối và sau đó đi qua ống 

cơ khép, đổi tên thành tĩnh mạch đùi. Tĩnh mạch sâu quan 

trọng này đôi khi được gọi không chính xác là “tĩnh mạch 

đùi nông” để phân biệt nó với tĩnh mạch đùi sâu - một tĩnh 

mạch ngắn, thường có nguồn gốc từ các nhánh cơ tận 

cùng bên trong các cơ sâu của đùi bên nhưng có thể thông 

với tĩnh mạch khoeo ở 10% bệnh nhân. 

Lưu ý là thuật ngữ “tĩnh mạch đùi nông” không được sử 

dụng, bởi vì tĩnh mạch đùi trên thực tế là một tĩnh mạch 

sâu và không phải là một phần của hệ thống tĩnh mạch 

nông. Sự nhầm lẫn phát sinh do sử dụng tên không phù 

hợp là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp xử trí sai và 

tử vong trên lâm sàng. 

Ở trên, tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch đùi sâu hợp nhất tạo 

thành tĩnh mạch đùi chung, tĩnh mạch này đi lên phía trên 

nếp gấp bẹn để trở thành tĩnh mạch chậu.

Hình 56.2. Giải phẫu hệ tĩnh mạch chi dưới

Chú thích: TM: Tĩnh mạch.

Tĩnh mạch chậu ngoài là phần tiếp nối của tĩnh mạch đùi 

khi nó đi lên phía sau dây chằng bẹn. Ở ngang khớp xương 

cùng, nó hợp nhất với tĩnh mạch hạ vị để tạo thành tĩnh 

mạch chậu chung. Tĩnh mạch chậu chung bên trái dài hơn 

bên phải và nằm chéo hơn, đi ra phía sau động mạch chậu 

gốc bên phải. Sự bất đối xứng về giải phẫu này đôi khi dẫn 

đến tình trạng động mạch chậu gốc bên phải chèn ép 

tĩnh mạch chậu trái, dẫn đến cản trở dòng máu tĩnh mạch, 

xơ hóa cục bộ và tăng sinh nội mạc, cuối cùng là huyết 

khối hệ tĩnh mạch sâu bên trái (hội chứng May-Thurner). 

Ở ngang mức đốt sống thắt lưng thứ năm, hai tĩnh mạch 

chậu chung hợp với nhau ở một góc nhọn tạo thành tĩnh 

mạch chủ dưới.
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I. TIẾP CẬN SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI 
MẠN TÍNH

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh tĩnh mạch mạn tính (CVD/chronic venous disease) 

gồm bất kỳ bất thường về hình thái hoặc chức năng nào 

của hệ thống tĩnh mạch, có tính chất kéo dài, gây ra triệu 

chứng lâm sàng cần được chẩn đoán và điều trị. Triệu 

chứng phổ biến của bệnh tĩnh mạch mạn tính là cảm giác 

đau, tức nặng, tê bì, chuột rút chi dưới thay đổi theo thời 

gian. Các dấu hiệu của bệnh rất đa dạng, từ giãn tĩnh mạch 

dạng lưới, mạng nhện, búi giãn tĩnh mạch nông, đến phù 

chi, rối loạn sắc tố và loét da. 

Suy tĩnh mạch mạn tính (CVI/chronic venous insufficiency) 

là thuật ngữ chỉ bệnh tĩnh mạch mạn tính tiến triển do 

những bất thường chức năng của hệ thống tĩnh mạch, 

gây phù, rối loạn sắc tố da hoặc loét tĩnh mạch. Cơ chế 

bệnh sinh chính của những rối loạn này là sự gia tăng áp 

lực kéo dài lên hệ tĩnh mạch nông và/hoặc sâu chi dưới, 

có hoặc không kèm theo tắc nghẽn, dẫn đến dòng trào 

ngược bệnh lý trong lòng tĩnh mạch. Vì vậy mục tiêu điều 

trị là loại bỏ dòng trào ngược này, song song với điều trị 

các triệu chứng và dấu hiệu nói trên. Phẫu thuật tuốt bỏ 

tĩnh mạch hiển (stripping) và các nhánh tĩnh mạch nông là 

phương pháp kinh điển để điều trị suy tĩnh mạch mạn tính 

chi dưới. Tuy nhiên, tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật khá cao 

(25 – 50% sau 5 năm), thời gian nằm viện kéo dài, có thể 

để lại nhiều sẹo… là những hạn chế chính của phẫu thuật. 

Nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương pháp 

can thiệp ít xâm lấn, gồm các kỹ thuật can thiệp nội tĩnh 

mạch nhiệt và không nhiệt, đang ngày một phát triển, và 

dần thay thế phẫu thuật truyền thống. Nhiều nghiên cứu 

được thực hiện trong, và ngoài nước đã chứng minh hiệu 

quả điều trị lâu dài của can thiệp nội tĩnh mạch, về tiêu chí 

gây tắc hoàn toàn tĩnh mạch bệnh lý không kém hơn phẫu 

thuật, nhưng đau ít hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn và ít 

các tác dụng ngoại ý hơn, đồng thời có giá trị thẩm mỹ cao, 

làm người bệnh hài lòng hơn, góp phần đáng kể nâng cao 

chất lượng cuộc sống sau can thiệp.

2. GIẢI PHẪU HỆ TĨNH MẠCH CHI DƯỚI

2.1. Giải phẫu hệ tĩnh mạch nông chi dưới 

Giải phẫu hệ tĩnh mạch nông chi dưới được mô tả chi 

tiết trong Chương 7: Giải phẫu và sinh lý hệ tĩnh mạch ứng 

dụng trong can thiệp. Nhìn chung, hệ tĩnh mạch chi dưới 

được chia ra làm ba hệ thống hợp lưu trong một mạng 

lưới chung, cuối cùng đổ vào tĩnh mạch chậu ngoài. Hệ 

thống tĩnh mạch này bao gồm hệ thống tĩnh mạch hiển, 

hệ thống tĩnh mạch sâu và hệ thống tĩnh mạch xiên  

(xuyên) nối hai hệ thống trên với nhau. 

Hình 57.1. Giải phẫu tĩnh mạch hiển lớn (A), và tĩnh mạch hiển nhỏ (B) 

Chú thích: ĐM: Động mạch; TM: Tĩnh mạch.
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2.2. Các hình thái tổn thương của hệ tĩnh mạch nông 

chi dưới

Có 3 dạng hình thái tổn thương là giãn thân và nhánh tĩnh 

mạch (> 3 mm), giãn tĩnh mạch dạng lưới (1- 3 mm) và giãn 

tĩnh mạch nhỏ dạng mạng nhện (< 1 mm). 

Hình 57.2. Giải phẫu các lớp tĩnh mạch sâu 

và nông chi dưới

Chú thích: TM: Tĩnh mạch

3. PHÂN LOẠI BỆNH TĨNH MẠCH CHI DƯỚI  
MẠN TÍNH

Phân loại CEAP được giới thiệu trong khoảng hai mươi năm 

nay, là công cụ phổ biến nhất để mô tả các rối loạn mạn 

tính của hệ tĩnh mạch chi dưới ở bốn khía cạnh: lâm sàng, 

nguyên nhân, giải phẫu và sinh lý bệnh. Được giới thiệu 

lần đầu tiên vào năm 1995 với tên gọi "Phân loại CEAP của 

bệnh tĩnh mạch mạn tính", phân loại này đã được sửa đổi 

năm 2004, và cập nhật năm 2020 dưới sự bảo trợ của Diễn 

đàn Tĩnh mạch Hoa Kỳ (AVF/American Venous Forum). 

3.1. Lâm sàng (C/clinical class)

Chia làm các mức độ từ C0 đến C6. Mặc dù phân loại C tăng 

nhìn chung phản ánh mức độ tiến triển của bệnh, nhưng 

không nên coi đây là sự phát triển tuyến tính, hay là thang 

điểm chỉ ra mức độ trầm trọng của bệnh. 

PHÂN LOẠI MÔ TẢ

C0 Không có dấu hiệu bệnh lý tĩnh mạch có thể quan sát hoặc sờ thấy

C1
Giãn mao tĩnh mạch mạng nhện 

Giãn tĩnh mạch dạng lưới ø < 3 mm

C2

C2r

Giãn tĩnh mạch ø > 3 mm

Giãn tĩnh mạch tái phát sau điều trị

C3 Phù chi dưới, chưa có biến đổi trên da.

C4

C4a

C4b

C4c

Biến đổi trên da do bệnh lý tĩnh mạch 

 Rối loạn sắc tố và/hoặc chàm tĩnh mạch 

 Xơ mỡ da và/hoặc teo trắng kiểu Milian

 Corona phlebectatica

C5 Loét đã liền sẹo

C6

C6r

Loét đang tiến triển

Loét tái phát sau điều trị

Bảng 57.1. Mô tả phân loại lâm sàng theo CEAP
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Hình 57.3. Hình ảnh minh họa phân loại lâm sàng theo CEAP

3.2. Nguyên nhân (E/etiological class)

Nguyên nhân của bệnh tĩnh mạch mạn tính chi dưới được 

chia làm:

 - Ep: Nguyên phát (primary)

 - Es: Thứ phát (secondary)

 - Esi: Thứ phát – trong tĩnh mạch (secondary- 

intravenous)

 - Ese: Thứ phát – ngoài tĩnh mạch (secondary- 

extravenous)

 - Bẩm sinh (congenital)

 - En: Không xác định được nguyên nhân (none  

identified)

Suy tĩnh mạch nguyên phát liên quan đến suy tĩnh mạch 

nông chi dưới đặc biệt ở các vị trí nối giữa tĩnh mạch hiển 

với tĩnh mạch sâu (quai tĩnh mạch hiển lớn, quai tĩnh mạch 

hiển bé) và các tĩnh mạch xuyên. Dòng trào ngược tĩnh 

mạch bất thường là nguyên nhân gây ra tình trạng tăng 

áp lực tĩnh mạch, dẫn tới một loạt các triệu chứng và dấu 

hiệu lâm sàng của bệnh. Bệnh tĩnh mạch thứ phát thường 

do hậu quả của huyết khối tĩnh mạch sâu, mặc dù chấn 

thương hay tình trạng chèn ép tĩnh mạch trong ổ bụng có 

thể làm cản trở hồi lưu tĩnh mạch và gây ra các triệu chứng. 

3.3. Giải phẫu học (A/anatomical class)

Phân loại giải phẫu cho phép xác định chính xác vị trí tĩnh 

mạch bệnh. Đó là các tĩnh mạch có dòng trào ngược bệnh 

lý được phát hiện trên siêu âm Doppler, gồm:

 - As: Hệ TM nông (superficial)

 - Ad: Hệ TM sâu (deep)

 - Ap: Hệ TM xuyên (perforating)

 - An: Vị trí tĩnh mạch không xác định (no identifiable 

venous location)

3.4. Cơ chế bệnh sinh (P/Pathophysiological class)

Cơ chế bệnh sinh được xác định là:

 - Pr: Có dòng trào ngược (reflux)

 - Po: Tắc nghẽn (obstruction)

 - Pr,o: phối hợp trào ngược + tắc nghẽn (reflux and 

obstruction)

 - Pn: Không xác định được bệnh sinh (no  

pathophysiology identified)

Phân loại CEAP được sử dụng để đánh giá bệnh nhân 

bệnh tĩnh mạch mạn tính chi dưới trong lần thăm khám 

đầu tiên, và sau mỗi lần tái khám đều được đánh giá lại. 

Khuyến cáo năm 2022 của Hội phẫu thuật mạch máu châu 

Âu (ESVS/European Society for Vascular Surgery) đề nghị 

áp dụng phân loại CEAP trong cả thực hành lâm sàng và  

nghiên cứu y khoa (I/C).

Một báo cáo tổng quan hệ thống về dịch tễ học toàn cầu 

của bệnh tĩnh mạch mạn tính với 32 nghiên cứu từ 6 lục 

địa gồm trên 300.000 người trưởng thành đã ước tính tỷ 

lệ gộp, không hiệu chỉnh cho từng giai đoạn lâm sàng C 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (TT-HKTM) xếp thứ ba 

trong nhóm bệnh lý tim mạch phổ biến nhất, chỉ sau 

bệnh động mạch vành và động mạch não (chiếm 1% hoặc 

548.000 trường hợp nhập viện mỗi năm ở Hoa Kỳ). Thuyên 

tắc HKTM gồm 2 thể bệnh có cùng cơ chế bệnh sinh là 

huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới (HKTMSCD) và thuyên 

tắc động mạch phổi, hay thuyên tắc phổi (TTP). 

Khoảng 40% trường hợp HKTMSCD không được điều trị bị 

TTP với tỷ lệ đột tử xấp xỉ 25% . Thuốc chống đông là điều 

trị nền tảng để điều trị và dự phòng huyết khối tiến triển 

hay tái phát. Tuy nhiên, một số trường hợp có chống chỉ 

định với thuốc chống đông, hoặc huyết khối vẫn tiến triển 

mặc dù đã sử dụng chống đông tối ưu, cần đặt lưới lọc tĩnh 

mạch chủ dưới (TMCD) để ngăn chặn sự lan rộng của cục 

máu đông về tim phải và lên động mạch phổi.

Ý tưởng thắt tĩnh mạch đùi để điều trị HKTMSCD đã được 

John Hunter đề cập đến từ thế kỷ XVIII. Sau đó Collins và 

Nelson rồi Homan đề xuất thắt tĩnh mạch chủ dưới ở vị trí 

dưới thận để dự phòng TTP. Cuối những năm 60 của thế 

kỷ XX, Mobin-Uddin giới thiệu dụng cụ dạng đĩa silicon có 

nhiều lỗ, nhưng đã nhanh chóng bị rút khỏi thị trường vì tỷ 

lệ tắc tĩnh mạch chủ dưới lên tới 65% và nguy cơ trôi dụng 

cụ khỏi vị trí đặt ban đầu. Lưới lọc Greenfield được sử dụng 

lần đầu năm 1972 với tỷ lệ thông dài hạn lên tới 95% nhờ 

vào thiết kế hình nón, cho phép 70% thể tích nón chứa 

đầy huyết khối trước khi diện tích tĩnh mạch chủ dưới tắc 

50%, gây giảm rõ rệt lưu lượng dòng chảy. Lưới lọc đầu tiên 

bằng thép không rỉ cỡ 24Fr được đặt qua đường mở tĩnh 

mạch đùi hoặc tĩnh mạch cảnh trong với gây tê tại chỗ. 

Phẫu thuật cần gây mê toàn thân và chụp tĩnh mạch chủ 

trước mổ để đánh giá các bất thường giải phẫu và xác định 

vị trí đặt phù hợp. Càng về sau này, hệ thống lưới lọc TMCD 

càng được cải tiến, để có thể thực hiện dễ dàng qua đường 

ống thông một cách nhanh chóng và an toàn. Năm 2003, 

lần đầu tiên lưới lọc TMCD có thể thu hồi được đưa ra thị 

trường.

Stein và cộng sự khi đánh giá dữ liệu của NHDS (National 

Hospital Discharge Survey) thấy số trường hợp được đặt 

lưới lọc TMCD đã tăng từ 2000 ca/năm (1979) lên 49.000 

(1999). Giai đoạn 1997-1998 có tới 11,8% bệnh nhân TTP 

được đặt lưới lọc TMCD so với 0,7% trong những năm 

1979-1981. Dữ liệu cập nhật năm 2011 cho thấy xu hướng 

tiếp tục tăng lên tới 12,8% vào giai đoạn 2003-2006. Tỷ lệ 

đặt lưới lọc TMCD ở nhóm chưa có TT-HKTM (dự phòng 

tiên phát) cũng tăng với tốc độ tương tự. Năm 2006, có 

25.000 lưới lọc được đặt với chỉ định dự phòng tiên phát so 

với 31.000 cho TTP. 

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI THƯƠNG TỔN 

Giải phẫu đóng vai trò quyết định trong lựa chọn loại lưới 

lọc và vị trí đặt. Đường kính trung bình của tĩnh mạch chủ 

dưới (TMCD) đoạn dưới thận khoảng 20 mm, phần lớn lưới 

lọc hiện nay có thể sử dụng cho TMCD có đường kính tới 

28 - 30 mm. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có TMCD lớn 

(xấp xỉ 40 mm) có thể cần đặt loại lưới lọc ở tĩnh mạch chậu 

2 bên hoặc lưới lọc “tổ chim” (Bird’s Nest của Cook Medical). 

Về mặt phôi thai học, TMCD phát triển từ 3 đôi tĩnh mạch 

song song thoái triển có chọn lọc sau đó hợp lại thành 

TMCD và các tĩnh mạch thận 2 bên từ tuần thai thứ 6 đến 

thứ 10. Những biến thể trong quá trình thoái triển dẫn đến 

các bất thường tĩnh mạch, bình thường không có triệu 

chứng lâm sàng nhưng sẽ đóng vai trò quan trọng khi 

quyết định vị trí đặt lưới lọc TMCD phù hợp. 

TMCD bên trái cột sống, sát với động mạch chủ, gặp trong 

0,2-0,5% trường hợp, nhận tĩnh mạch thận trái rồi đi sang 

phải như bình thường. Nếu lựa chọn đường vào là tĩnh 

mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch đùi phải thì sẽ làm cho 

lưới lọc đặt đồng trục trở nên khó khăn hơn. 

Có 2 TMCD, gặp trong 0,2-3% trường hợp, là hậu quả của 

quá trình thoái triển bất thường trong thời kỳ phôi thai 

trong đó mỗi tĩnh mạch chậu chung phát triển thành 1 

TMCD, nhận tĩnh mạch thận tương ứng, rồi kết hợp với tĩnh 

mạch đối bên thành TMCD trên thận bên phải. Trong tình 

huống này, HKTMSCD đối bên có thể vượt qua lưới lọc nếu 

đặt ở vị trí dưới thận thông thường. Giải pháp là đặt 2 lưới 

lọc ở mỗi TMCD đoạn dưới thận hoặc đặt 1 lưới lọc TMCD 

trên thận. 

Tĩnh mạch thận trái thường đi trước động mạch chủ trước 

khi hợp lưu vào TMCD, tuy nhiên 1,2-2,4% trường hợp đi 

phía sau động mạch chủ và 1,5-8,7% trường hợp đi quanh 

với các nhánh sau và cạnh động mạch chủ bụng. Cần đánh 

giá các nhánh này trước khi đặt lưới lọc để đảm bảo việc 

đặt không ảnh hưởng đến các tuần hoàn bàng hệ.
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Hình 58.1. Biến thể giải phẫu tĩnh mạch chủ dưới: (A) Tĩnh mạch chủ dưới bên trái, (B) Hai tĩnh mạch chủ dưới, (C) Tĩnh 

mạch thận trái đi sau động mạch chủ bụng

TMCD: Tĩnh mạch chủ dưới.

3. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP

3.1. Chỉ định

Bảng 58.1. Khuyến cáo của Diễn đàn tĩnh mạch Hoa Kỳ 2017 (AVF/American Venous Forum) về chỉ định, kỹ thuật và 

kết quả của lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới

KHUYẾN CÁO
MỨC ĐỘ 

KHUYẾN CÁO

MỨC ĐỘ  

BẰNG CHỨNG

Lưới lọc TMCD được khuyến cáo cho những bệnh nhân bị HKTMSCD và/hoặc TTP 

có chống chỉ định ban đầu với thuốc chống đông; những bệnh nhân có biến chứng 

khi dùng thuốc chống đông; những bệnh nhân bị HKTMSCD hoặc TTP dù đã điều trị 

chống đông tối ưu; những bệnh nhân có tiền sử bị TTP diện rộng và chức năng tim 

phổi không thể dung nạp nếu tái phát TTP 

I A

Lưới lọc TMCD được cân nhắc chỉ định cho bệnh nhân có huyết khối > 5 cm ở tĩnh 

mạch chậu hoặc TMCD di động.
II B

Cân nhắc đặt lưới lọc dự phòng cho bệnh nhân có nguy cơ bị HKTMSCD hoặc thuyên 

tắc ĐMP liên quan đến bệnh lý nội khoa (ung thư hoặc chấn thương).
II B

Thận trọng trong những trường hợp dự định đặt lưới lọc ở những bệnh nhân nhiễm 

trùng huyết chưa được điều trị hoặc chưa được kiểm soát, trẻ em và phụ nữ có thai, 

do hiệu quả lâu dài chưa rõ ràng và tính ổn định của lưới lọc.

II C

Sử dụng siêu âm Doppler mạch máu hoặc siêu âm trong lòng mạch khi đặt lưới lọc 

TMCD đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả.
II B

Cần thêm những nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của đặt lưới lọc có 

thể thu hồi ở những bệnh nhân có chống chỉ định tạm thời với thuốc chống đông.
II B

Theo dõi hàng năm với những bệnh nhân đặt lưới lọc TMCD để đánh giá tính ổn 

định cơ học của lưới lọc. Ngoài ra, cần đánh giá tình trạng chi dưới để theo dõi nguy 

cơ tái phát huyết khối 

II B

Chú thích: TMCD: Tĩnh mạch chủ dưới; HKTMSCD: Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới; TTP: Thuyên tắc phổi.
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1. ĐẠI CƯƠNG

Hội chứng hậu huyết khối (HCHHK) tĩnh mạch (PTS/post 

thrombotic syndrome) tương ứng với các biểu hiện lâm 

sàng của suy tĩnh mạch mạn tính thứ phát sau huyết khối 

tĩnh mạch sâu chi dưới (HKTMSCD). Hội chứng hậu huyết 

khối không hiếm gặp, chỉ sau 2 năm bị HKTMSCD gần, kể 

cả khi được điều trị chống đông cũng như băng ép/tất áp 

lực đầy đủ, vẫn có từ 20 đến 50% bệnh nhân sẽ phát triển 

HCHHK và 5–10% ở mức độ nặng, ảnh hưởng đáng kể đến 

chất lượng cuộc sống, gây suy giảm chức năng vận động 

và làm tăng gánh nặng chi phí y tế. Tỷ lệ HCHHK có liên 

quan chặt chẽ với vị trí giải phẫu của huyết khối. Sự lan 

rộng của huyết khối đến tĩnh mạch tầng chậu đùi làm gia 

tăng tỷ lệ mắc HCHHK sau hai năm là trên 50%, với 44% 

đau cách hồi tĩnh mạch và 14% loạn dưỡng da. Chỉ có 

khoảng 20 - 30% trường hợp huyết khối tầng chậu được 

tái thông hoàn toàn, và tuần hoàn bàng hệ cũng chỉ phát 

triển ở khoảng 1/3 số bệnh nhân này, dẫn đến hậu quả lâu 

dài là tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch mạn tính. Ngoài ra, 

HCHHK cũng xuất hiện thường xuyên hơn ở những bệnh 

nhân có huyết khối tồn dư hoặc dòng trào ngược bệnh lý 

trong tĩnh mạch khoeo. 

Để điều trị HCHHK trầm trọng, liên quan đến tầng chậu đùi, 

đã có nhiều phương pháp điều trị khác nhau được đề xuất, 

trong đó có can thiệp nong tĩnh mạch qua da kết hợp với 

đặt stent tĩnh mạch. Tạo hình tĩnh mạch bằng can thiệp nội 

mạch đặt stent tĩnh mạch chậu đùi đã trở thành lựa chọn 

ưu tiên cho các tổn thương tắc nghẽn tĩnh mạch chậu đùi 

hậu huyết khối mức độ nặng. Thực tế cho thấy chỉ cần đặt 

stent mà chưa cần điều trị dòng trào ngược bệnh lý từ tĩnh 

mạch sâu đã có thể cải thiện đáng kể các triệu chứng. Do 

tỷ lệ biến chứng thấp và tỉ lệ thành công cao của các can 

thiệp nội mạch để làm giảm mức độ tắc nghẽn của dòng 

chảy tĩnh mạch sâu, can thiệp tĩnh mạch qua da đã dần 

dần thay thế phẫu thuật chuyển đoạn tĩnh mạch hay tạo 

hình van tĩnh mạch. 

2. GIẢI PHẪU VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG

2.1. Giải phẫu 

Giải phẫu chi tiết của hệ tĩnh mạch chi dưới được mô tả 

trong Chương 7: Giải phẫu và sinh lý hệ tĩnh mạch ứng dụng 

trong can thiệp. Chú ý đường đi của tĩnh mạch chậu ngoài 

bắt đầu từ dây chằng bẹn và kết thúc trước khớp xương 

cùng, ở vị trí nối với tĩnh mạch chậu trong để tạo thành 

tĩnh mạch chậu chung. Các tĩnh mạch chậu chung hợp lưu 

ở bên phải của đốt sống thắt lưng thứ 5 để tạo thành tĩnh 

mạch chủ dưới. Ngược lại với tĩnh mạch chậu chung phải, 

có đường đi tương đối thẳng với trục dọc của tĩnh mạch 

chủ dưới, tĩnh mạch chậu chung trái đi ngang và nằm dưới 

động mạch chậu chung phải, vì vậy có thể bị chèn ép vào 

cột sống (hội chứng May - Thurner). Tĩnh mạch chủ dưới đi 

lên phía trước, bên phải cột sống, qua gan và vào cơ hoành 

ở đốt sống ngực số 10 và sau đó đổ về tâm nhĩ phải. 

Trong quá trình chụp tĩnh mạch cần chú ý đến các biến 

thể giải phẫu của tĩnh mạch chủ dưới (được mô tả chi 

tiết trong Chương 58: Can thiệp đặt lưới lọc tĩnh mạch  

chủ dưới). 

2.2. Chẩn đoán hội chứng hậu huyết khối và hình thái 

tổn thương

Chẩn đoán HCHHK dựa vào lâm sàng, theo thang điểm 

Villalta.
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TRIỆU CHỨNG  

LÂM SÀNG
KHÔNG CÓ NHẸ TRUNG BÌNH NẶNG

Triệu chứng cơ năng

Đau chân 0 1 2 3

Chuột rút 0 1 2 3

Nặng chân 0 1 2 3

Ngứa 0 1 2 3

Dị cảm 0 1 2 3

Triệu chứng thực thể

Phù 0 1 2 3

Da cứng 0 1 2 3

Đỏ da 0 1 2 3

Sạm da 0 1 2 3

Đau khi bóp cơ 0 1 2 3

Phân loại mức độ nặng

Điểm Villalta < 5 5-9 10 - 14

>14 hoặc 

có loét tĩnh 

mạch

Bảng 59.1. Thang điểm Villalta để chẩn đoán và đánh giá mức độ nặng của hội chứng hậu huyết khối.

Hình 59.1: Các biểu hiện lâm sàng của Hội chứng hậu huyết khối (Nguồn: Viện Tim mạch Việt Nam)



PHẦN 10

CÁC CAN THIỆP TIM MẠCH 
KHÁC
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1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh thận giai đoạn cuối là một vấn đề sức khỏe có tính 

toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh 

tế và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Với bệnh nhân 

suy thận mạn, các liệu pháp thay thế thận bao gồm: thẩm 

phân phúc mạc (6,4%), ghép thận (29,3%) và chạy thận 

nhân tạo (64,2%). 

Lọc thận nhân tạo là phương pháp điều trị thay thế thận 

suy chủ yếu tại Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế 

giới. Các bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ phải sống 

phụ thuộc hoàn toàn vào việc chạy thận, do đó việc tạo 

lập và duy trì một con đường lọc máu ổn định là vô cùng 

cần thiết. 

Theo Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ (National Kidney  

Foundation - Kidney Disease Outcomes Quality Initiatives, 

viết tắt NKF-KDOQI hay KDOQI). thông động tĩnh mạch tự 

thân (Arteriovenous Fistula, AVF) là đường vào lọc máu tối 

ưu nhất. Các phương pháp khác bao gồm cầu nối động 

tĩnh mạch nhân tạo (Arteriovenous Graft, AVG) và lọc máu 

qua catheter. 

Hẹp đường vào lọc máu là biến chứng thường gặp ở các 

bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ, chủ yếu do cơ chế tăng 

sinh lớp nội mạc. Hậu quả là cần sửa chữa hoặc tạo một 

đường lọc máu mới để người bệnh có thể tiếp tục chạy 

thận chu kỳ. Để sửa chữa một đường vào lọc máu bị hẹp 

tắc, có thể phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch để sửa chữa 

tổn thương. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra ưu thế 

của can thiệp nội mạch so với phẫu thuật truyền thống: 

tỉ lệ tái hẹp không khác biệt, giảm thiểu nguy cơ nhiễm  

khuẩn, ít xâm lấn, có thể sử dụng được ngay sau can thiệp 

mà không cần phải đặt catheter để chờ đợi mạch máu 

được phục hồi, bảo tồn được các nhánh tĩnh mạch để tạo 

đường vào lọc máu trong tương lai và cải thiện tiên lượng 

sống cho bệnh nhân lọc máu.

2. GIẢI PHẪU VÀ CHỨC NĂNG CỦA ĐƯỜNG VÀO 
LỌC MÁU

2.1. Các thành phần của đường vào lọc máu

Về mặt giải phẫu, đường vào lọc máu được chia thành 6 

phần khác nhau (Hình 60.1).

 - Động mạch (ĐM) đến (inflow artery): phần động 

mạch trước miệng nối.

 - Miệng nối (anastomosis): vị trí tạo ra sự thông 

thương trực tiếp giữa ĐM và tĩnh mạch (TM).

 - Tĩnh mạch bản lề (swing vein) là phần tĩnh mạch 

ngay sau miệng nối, kéo dài 5cm.

 - Đoạn hiệu dụng (useable segment): là đoạn 

8-10cm đầu tiên sau miệng nối. Đoạn tĩnh mạch này 

được sử dụng để cắm kim lọc máu.

 - Tĩnh mạch dẫn lưu ngoại biên (outflow vein): phần 

TM dẫn lưu ngay sau đoạn hiệu dụng, có thể có một 

hoặc nhiều kênh dẫn lưu.

 - Tĩnh mạch trung tâm (central venous): phần TM 

dẫn lưu gần gốc chi, thường đề cập đến TM dưới đòn, 

thân TM cánh tay đầu, TM chủ trên.

Hình 60.1. Giải phẫu cầu nối 

Thành phần nào của đường vào mạch máu cũng có thể bị 

hẹp, tắc, do những cơ chế khác nhau. 

2.2. Các loại đường vào mạch máu dùng để chạy thận 

nhân tạo chu kỳ

a. Thông động-tĩnh mạch tự thân (AVF)

AVF (arteriovenous fistula) là kết quả của phẫu thuật nối 

trực tiếp tĩnh mạch (Xem hình 60.2 và 60.3). Có ba loại AVF 

phổ biến nhất bao gồm: AVF ĐM quay - TM đầu, AVF ĐM 

cánh tay - TM đầu, và AVF ĐM cánh tay - TM nền. 
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Theo khuyến cáo KDOQI (Kidney Disease Outcomes Qual-

ity Initiatives) 2006, AVF tạo bởi ĐM quay với TM đầu, còn 

gọi là AVF Cimino-Brescia, theo tên của hai bác sĩ đầu tiên 

tiến hành phẫu thuật này năm 1966, là lựa chọn đầu tiên 

khi cần tạo đường vào mạch máu. Nó có những ưu điểm 

rõ rệt như sau: (1) tỷ lệ tái hẹp thấp nếu được chăm sóc 

đúng cách, (2) nằm xa tim, vì thế ít dẫn đến hội chứng 

tăng cung lượng tim, (3) nếu đường vào này bị hỏng thì 

vẫn còn nhiều vị trí phía trên để tạo đường lọc máu mới,  

(4) cung lượng không quá cao vì vậy ít gây hội chứng cướp 

máu đoạn xa. Nhược điểm chính của đường vào này là tỉ lệ 

trưởng thành thấp hơn so với các AVF khác.

AVF động mạch cánh tay - TM đầu được lựa chọn tiếp theo 

nếu AVF ĐM quay không thích hợp hoặc bị hỏng. AVF này 

là kết quả phẫu thuật trực tiếp nối TM đầu với ĐM cánh 

tay ở hố khuỷu. Mặc dù có tỉ lệ trưởng thành cao và tuổi 

thọ cao hơn AVF ĐM quay - TM đầu, nhưng hội chứng 

cướp máu cao hơn (5-20% với 1%). Nguyên nhân phổ biến 

nhất gây hẹp hoặc tắc AVF ở khuỷu tay là hẹp cung tĩnh  

mạch đầu. 

Nếu hai đường vào trên không phù hợp, KDOQI hướng 

dẫn tạo AVF cánh tay - nền, là kết quả phẫu thuật trực tiếp 

nối ĐM cánh tay với TM nền chuyển vị ngay phía trên hố 

khuỷu. Phẫu thuật này tương đối phức tạp và có tỉ lệ biến 

chứng chu phẫu cao. 

Hình 60.2. Các loại thông động-tĩnh mạch tự thân

b. Cầu nối động-tĩnh mạch nhân tạo (AVG)

AVG (arteriovenous graft) là lựa chọn khác để tạo đường 

vào lọc máu mặc dù tuổi thọ dài hạn kém hơn so với AVF. 

AVG là kết quả phẫu thuật nối trực tiếp động mạch với tĩnh 

mạch thông qua đoạn mạch nhân tạo polytetrafluoroeth-

ylene (PTFE). Ở chi trên, AVG phổ biến bao gồm: cầu nối 

giữa động mạch cánh tay với tĩnh mạch đầu ở cẳng tay 

hoặc cầu nối giữa động mạch cánh tay với tĩnh mạch nền 

ở cánh tay (Xem hình 60.3). Có hai dạng mạch nhân tạo là 

dạng thẳng hoặc dạng vòng. AVG ở đùi cũng có thể thực 

hiện bằng cách nối động mạch đùi với tĩnh mạch hiển lớn 

qua đoạn mạch nhân tạo. 

Ưu điểm hàng đầu của AVF là có thể sử dụng sớm sau khi 

phẫu thuật, nhờ đó giảm thời gian người bệnh phải lọc 

máu qua catheter trung tâm. Tuy vậy, AVG có tỉ lệ hẹp hoặc 

tắc cao hơn đáng kể so với AVF, và tuổi thọ trung bình cũng 

ngắn hơn (12-18 tháng so với 3-7 năm). Đồng thời, phẫu 

thuật tạo cầu nối nhân tạo cũng có chi phí đắt hơn, do sử 

dụng vật liệu nhân tạo. 

Do vậy, lựa chọn đường vào lọc máu dựa trên nguyên tắc 

"AVF đầu tiên" nghĩa là chọn AVF mỗi khi có thể, trước khi 

sử dụng AVG. Nếu cần tạo AVG, chọn tay không thuận 

trước tay thuận, cẳng tay sử dụng trước cánh tay, và chi 

trên sử dụng trước chi dưới.
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1. ĐẠI CƯƠNG

Tăng huyết áp (THA) là bệnh rất phổ biến, có khoảng 30% 

đến 40% người trưởng thành mắc THA. Khi THA mới được 

phát hiện trong y học, kiểm soát huyết áp rất khó khăn do 

hạn chế thuốc điều trị. Từ những năm 1930, phẫu thuật cắt 

bỏ thần kinh giao cảm mạch thận đã được tiến hành để hạ 

huyết áp nhưng có tỷ lệ tử vong và tàn phế cao. Từ những 

năm 1960, với sự bùng nổ của các thuốc điều trị THA, đã 

làm giảm tỷ lệ tử vong đáng để. Mặc dù vậy, nhiều bệnh 

nhân THA vẫn không kiểm soát tốt được bằng thuốc. Vì vậy 

loại bỏ thần kinh giao cảm mạch thận là hướng tiếp cận 

với nhóm bệnh nhân này nhưng không bằng con đường 

phẫu thuật xâm lấn mà với can thiệp triệt đốt qua đường 

ống thông. 

2. GIẢI PHẪU THẦN KINH GIAO CẢM THẬN 

Các sợi thần kinh giao cảm ngoại biên đi theo nhiều con 

đường tới các vị trí khác nhau của cơ thể. Điều này có nghĩa 

là một kích thích có thể làm tăng hoạt động giao cảm ở 

một hoặc nhiều cơ quan hoặc khu vực này và có thể giảm 

hoặc không tạo ra tác dụng ở cơ quan hoặc khu vực khác. 

Trung ương của hệ thần kinh giao cảm thận nằm ở sừng 

bên tủy sống ngực từ ngực 10 đến ngực 12. Cho các dây 

thần kinh đi ra các hệ thống đám rối hạch tạng, từ đó chi 

phối cho thận. 

Dây thần kinh giao cảm thận chứa cả sợi thần kinh hướng 

tâm và thần kinh ly tâm. Những dây thần kinh này nằm 

liền kề với lớp áo ngoài của thành động mạch thận nhưng 

chúng không được phân bố đối xứng. Thật vậy, một sự 

hiểu biết sâu sắc về giải phẫu vi thể của hệ thống dây thần 

kinh thận là cần thiết để việc triệt đốt thần kinh giao cảm 

thận đạt được hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu mô học gần 

đây ở người đã chỉ ra rằng: động mạch thận phải có hệ 

thần kinh mạch thận nhiều hơn đáng kể so với bên trái, 

các góc phần tư phía trước và phía trên có độ phân bố thần 

kinh mạch thận cao hơn so với góc phần tư phía sau và 

phía dưới. Càng đi xa gốc động mạch thận, các sợi thần 

kinh giao cảm thận càng phân bổ sát vị trí lớp áo ngoài 

thành động mạch (Hình 61.1 và Hình 61.2).

Hình 61.1. Giải phẫu đám rối tạng và thần kinh giao cảm thận, phân đoạn động mạch thận.
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Hình 61.2. Hình ảnh mô tả sự phân bố thần kinh giao cảm mạch thận.

3. CÁC HỆ THỐNG TRIỆT ĐỐT THẦN KINH GIAO 
CẢM ĐỘNG MẠCH THẬN

3.1. Hệ thống Symplicity Flex

Hệ thống đốt Symplicity Flex được dùng trong nghiên cứu 

SYMPLYCITY HTN có một đầu đốt sử dụng năng lượng có 

tần số radio thông qua hệ thống điều khiển (tương tự hệ 

thống đốt điện các rối loạn nhịp). Thân của catheter đốt có 

thể xoay được và đầu đốt có thể uốn cong theo ý muốn 

của bác sĩ can thiệp. 

Hình 61.3. Cấu tạo của ống thông thiệt đốt thế hệ đầu 

tiên (Sympuality Flex; Medtronic, Minneapolis,  

Minnesota)

3.2. Hệ thống Symplicity spyral 

Symplicity spyral catheter là hệ thống đốt dùng đầu đốt 

xoắn và tự nở có 4 cực, có lõi rỗng để dùng guidewire 

0,014’’ để đưa vào các mạch có đường kính khác nhau từ 

3 đến 8mm. Đầu điện cực đặt ở các vị trí tạo thành 1 vòng 

trong lòng động mạch và cùng lúc tạo ra 4 tổn thương 

trong lòng mạch. Các hệ thống mới cho phép theo dõi 

từng đầu điện cực một. 

 Hình 61.4. Catheter đốt Symplicity Spyral (Metronic, 

USA) với điện cực xoắn tự nở có 4 đầu đốt

Hình 61.5. Hình ảnh trên phim chụp cản quang khi dùng 

catheter đốt Symplicity Spyral
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1. NHỒI MÁU CƠ TIM VÀ VẤN ĐỀ SUY TIM SAU 
NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

1.1. Dịch tễ học của bệnh

Bệnh mạch vành đang là nguyên nhân gây tử vong và tàn 

phế hàng đầu, chiếm khoảng 16% tổng số các ca tử vong 

trên toàn thế giới. 

Khái niệm suy tim sau nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp đã 

được tác giả Killip mô tả đầu tiên vào những năm 1960. 

Trước thời kỳ ra đời của các biện pháp tái tưới máu mạch 

vành, chỉ với điều trị nội khoa đơn thuần, tỷ lệ suy tim sau 

NMCT có ST chênh lên trong thời gian nằm viện là khoảng 

40%. Tỷ lệ này giảm xuống còn 17% sau khi thuốc tiêu sợi 

huyết được đưa vào sử dụng. Tại thời điểm này, suy tim vẫn 

là một yếu tố tiên lượng xấu, dự báo tử vong cao gấp 5 lần 

trong năm đầu so với những bệnh nhân không bị suy tim. 

Nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật, tỷ lệ suy tim sau nhồi máu cơ 

tim cấp tiếp tục giảm đáng kể sau khi biện pháp can thiệp 

động mạch vành thì đầu trở nên phổ biến rộng rãi. Trong 

khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2005, một nghiên cứu 

trên 2089 bệnh nhân người Ý bị NMCT cấp được can thiệp 

ĐMV thì đầu ghi nhận có 17% kèm theo suy tim. Tuy nhiên, 

sau can thiệp ĐMV chỉ có 1% bệnh nhân có tiến triển suy 

tim cấp trong thời gian nằm viện. Kết quả tương tự cũng 

được thể hiện trong nghiên cứu HORIZON-AMI trên 3602 

bệnh nhân được tuyển chọn từ năm 2005-2007 được can 

thiệp ĐMV thì đầu. Tại thời điểm nhập viện, có 8,0% bệnh 

nhân có biểu hiện suy tim trái với độ Killip II-IV. Trong 30 

ngày theo dõi sau đó, chỉ có 4,6% bệnh nhân có suy tim 

tiến triển, tăng lên 5,1% sau 2 năm.

1.2. Sinh lý bệnh suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp

Cơ chế suy tim ngay sau NMCT cấp là do hiện tượng cơ 

tim “choáng váng”, cơ tim bị hoại tử, hở hai lá cấp do tổn 

thương dây chằng cột cơ do tình trạng thiếu máu cơ tim. 

Suy tim xuất hiện trong quá trình nằm viện cũng có thể do 

các cơ chế nêu trên, kèm theo hiện tượng quá tải dịch hay 

cản quang đưa vào, suy thận, hoặc một số các biến chứng 

như thủng vách liên thất, tràn dịch màng tim… Các trường 

hợp suy tim muộn hơn là hậu quả của tổn thương cơ tim 

do tế bào cơ tim bị chết, hình thành sẹo song song với quá 

trình tái cấu trúc tâm thất.

Trong vài giây đầu sau khi bị NMCT, các phản ứng đường 

phân ái khí bị ảnh hưởng, dẫn tới giảm tổng hợp ATP trong 

khi cơ thể tích tụ nhiều hơn axit lactic. Ở giai đoạn sớm, sự 

co giãn của cơ tim bị suy giảm là do hậu quả thứ phát của 

các chuyển hóa tại mô làm giảm độ nhạy cảm với Ca2+ của 

các sợi cơ. Tình trạng thiếu hụt oxy cũng làm đình trệ hoạt 

động của bơm Na+/K+ khiến gia tăng chất tan nằm trong 

tế bào và hậu quả làm phù ở khoảng gian bào tăng lên.  

Sự tích tụ axit lactic làm giảm pH của tế bào sẽ hạn chế 

hoạt động của một số enzyme thiết yếu và làm tăng giải 

phóng các sản phẩm của lysosomal dẫn đến phá vỡ tế bào 

cơ tim. Ngoài ra, hoạt động của bơm Ca2+ bị suy giảm cũng 

làm ảnh hưởng đến một số thành phần nội bào bao gồm 

phân ly của ribosome và giảm chức năng của màng ty thể, 

cuối cùng kết thúc bằng quá trình tự chết theo chương 

trình (apoptosis).

Vào ngày thứ 3 đến thứ 5 sau NMCT, quá trình viêm được 

thay thế bằng các hoạt động sửa chữa. Các báo hiệu về tế 

bào cơ tim chết giúp kêu gọi đại thực bào và thâm nhiễm 

bạch cầu trung tính, ban đầu chúng tập trung ở ngoại vi 

và sau đó đến trung tâm của vùng nhồi máu. Các tế bào 

cơ tim hoại tử được các đại thực bào ăn, thúc đẩy quá trình 

hình thành sẹo cơ tim. Quá trình thực bào khiến các mô 

hoại tử được thay thế bằng mô hạt xơ hoá, và gây hậu quả 

làm thành cơ tim mỏng đi. Giai đoạn muộn hơn, sự hoạt 

hoá của hệ renin-angiotensin và hệ thần kinh giao cảm, 

quá trình tái cấu trúc diễn ra bao gồm thay đổi về hình 

dạng của tâm thất, thành tim trở nên mỏng hơn, hở hai lá 

nhiều hơn, và các tế bào cơ tim vẫn có thể tiếp tục bị chết 

thêm trong giai đoạn này. Các vùng tế bào cơ tim đã chết 

được thay thế bằng các sợi collagen, hình thành nên sẹo 

cơ tim.

1.3. Tế bào gốc trong điều trị suy tim sau nhồi máu cơ 

tim cấp

a. Khái niệm tế bào gốc

Tế bào gốc (TBG) là một loại tế bào duy nhất có cả hai khả 

năng đặc biệt: (1) Có thể tự tái tạo mới, sinh ra những tế 

bào giống hệt chúng và (2) có thể biệt hoá thành những 

loại tế bào chuyên biệt trong những điều kiện nhất định.

Về phía thứ bậc, mức độ phát triển và khả năng biệt hoá 

của tế bào gốc, có thể phân chia thành 4 bậc:

 - TBG toàn năng (Totipotent stem cells): Hợp tử 

(Zygote) là TBG đầu tiên, TBG nguyên thủy. Từ đây phát 

triển thành túi mầm, rồi tách thành tế bào bên ngoài tạo 

bánh rau và khối tế bào bên trong tạo thành thai nhi. 
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 - TBG vạn năng (Pluripotent stem cells): đó là TBG 

thuộc khối tế bào bên trong của túi mầm, phát triển 

thành 3 lá thai: ngoại bì, trung bì và nội bì. 

 - TBG đa năng (multipotent stem cells): TBG này có 

thể phát triển thành 2, 3, 4 TBG kế cận, để thành TBG 

đơn dòng. 

 - TBG đơn dòng (monopotent stem cells) hay đơn 

khả năng (unipotent stem cells): TBG này chỉ sinh sản 

và biệt hóa thành 1 dòng tế bào trưởng thành, có chức 

năng cá thể.

b. Các dòng tế bào gốc được sử dụng trong điều trị suy 

tim sau NMCT cấp 

Hình 62.1. Các nguồn tế bào gốc được sử dụng và cơ chế tác động trong điều trị suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp

c. Tế bào gốc từ tủy xương (Bone Marrow Stem Cells)

Tế bào gốc tủy xương bắt đầu được thử nghiệm trên người 

từ năm 2001 và cho tới nay là nguồn tế bào gốc được sử 

dụng nhiều nhất trong các nghiên cứu và trên thực tế lâm 

sàng. Hầu như rất ít nghiên cứu sử dụng dòng tế bào gốc 

riêng biệt, mà đa số sử dụng nguồn tế bào gốc không 

chọn lọc từ tủy xương, trong đó chứa sẵn nhiều dòng tế 

bào rất đa dạng, chưa biệt hoá như tế bào tạo máu gốc 

(HSCs), tế bào trung mô gốc (MSCs) và tế bào tiền thân nội 

mô (EPCs). 

Tế bào gốc tạo máu biểu hiện CD31, CD34, CD45, CD133 

có khả năng biệt hoá thành tế bào cơ tim và tế bào nội 

mô. Tế bào trung mô gốc (mesenchymal stem cells) đa 

số biểu hiện một số kháng nguyên bề mặt như CD105 và 

CD90, trong khi CD17, CD29, CD44, CD73, CD106, CD124 

và CD166 gặp ở một số tế bào. MSCs được cho là có đặc 

quyền miễn dịch không bộc lộ phân tử MCH lớp II nên đây 

là dòng tế bào thích hợp cho cấy tế bào gốc dị gen. Tế bào 

tiền thân nội mô có thể trực tiếp biệt hóa thành tế bào nội 

mô hoặc thúc đẩy quá trình tân sinh mạch bằng cách tiết 

ra các cytokine. 
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1. GIỚI THIỆU

Bệnh lý màng ngoài có sự đa dạng về bệnh học cũng như 

biểu hiện lâm sàng, từ viêm màng ngoài tim cấp tới ép tim. 

Về triệu chứng, có bệnh nhân hoàn toàn không có biểu 

hiện trong khi số khác có tình trạng ép tim và ảnh hưởng 

tới huyết động. Chọc dẫn lưu màng ngoài tim là thủ thuật 

đưa catheter vào khoang màng ngoài tim bằng việc sử 

dụng kim để hút dịch màng ngoài tim dưới hướng dẫn của 

điện tim, màn huỳnh quang và/hoặc siêu âm. 

Với những trường hợp tràn dịch màng ngoài tim tái phát 

do bệnh lý ác tính hoặc chưa rõ nguyên nhân khiến bệnh 

nhân phải tái nhập viện nhiều lần, nong màng ngoài tim 

bằng bóng là kỹ thuật đưa ống thông đầu có bóng vào 

khoang màng ngoài tim và nong màng ngoài tim (lá 

thành) tạo thành một cửa sổ để dẫn lưu dịch màng ngoài 

tim vào lớp trung mạc cho thấm dịch về hệ bạch huyết. 

Đây là một thủ thuật ít xâm lấn hơn so với phẫu thuật mở 

cửa sổ màng ngoài tim thông thường.

2. GIẢI PHẪU

Màng ngoài tim được cấu tạo bởi hai lớp chính bao gồm: 

lớp bên ngoài cứng được gọi là màng ngoài tim sợi và lớp 

bên trong mỏng được gọi là màng ngoài tim thanh mạc.

Màng ngoài tim sợi hay ngoại tâm mạc sợi là một bao xơ 

chun giãn bao bọc quanh tim giống như một cái túi màng 

có miệng túi dính liền với lớp áo ngoài của các mạch máu 

lớn thông với tim. Ngoại tâm mạc sợi giúp giữ cho tim 

chứa trong khoang ngực. Nó cũng bảo vệ tim khỏi nhiễm 

trùng có khả năng lây lan từ các cơ quan lân cận như phổi.

Màng ngoài tim thanh mạc hay ngoại tâm mạc thanh mạc 

là một túi kín gồm hai lá liên tiếp với nhau. Lá thành lót ở 

mặt trong ngoại tâm mạc sợi. Lá tạng bọc mặt ngoài tim, 

sau đó bọc cả đoạn đầu các mạch máu thông với tim rồi lật 

lại để liên tiếp với lá thành.

Khoang màng ngoài tim là một khoang tiềm tàng nằm 

giữa hai lá thành và tạng của màng ngoài tim bên trong 

chứa một ít dịch khoảng 15-50mL giúp hai lá thanh mạc 

trượt lên nhau dễ dàng. Tràn dịch màng ngoài tim là tình 

trạng tích tụ cấp tính hoặc mạn tính của chất lỏng trong 

khoang màng ngoài tim. Dịch này có thể là dịch thấm, 

dịch tiết, máu hay dịch mủ. Màng ngoài tim có độ đàn hồi 

hạn chế, và trong những trường hợp cấp tính, chỉ cần 100 

- 150mL dịch để gây chèn ép tim. Nếu dịch tăng lên chậm, 

khả năng giãn nở của màng ngoài tim tăng dần cho phép 

chứa một lượng dịch lớn (lên tới 2 - 3 lít).

Hình 63.1. Cấu tạo các lớp màng ngoài tim và khoang màng ngoài tim

3. CHỌC DẪN LƯU DỊCH MÀNG TIM

3.1. Chỉ định và chống chỉ định

Chỉ định

 - Ép tim cấp do tràn dịch màng ngoài tim: là một chỉ 

định cấp cứu, tuyệt đối, không chậm trễ, ngay lập tức. 

 - Tràn dịch màng ngoài tim số lượng nhiều (khoảng 

trống siêu âm > 20 mm trong thì tâm trương) gây triệu 

chứng khó đáp ứng điều trị nội khoa.

 - Tràn dịch màng tim 10-20 mm trên siêu âm tim 

trong thì tâm trương thì chỉ chọc dịch với mục đích chẩn 
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đoán: lấy dịch xét nghiệm, nội soi màng tim, sinh thiết 

màng tim. Trong các trường hợp nghi ngờ tràn dịch 

màng tim do lao, ung thư.

Chống chỉ định

Không có chống chỉ định tuyệt đối chọc dẫn lưu dịch màng 

ngoài tim trong trường hợp ép tim có ảnh hưởng huyết 

động. Tách thành động mạch chủ và vỡ thành tự do sau 

nhồi máu cơ tim hoặc tràn dịch màng ngoài tim do chấn 

thương là những chống chỉ định của chọc dẫn lưu màng 

ngoài tim do nguy cơ làm phức tạp thêm tình trạng lâm 

sàng do giải áp màng ngoài tim nhanh và khôi phục huyết 

áp hệ thống. Tuy nhiên, nếu không thể phẫu thuật ngay, 

hoặc nếu bệnh nhân nguy kịch có thể cân nhắc chọc dịch 

màng ngoài tim và dẫn lưu lượng ít máu trong khoang 

màng ngoài tim, duy trì huyết áp quanh mức 90 mmHg 

trong khi chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu.

Một số chống chỉ định tương đối bao gồm: rối loạn đông 

máu chưa kiểm soát, đang điều trị chống đông, tiểu cầu 

giảm < 50.000/mm3.

3.2. Dụng cụ

 - Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo 

phẫu thuật, găng tay.

 - Gạc vô khuẩn; bơm 5 mL, 10 mL,  20 mL, 50 mL; 

ba chạc.

 - Dụng cụ mở thiết lập đường vào khoang màng 

ngoài tim (kim cỡ 18G, dây dẫn 0.035 inch, introducer 

sheath, dao phẫu thuật).

 - Ống thông pigtail (5Fr hoặc 6Fr) hoặc ống thông 

thẳng có nhiều lỗ bên để dẫn lưu.

 - Thuốc sử dụng trong thủ thuật: thuốc giảm đau 

(morphin, perfalgan), thuốc gây tê tại chỗ.

 - Thuốc cản quang (nếu tiến hành dưới màn  

huỳnh quang).

 - Kim chỉ khâu cố định ống thông dẫn lưu.

3.3. Kỹ thuật chọc dịch màng ngoài tim

a. Chuẩn bị bệnh nhân

 - Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về thủ thuật và 

ký vào bản cam kết thực hiện thủ thuật.

 - Thủ thuật được tiến hành tại phòng thủ thuật hoặc 

phòng tim mạch can thiệp, bệnh nhân được bố trí nằm 

đầu cao khoảng 30 độ.

 - Lắp máy theo dõi điện tâm đồ, huyết áp, SpO2.

 - Thở oxy đầy đủ.

 - Thiết lập một đường truyền tĩnh mạch tốt để đưa 

các thuốc giảm đau, an thần,...

 - Dùng các thuốc giảm đau, an thần trước thủ thuật, 

kháng sinh dự phòng.

b. Vị trí đường vào

Siêu âm tim giúp quyết định nhiều nhất vị trí thích hợp của 

đường vào và hướng kim (Hình 63.2). Thông thường nhất 

thì vị trí chọc dịch là vị trí mà siêu âm tim xác định là gần 

dịch khoang màng ngoài tim nhất. Những đường vào phổ 

biến là từ mũi ức hoặc từ mỏm nhưng vào từ một số vị trí 

khác cũng có thể dùng nếu thuận lợi hơn (Bảng 63.1).

Ưu điểm của đường dưới mũi ức là giảm nguy cơ tràn khí 

màng phổi, rách các động mạch vú trong hoặc động mạch 

liên sườn (Hình 63.2). Khi chọc dịch dưới mũi ức, kim phải 

được tạo được góc và di chuyển tự do bên dưới xương sườn 

cuối gắn với mặt dưới bên của mũi ức (thường cách mũi ức 

xuống dưới và sang bên một đốt ngón tay). Vị trí chọc quá 

cao và gần chỗ nối của mũi ức có thể gặp khó khăn khi 

đi kim xuống dưới xương sườn. Khi sử dụng đường cạnh 

ức, kim nên cách thành bên xương ức 1 cm để tránh tổn 

thương cho động mạch vú trong; nguy cơ tràn khí màng 

phổi tăng thêm khi ta chọc kim dịch ra phía bên xương ức.

Đối với chọc dịch qua khoang liên sườn, kim nên đặt ở 

vị trí bờ trên xương sườn để giảm nguy cơ chấn thương 

bó mạch thần kinh liên sườn. Góc của đường kim vào và 

hướng phải được định hướng cùng hướng của bác sĩ làm 

thủ thuật. Vị trí và hướng chọc có thể được đánh dấu trước 

bằng bút không xóa được. Khu vực trước tim và dưới mũi 

ức được sát khuẩn vô trùng và trải toan vô trùng.
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Hình 63.2. Các vị trí chọc dịch màng ngoài tim

(A) Các vị trí của chọc dịch màng ngoài tim.(1,2,3) từ dưới mũi ức, (4) khoang liên sườn V cạnh ức trái, (5) khoang liên sườn V cạnh 

ức phải, (6) từ mỏm, (7) từ vị trí nhiều dịch nhất phía bên phải. (B) đưa dây dẫn đầu cong chữ J qua kim chọc dịch vào khoang 

màng ngoài tim. (Nguồn: A is modified from Spodick DH. Acute pericarditis. New York: Grune & Stratton, 1959)

Bảng 63.1. Các đường tiếp cận chọc dẫn lưu màng ngoài tim

ĐƯỜNG VÀO MÔ TẢ ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM

Từ mỏm Vị trí đâm kim cách mỏm 1-2 cm
Đường vào gần ngay sát 

thành ngực tránh được gan

Nguy cơ chọc vào thất trái cao do 

mỏm tim đập tăng động.

Tăng nguy cơ tràn khí màng phổi.

Dưới mũi ức

Điểm giữa từ điểm mũi ức và ức 

sườn bên trái. Kim đã vào dưới lồng 

ngực hạ kim 15-30 độ hướng về  

vai trái

Giảm nguy cơ tràn khí 

màng phổi

Đường tiếp cận dài nguy cơ vào 

tạng gan, khoang sau phúc mạc

Cạnh bên ngực

Đưa kim vuông góc với thành ngực 

ở khoang liên sườn V ngay bên 

cạnh ngoài xương ức

Dưới hướng dẫn siêu âm 

cung cấp hình ảnh tốt về 

cấu trúc màng ngoài tim

Nguy cơ tràn khí màng phổi và 

thủng các mạch máu bên trong 

lồng ngực

c. Đưa kim

Sau khi gây tê tại chỗ, kim được đưa vào khoang màng 

ngoài tim qua vị trí và góc đã xác định trước. Bất kể sử 

dụng đường nào, phải đi kim chậm và hút âm vừa phải, 

nếu hút âm quá mạnh có thể làm tắc kim do hút các mảnh 

mô và không phát hiện được dịch màng tim. 

Khi vào được khoang màng ngoài tim có thể thấy cảm giác 

hẫng và hút ra dịch. Nếu sử dụng kim luồn, cần đẩy nhẹ 

kim thêm khoảng 2 mm để chắc chắn vỏ kim đã vào tới 

khoang màng ngoài tim. Sau đó vỏ kim được đẩy vào trên 

kim rồi rút kim ra.

d. Xác nhận kim đã vào màng ngoài tim

Có ba phương pháp để xác định kim chọc dịch màng ngoài 

tim ở vị trí nào (Hình 63.3). 

 - Đầu tiên là dùng siêu âm cản âm, cách này dùng 

chất cản âm (có thể sử dụng dung dịch muối sinh lý đã 

tạo bọt khí) bơm qua kim dưới hình ảnh siêu âm, thường 

đặt đầu dò ở vị trí khác với vị trí chọc mạch. Chú ý quan 

sát chất cản âm ở trong khoang màng ngoài tim hay là 

ở trong buồng tim, nếu chất cản âm trong buồng tim 

thì rút nhẹ từ từ kim ra và kiểm tra lại bằng cản âm dưới 

siêu âm. 
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1. ĐẠI CƯƠNG

Các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học thất trái được sử dụng 

để hỗ trợ huyết động trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng. Các 

thiết bị sẽ hỗ trợ bằng việc thực hiện một phần công việc 

của thất trái. Việc sử dụng các thiết bị này giúp cải thiện các 

thông số chức năng tuần hoàn:

 - Tăng tưới máu tạng.

 - Giảm áp lực đổ đầy tim.

 - Giảm thể tích và áp lực thất trái, giảm tiêu thụ oxy 

cơ tim.

 - Tăng tưới máu động mạch vành.

Một số thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học thất trái được 

dùng gồm bóng đối xung động mạch chủ (IABP), Impella,  

Tandemheart và oxy hoá máu màng ngoài cơ thể động 

- tĩnh mạch (VA ECMO). Trong đó, IABP và Impella 2.5 

thường được sử dụng do quy trình thực hiện đơn giản, thời 

gian hỗ trợ dài và ít gây rối loạn đông máu. Tandemheart 

hiện nay ít được sử dụng.

Chỉ định các thiết bị hỗ trợ thất trái:

 - Sốc tim.

 - Rối loạn chức năng thất trái nặng.

 - Các biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim cấp.

 - Can thiệp các tổn thương động mạch vành phức 

tạp (như tổn thương thân chung động mạch vành trái 

không được bảo vệ, tổn thương nghiêm trọng nhiều 

nhánh mạch vành, tổn thương mạch vành còn lại cuối 

cùng, tổn thương mạch cầu nối).

 - Là bước cầu nối để thực hiện các liệu pháp điều trị 

cao hơn:

• Hỗ trợ tạm thời ở những bệnh nhân tổn thương 

hẹp nặng thân chung động mạch vành trái.

• Suy tim nặng mất bù.

• Thiếu máu cơ tim trầm trọng.

• Rối loạn nhịp thất trầm trọng.

Sốc tim là tình trạng giảm tưới máu hệ thống mô, do suy 

giảm chức năng bơm máu của thất trong điều kiện thể tích 

tuần hoàn bình thường. Sốc tim được xác định khi huyết 

áp tâm thu < 90 mmHg kéo dài > 30 phút kèm theo:

 - Không đáp ứng với truyền dịch.

 - Phải duy trì huyết áp tâm thu > 90 mmHg bằng 

thuốc vận mạch.

 - Chỉ số tim < 2,2 l/phút/m2, áp lực mao mạch phổi 

bít >15 mmHg.

 - Giảm tưới máu mô: đầu chi lạnh, thiểu niệu, nước 

tiểu < 30 ml/giờ.

 - Thay đổi ý thức, vật vã kích thích hay li bì hôn mê.

Trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất của sốc tim là hội 

chứng vành cấp (nhồi máu cơ tim ST chênh lên và hội 

chứng vành cấp ST không chênh lên), chiếm khoảng 80% 

các trường hợp; một số nguyên nhân khác bao gồm đợt 

cấp suy tim, bệnh lý van tim, rối loạn nhịp tim phức tạp 

và viêm cơ tim. Sốc tim là biến chứng gặp ở 5-8% những 

trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và là nguyên 

nhân của 50% tử vong trong viện. Các thuốc vận mạch và 

thuốc làm tăng sức co bóp cơ tim mặc dù được sử dụng 

rộng rãi nhưng không làm giảm được tỉ lệ tử vong. Sự hỗ 

trợ cơ tim bằng thiết bị cơ học ở những bệnh nhân sốc tim 

có thể hạn chế kích thước ổ nhồi máu, tăng tưới máu cơ 

quan đích và làm giảm nhu cầu oxy của cơ tim.

Những tiến bộ trong tim mạch can thiệp hiện nay đã dẫn 

đến sự chuyển hướng từ phẫu thuật bắc cầu nối chủ-vành 

(CABG) sang can thiệp động mạch vành qua da (PCI) với 

các tổn thương mạch vành nguy cơ cao, đặc biệt trên các 

bệnh nhân không thể phẫu thuật. Những trường hợp 

mạch vành nguy cơ cao được đồng thuận là sự phối hợp 

của tổn thương mạch vành phức tạp (như tổn thương 

thân chung động mạch vành trái không được bảo vệ, 

tổn thương nghiêm trọng nhiều nhánh mạch vành, tổn 

thương mạch vành còn lại cuối cùng, tổn thương mạch 

cầu nối) với bệnh cảnh lâm sàng đặc biệt (hội chứng vành 

cấp, suy giảm chức năng thất trái nghiêm trọng), kèm theo 

các yếu tố không thuận lợi của bệnh nhân (như tuổi cao, 

thể trạng suy nhược, nhiều bệnh lý kèm theo). Các thiết bị 

hỗ trợ thất trái được đặt trong quá trình can thiệp động 

mạch vành để hạn chế nguy cơ suy sụp huyết động có thể 

xảy ra, cũng như hỗ trợ huyết động sau khi tái thông mạch. 

Việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ thất trái đã làm tăng tỷ lệ 

thành công, giảm tỷ lệ tử vong, giảm tổng chi phí điều trị 

và chăm sóc sức khỏe ở nhóm bệnh nhân này. Bảng 64.1 

đưa ra hướng dẫn cho việc sử dụng thiết bị hỗ trợ thất trái 

trong can thiệp động mạch vành nguy cơ cao.
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Bảng 64.1. Lựa chọn thiết hỗ trợ thất trái trong can thiệp động mạch vành nguy cơ cao

2. BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ (INTRA 
AORTIC BALLOON PUMP - IABP)

2.1. Giới thiệu thiết bị

Một trong những thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học thường 

dùng nhất là bóng đối xung động mạch chủ (Intra Aortic 

Balloon Pump - IABP). IABP có thể được đặt dễ dàng và 

nhanh chóng, ít tốn kém nhất trong số các thiết bị; ngoài 

ra, việc hoạt động của IABP không yêu cầu nhân viên hỗ 

trợ kỹ thuật giám sát liên tục. Hoạt động của IABP làm tăng 

huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình động mạch, 

từ đó giúp tăng tưới máu mạch vành, giảm hậu gánh, giảm 

nhu cầu oxy cơ tim. 

Trước đây, bóng đối xung động mạch chủ được chỉ định 

cho các trường hợp sốc tim, tuy nhiên các nghiên cứu 

gần đây cho thấy hiệu quả hỗ trợ hạn chế của IABP trên 

nhóm bệnh nhân này. Hiện nay, IABP được chỉ định cho các 

trường hợp suy tim mất bù, sau phẫu thuật tim mạch và hỗ 

trợ trong các thủ thuật can thiệp tim mạch nguy cơ cao. 

Dù đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi, hiện vẫn 

thiếu các nghiên cứu ngẫu nhiên ủng hộ việc sử dụng IABP 

một cách thường quy. Một bất lợi khác của IABP là sự hạn 

chế trong việc hỗ trợ lưu lượng dòng với chỉ 0,5 L/phút, 

kèm theo làm gia tăng biến cố chảy máu và các biến cố 

mạch máu.

TỔN THƯƠNG THÂN CHUNG, 

BA NHÁNH MẠCH VÀNH, TỔN 

THƯƠNG PHỨC TẠP

DỰ KIẾN QUÁ TRÌNH CAN THIỆP 

KHÔNG QUÁ KHÓ KHĂN

DỰ KIẾN QUÁ TRÌNH CAN THIỆP 

KHÓ KHĂN, HOẶC THỜI GIAN CAN 

THIỆP DÀI

Chức năng thất trái bình thường hoặc 

giảm nhẹ
Không cần IABP hoặc Impella

Chức năng thất trái giảm nặng  

(EF < 35%) hoặc đang suy tim  

tiến triển

IABP hoặc Impella

Impella hoặc  

TandemHeart  

ECMO nếu giảm oxy máu có/hoặc 

không kèm suy thất phải

2.2. Mô tả thiết bị

a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Bóng đối xung động mạch chủ bao gồm một quả bóng 

polyurethane, bao quanh một ống thông hai nòng được 

gắn vào một trục linh hoạt và kết nối với bảng điều khiển. 

Nó được bơm bởi một hệ thống kiểm soát khí. Sau khi lựa 

chọn kích cỡ phù hợp, IABP được đặt qua da từ động mạch 

đùi (hoặc động mạch cánh tay) vào động mạch chủ. Nòng 

trong được dùng để theo dõi huyết áp và nòng ngoài là để 

bơm khí vào ống. Helium là loại khí thường được sử dụng 

nhất do tỷ trọng thấp và đặc tính vật lý phù hợp để vận 

chuyển nhanh chóng đến bóng; CO, cũng được sử dụng 

ở một vài trung tâm khác. Sự giãn nở hoàn toàn của bóng 

cần được kiểm tra trước khi bắt đầu hoạt động bơm xả và 

việc đánh giá mạch máu ngoại biên cũng cần được tiến 

hành để đảm bảo tưới máu chi đầy đủ, bao gồm mạch chi 

dưới và mạch quay.
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1. XU HƯỚNG KẾT HỢP ĐA CHUYÊN NGÀNH - 
NHÓM “HEART TEAM”

Cho đến gần đây, bệnh nhân vẫn được đánh giá và điều 

trị bởi các chuyên ngành riêng biệt. Với sự phát triển của 

các kỹ thuật hybrid đã kết hợp các chuyên khoa tạo ra một 

nhóm đa chuyên khoa. Hay gặp nhất của heart team là 

trong điều trị bệnh van tim phức tạp như TAVI, tuy nhiên 

khái niệm “heart team” cũng được sử dụng trong điều trị 

các bệnh tim mạch khác như hội chứng chủ cấp và rối 

loạn nhịp tim. Mặc dù nhóm đa chuyên khoa trong điều trị 

bệnh nhân ung thư và vận chuyển bệnh nhân đã được áp 

dụng từ lâu, gần đây mới phát triển và phổ biến trong điều 

trị bệnh tim mạch phức tạp. 

Nhóm “Heart team” bao gồm bác sĩ nội khoa tim mạch, 

bác sĩ siêu âm tim, phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ can 

thiệp tim mạch, chuyên gia về bệnh van tim và siêu âm 

tim, bác sĩ gây mê tim mạch, điều dưỡng,…Sự kết hợp đa 

chuyên khoa sẽ giúp phân tích đánh giá bệnh nhân và 

lựa chọn phương án tốt nhất cho người bệnh, bệnh nhân 

được tư vấn đầy đủ thông tin, chăm sóc lấy bệnh nhân làm  

trung tâm. 

Sự đồng thuận của các chuyên gia đã nhấn mạnh sự tiếp 

cận của nhóm “heart team” trong quyết định điều trị ở 

bệnh nhân hẹp van động mạch chủ và là khuyến cáo loại 

1 ở những bệnh nhân mạch vành. Sự tiếp cận đa chuyên 

khoa sẽ giúp tối ưu hoá điều trị bệnh nhân và giúp xem xét 

liệu hybrid có thích hợp cho một bệnh nhân cụ thể. Phòng 

mổ hybrid là hình thức điển hình của sự tiếp cận đa chuyên 

khoa “heart team”.

2. PHÒNG MỔ HYBRID TRONG TIM MẠCH CAN 
THIỆP

Can thiệp tim mạch hybrid tích hợp kỹ thuật can thiệp tim 

mạch với phẫu thuật tim mạch, mục đích để tối ưu hoá 

hiệu quả trong khi xâm lấn tối thiểu. Những ví dụ như: 

thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI), 

can thiệp nội mạch động mạch chủ ngực (TEVAR) và động 

mạch chủ bụng (EVAR), kết hợp can thiệp động mạch vành 

qua da với can thiệp bệnh tim cấu trúc. Một số can thiệp 

như TAVI, TEVAR và EVAR hiện nay đã trở thành phương 

pháp điều trị tiêu chuẩn cho những bệnh nhân phù hợp. 

Do đã được chứng minh giúp cải thiện tiên lượng, chỉ định 

của các phương pháp điều trị hybrid ngày càng mở rộng. 

Mặc dù một vài thủ thuật mới này có thể thực hiện ở 

phòng mổ truyền thống hoặc phòng can thiệp, tuy nhiên 

các thiết kế phòng này không thích hợp để thực hiện hầu 

hết các can thiệp hybrid khác. Phòng hybrid đòi hỏi: phòng 

mổ với máy chụp mạch độ phân giải cao hoặc phòng can 

thiệp có khả năng mổ - “phòng mổ hybrid”. 

2.1. Thiết kế của phòng mổ hybrid

 Phòng mổ hybrid bao gồm các thiết bị hình ảnh tiên tiến 

trong 1 phòng mổ đầy đủ chức năng. Mặc dù nhiều phẫu 

thuật hybrid có thể thực hiện trong phòng mổ truyền 

thống với C-arm hoặc trong phòng can thiệp. Trong thực 

hành lâm sàng, phòng mổ hybrid bao gồm phòng mổ 

được trang bị đầy đủ với máy chụp số hoá xoá nền chất 

lượng cao và một bàn mổ thích hợp với cả chụp mạch và 

mổ mở. Các thiết bị khác như hệ thống chụp mạch 2 bình 

diện, máy siêu âm, có thể kết hợp với hệ thống hình ảnh 

khi thích hợp. Một vùng điều khiển cho các kỹ thuật viên 

hình ảnh được tích hợp.

Phòng mổ hybrid tim mạch được sử dụng bởi các phẫu 

thuật viên tim mạch và các bác sĩ can thiệp tim mạch cũng 

như đội ngũ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên hình ảnh. 

Do yêu cầu thêm diện tích cho các thiết bị hình ảnh, do đó 

phòng mổ hybrid sẽ có diện tích lớn hơn đáng kể phòng 

mổ truyền thống – tầm 93 m2 hoặc lớn hơn. Phòng mổ 

cũng yêu cầu phải chuẩn bị cẩn thận vị trí đặt các thiết 

bị. Phòng mổ hybrid phải linh hoạt cho các cuộc mổ 

trong tương lai. Cuối cùng, cần thiết kế một mô hình vị trí 

các thiết bị, bao gồm các yêu cầu đi kèm như hệ thống 

khí, đường dây điện để đảm bảo tính khả thi của phẫu 

thuật. Phụ thuộc vào hệ thống hình ảnh được sử dụng 

thì vị trí của đèn phẫu thuật, monitor có thể rất thay đổi. 

Hệ thống huỳnh quang treo tường phải tính đến luồng 

thông khí của phòng mổ. Khi sơ đồ giả định được tạo 

ra, người sử dụng trong tương lai (bao gồm các chuyên 

khoa khác nhau) phải đảm bảo rằng phù hợp với thao tác  

công việc.
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Hình 65.1. Phòng mổ hybrid

2.2. Lợi thế của phòng mổ hybrid so với phòng can 

thiệp truyền thống và phòng mổ truyền thống

Trên thực tế thủ thuật hybrid như TAVI và TEVAR được tiến 

hành ở phòng cathlab truyền thống hoặc phòng mổ hơn 

là phòng chuyên dụng cho hybrid. Tuy nhiên điều này có 

thể ảnh hưởng không tốt đến bệnh nhân. Theo thông 

thường thì việc chuyển phòng ban đầu khẩn cấp sang 

thành phòng phẫu thuật có thể làm nảy sinh ra nhiều vấn 

đề. Ánh sáng kém, thiếu dụng cụ phẫu thuật, máy hút và 

tiếp cận kém với máy tim phổi nhân tạo gây ra thảm họa 

phẫu thuật. Các thiết bị gây mê cũng cần một khoảng diện 

tích trong phòng can thiệp. Phòng can thiệp hybrid sẽ 

cung cấp đầy đủ những yêu cầu chuyển đổi đó. Mặc dù ít 

phải làm thủ thuật có cần chuyển đổi này nhưng chúng ta 

cũng nên ngăn cản bớt những biến chứng làm cho phẫu 

thuật không được tối ưu. Ngoài ra việc áp dụng các vấn đề 

về vô khuẩn nghiêm ngặt hơn và theo luật so với trong các 

phòng chỉ can thiệp truyền thống. Việc vô khuẩn có thể 

không chặt chẽ nhiều như thủ thuật can thiệp động mạch 

vành qua da (PCI) nhưng với các phẫu thuật như thay van 

thì cần phải nghiêm ngặt hơn nhiều.

Cũng như các quy trình nâng cao được thực hiện trong 

phòng can thiệp truyền thống, một số thiết bị C-arm di 

động ở các phòng mổ được sử dụng để thực hiện các 

thủ thuật như TAVI hoặc TEVAR. Như đã đề cập trước đó 

thì máy nội soi huỳnh quang cố định hiện đại với máy dò 

màn hình phẳng có khả năng đánh giá vượt xa các thiết 

bị di động dẫn đến sẽ làm tăng khả năng thành công cho 

thủ thuật. Và cũng ít gây nguy cơ nhiễm bức xạ hơn cho 

bệnh nhân cũng như nhân viên trong khi lại cung cấp hình 

ảnh tối ưu vượt trội. Hơn nữa, những máy móc này có thể 

xoay quanh bệnh nhân và cung cấp các mặt cắt ngang và 

dựng lên các dữ liệu 3D. Máy chụp cắt lớp vi tính C-arm 

3 chiều có thể thu hình ảnh trong vài phút và hỗ trợ việc 

định vị cho thay van qua đường ống thông hoặc đặt stent 

graft ĐMC. Những dữ liệu này có thể bổ sung cho các hình 

ảnh 2D và định hướng giải phẫu. Điều này hạn chế dùng 

nhiều chất cản quang trong các thủ thuật can thiệp phình 
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ĐM chủ phức tạp với nhiều nhánh graft bên. Như vậy, nên 

đầu tư cho các phòng mổ hybrid hơn là thỏa hiệp với các 

phòng can thiệp cũ, để có thể đạt được lợi ích an toàn hơn 

cho bệnh nhân.

2.3. Các kỹ thuật sử dụng trong phòng “hybrid” 

a. Thay van qua đường ống thông

Thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) 

được thực hiện đầu tiên năm 2002, một van nhân tạo sinh 

tạo có stent làm từ màng ngoài tim được đặt vào dưới 

màn huỳnh quang tăng sáng qua đường động mạch đùi. 

Hiện nay chỉ có hai loại van là van Edwards Sapien và van 

Medtronic Corevalve được FDA chấp thuận sử dụng trên 

lâm sàng. Một vài các van khác đang được thử nghiệm trên 

lâm sàng.

Trong lúc thay van, màn hình huỳnh quang tăng sáng 

là công cụ chính được sử dụng để xác định vị trí van và 

giải phẫu vòng van. Do đó, hình ảnh có độ phân giải cao 

được yêu cầu và không nên thực hiện với màn hình huỳnh 

quang di động. Do đó, thủ thuật này nên được thực hiện ở 

phòng mổ hybrid hoặc phòng can thiệp tim mạch.

TAVI qua đường đùi có thể thực hiện trong phòng can 

thiệp tim mạch hoặc phòng mổ hybrid, các đường vào 

khác (qua mỏm hoặc qua động mạch chủ) phù hợp hơn 

với phẫu thuật hybrid bởi vì nó liên quan đến phẫu thuật. 

Đường vào qua mỏm tim thường được thực hiện qua mở 

ngực và đường vào qua động mạch được thực hiện qua 

mở xương ức tối thiểu hoặc mở ngực phải.

b. Can thiệp nội mạch động mạch chủ 

Can thiệp nội mạch động mạch chủ được sử dụng cho cả 

động mạch chủ ngực (TEVAR) và động mạch chủ bụng 

(EVAR). TEVAR và EVAR là một trong những thủ thuật được 

thực hiện phổ biến nhất trong phòng mổ hybrid. Chỉ định 

phổ biến nhất của TEVAR/EVAR là phình động mạch chủ, 

ngoài ra còn có các chỉ định khác như tách thành động 

mạch chủ, chấn thương mạch chủ, loét xuyên thành động 

mạch chủ. Phẫu thuật hybrid debranching là phẫu thuật 

bypass mở được thực hiện để tạo landing zone cho stent 

graft ở những trường hợp phức tạp như phình quai động 

mạch chủ và phình cả động mạch chủ ngực và chủ bụng.

Kỹ thuật nội mạch và hybrid được áp dụng cho tách động 

mạch chủ. Mặc dù một vài thử nghiệm lâm sàng cho thấy 

TEVAR không giúp cải thiện sống còn so với điều trị nội 

khoa đơn thuần ở những bệnh nhân tách động mạch chủ 

type B, TEVAR vẫn là điều trị chính cho tách động mạch chủ 

type B có biến chứng (vỡ, giảm tưới máu, tăng kích thước, 

tăng huyết áp khó kiểm soát, đau khó kiểm soát). 

TEVAR cũng được sử dụng trong trường hợp chấn thương 

động mạch chủ. Các nghiên cứu lớn đã cho thấy tỷ lệ tử 

vong và liệt 2 chân sau can thiệp thấp hơn so với mổ mở. 

Hội Phẫu thuật mạch máu đã đưa ra hướng dẫn về can 

thiệp nội mạch đối với chấn thương động mạch chủ và 

đưa ra khuyến cáo mức độ 2: “can thiệp nội mạch cho chấn 

thương động mạch chủ đi kèm với tăng tỷ lệ sống còn 

và giảm nguy cơ thiếu máu tuỷ, tổn thương thận, nhiễm 

trùng so với mổ mở hoặc không phẫu thuật”. Hướng can 

thiệp này cho phép nhanh chóng điều trị các tổn thương 

khác đi kèm.

Ở các phòng mổ hybrid hiện đại, máy CT 3D được tích 

hợp với màn huỳnh quang cho phép xác định sớm và điều 

trị các endoleak mà màn huỳnh quang tăng sáng thông 

thường không phát hiện được. Kỹ thuật này còn giúp 

đặt nhánh bên hoặc tạo cửa sổ graft mà tốn ít thuốc cản 

quang hơn.

c. Hybrid trong tái tưới máu mạch vành

Hybrid trong tái tưới máu mạch vành kết hợp phẫu thuật 

bắc cầu chủ vành (CABG) và can thiệp động mạch vành 

qua da (PCI) trong bệnh nhiều nhánh động mạch vành. 

Các thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy ưu điểm của CABG 

so với PCI ở bệnh nhân tổn thương thân chung nguy cơ 

cao, bệnh 3 thân mạch vành, giảm chức năng thất trái, đái 

tháo đường. Lợi thế của CABG dường như xuất phát từ cầu 

nối động mạch vú trong trái (LIMA) với động mạch liên 

thất trước (LAD). Cầu nối LIMA tới LAD vẫn còn thông sau 

20 năm ở hơn 95% bệnh nhân và có lợi thế về sống còn so 

với cầu nối tĩnh mạch hiển. Ngược lại, cầu nối tĩnh mạch 

hiển sau 10-15 năm chỉ còn thông ở 50-60% bệnh nhân vì 

vậy không ưu điểm hơn so với stent phủ thuốc.

Tái tưới máu mạch vành hybrid mang ưu điểm của CABG 

với cầu nối LIMA tới LAD mà không cần liệt tim, vì vậy cho 

phép can thiệp nội mạch các mạch vành khác. Thủ thuật 

này có thể thực hiện một thì trong phòng mổ hybrid hoặc 

thực hiện hai thì. Thường cầu nối LIMA với LAD được thực 

hiện trước để bảo vệ LAD trong lúc can thiệp và tránh nguy 

cơ chảy máu gây ra bởi thuốc kháng kết tập tiểu cầu.
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I. THANG ĐIỂM PHÂN TẦNG NGUY CƠ TIM MẠCH THƯỜNG DÙNG

1. THANG ĐIỂM EUROSCORE (EUROPEAN SYSTEM FOR CARDIAC OPERATIVE RISK EVALUATION): 
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ PHẪU THUẬT TIM CỦA CHÂU ÂU

YẾU TỐ NGUY CƠ CÁCH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM

Tuổi Tăng mỗi 5 năm sau 60 tuổi 1

Giới Nữ 1

Bệnh phổi mạn tính Sử dụng lâu dài các thuốc giãn phế quản hoặc steroids 1

Bệnh lý ở các động mạch 

ngoài tim

Có 1 hoặc nhiều các bệnh lý sau: Đau cách hồi, tắc động mạch cảnh > 50%, 

phẫu thuật trước đây hoặc phẫu thuật chương trình trên động mạch chủ, 

động mạch chi hoặc động mạch cảnh

2

Rối loạn chức năng thần 

kinh

Bệnh lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại hoặc sinh hoạt hàng 

ngày
2

Phẫu thuật tim trước đây Phẫu thuật đòi hỏi mở khoang màng ngoài tim 3

Creatinin huyết thanh > 200 μmol/L trước mổ 2

Viêm nội tâm mạc tiến 

triển
Bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh tại thời điểm phẫu thuật 3

Tình trạng trước mổ nguy 

kịch

Có một hoặc nhiều trong số các tình trạng sau:

Nhịp nhanh thất hoặc rung thất hoặc ngất, ép tim ngoài lồng ngực trước 

phẫu thuật, thông khí cơ học trước khi đến phòng gây mê, phải hỗ trợ thuốc 

vận mạch trước mổ, IABP (đặt bóng đối xung động mạch chủ) hoặc suy thận 

cấp trước mổ

3
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Yếu tố nguy cơ do tim Điểm

Cơn đau thắt ngực không 

ổn định
Đau ngực đòi hỏi Nitrat tĩnh mạch cho đến khi chuyển vào phòng gây mê 2

Rối loạn chức năng thất 

trái

LVEF: 30 - 50%

LVEF: < 30%

Nhồi máu cơ tim gần đây (< 90 ngày)

1

3

2

Tăng áp lực động mạch 

phổi
Áp lực động mạch phổi tâm thu > 60 mmHg 2

Yếu tố nguy cơ do phẫu thuật Điểm

Cấp cứu 2

Phẫu thuật khác ngoài cầu 

nối động mạch vành

Phẫu thuật tim lớn khác hoặc kết hợp với phẫu thuật cầu nối động mạch 

vành
2

Phẫu thuật trên động 

mạch chủ

Phẫu thuật có can thiệp đến động mạch chủ lên, quai, hoặc động mạch chủ 

xuống
3

Thủng vách liên thất sau 

nhồi máu cơ tim
4

 Áp dụng:

ĐIỂM NGUY CƠ PHẪU THUẬT TIM

0 - 2 Nguy cơ thấp

2 - 5 Nguy cơ vừa

≥ 6 Nguy cơ cao

Tham khảo: https://www.euroscore.org/
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2. THANG ĐIỂM CHA2DS2-VASC: ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ĐỘT QUỴ NÃO DO HUYẾT KHỐI Ở CÁC BỆNH 
NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM

Định nghĩa rung nhĩ không do bệnh van tim: Theo ESC 2016, rung nhĩ không do bệnh van tim là không có hẹp van 2 lá từ mức 

độ vừa trở lên, không có van tim cơ học.

Áp dụng

 - 0 điểm: Không dùng thuốc chống đông (Giới tính nữ nếu không kèm theo yếu tố nguy cơ nào khác được tính tương 

đương 0 điểm).

 - 1 điểm: Cân nhắc dùng thuốc chống đông đường uống (IIa).

 -  ≥ 2 điểm: Dùng thuốc chống đông đường uống (IA), cân nhắc dụng cụ bít tiểu nhĩ trái nếu có chống chỉ định dùng 

thuốc chống đông (IIbC).

YẾU TỐ NGUY CƠ ĐIỂM
CHA2DS2-VASc 

(ĐIỂM)

TỶ LỆ ĐỘT QUỴ ĐƯỢC ĐIỀU 

CHỈNH MỖI NĂM (% MỖI 

NĂM)

0 0,0

Suy tim sung huyết 1 1 1,3

Tăng huyết áp 1 2 2,2

Tuổi ≥ 75 2 3 3,2

Đái tháo đường 1 4 4,0

Đột quỵ não/TIA/thuyên tắc mạch 2 5 6,7

Bệnh mạch máu (tiền sử nhồi máu cơ tim, 

bệnh động mạch ngoại biên, hoặc xơ vữa 

động mạch chủ)

1 6 9,8

Tuổi 65-74 1 7 9,6

Giới nữ 1 8 6,7

Điểm tối đa 9 9 15,2
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