LÂM SÀNG
TIM BẨM SINH

LỜI GIỚI THIỆU
im bẩm sinh là nhóm các bệnh lý có những bất

T

họa cụ thể (trong nhiều trường hợp còn có thêm sơ

thường về cấu trúc tim và/hoặc các mạch máu

đồ hay hình vẽ minh họa đi kèm) để người đọc dễ

có liên quan ngay từ khi đứa trẻ ra đời.

tiếp thu hơn.

Trong thời gian gần đây, nhờ có những tiến bộ về

Phần “Can thiệp tim bẩm sinh” đã giới thiệu những

khoa học kỹ thuật mà việc chẩn đoán các bệnh tim

kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp qua đường ống

bẩm sinh ngày càng chính xác hơn và các biện pháp

thông, thực sự rất hữu ích để người đọc hiểu rõ hơn

điều trị (nhất là về tim mạch can thiệp qua đường

về chỉ định và hiệu quả của phương pháp điều trị

ống thông) cũng ngày càng hiệu quả hơn.

rất tiên tiến này trong những bệnh lý tim bẩm sinh.

Tim bẩm sinh là một trong những lĩnh vực khá khó

Phần “Một số hội chứng có liên quan đến những bất

của chuyên ngành tim mạch. Tuy nhiên cho đến nay

thường tim bẩm sinh” cũng giúp cho chúng ta nắm

những tài liệu để học tập và tham khảo về lĩnh vực

được hơn về những hội chứng có thể gặp trên lâm

này còn chưa nhiều.

sàng mà trước đó còn chưa biết rõ.

Với mong muốn có được một cuốn sách khá hoàn

Phần “Thuật ngữ tim bẩm sinh” được chuyển tải từ

thiện, bao phủ được phần lớn các bệnh tim bẩm

tiếng Anh sang tiếng Việt là những cố gắng rất đáng

sinh, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu đã phối hợp cùng với

ghi nhận của các tác giả để những đề xuất bước đầu

các anh chị em đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm

về các thuật ngữ này sẽ ngày càng được hoàn thiện

trong lĩnh vực Tim mạch Nhi khoa và kể cả tim bẩm

hơn sau khi có sự góp ý của anh chị em đồng nghiệp.

sinh ở người lớn để biên soạn cuốn sách “Lâm sàng
tim bẩm sinh”.

Chúng tôi thấy rằng cuốn “Lâm sàng tim bẩm sinh”
này là một tài liệu học tập, tài liệu tham khảo tốt cho

Đây là một cuốn tài liệu được biên soạn khá công

các sinh viên y khoa, các học viên sau đại học, cho

phu, bao gồm những vấn đề cơ bản (phôi thai học,

anh chị em đồng nghiệp và các độc giả muốn hiểu

giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh) cho đến bệnh học tim

biết hơn về các bệnh lý tim bẩm sinh.

bẩm sinh (triệu chứng, chẩn đoán, biến chứng, điều
trị, tiên lượng, vv…).

Mặc dù các tác giả đã hết sức cố gắng để biên soạn
cuốn sách này, nhưng nhất định vẫn còn những

Để chẩn đoán từng loại tim bẩm sinh, bên cạnh

khiếm khuyết mà chắc chắn rằng các tác giả rất

những triệu chứng lâm sàng, Xquang tim phổi, điện

mong muốn nhận được sự chỉ dẫn và đóng góp ý

tâm đồ… có tính chất kinh điển, thì các tác giả đã

kiến cụ thể của bạn đọc gần xa để lần xuất bản sau,

cập nhật, bổ sung thêm một số thăm dò mới đang

cuốn sách sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn.

được tiến hành rất phổ biến hiện nay như: siêu âm
Doppler tim, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng
từ tim, thông tim và chụp buồng tim… Đặc biệt siêu
âm Doppler tim là một trong những phương pháp
thăm dò không chảy máu nhưng rất hữu ích trong
chẩn đoán các bệnh tim bẩm sinh đã được các tác
giả trình bày khá chi tiết với những hình ảnh minh

Một lần nữa xin ghi nhận những cố gắng rất đáng được
biểu dương của tập thể tác giả cuốn “Lâm sàng Tim
bẩm sinh” và xin trân trọng giới thiệu với toàn thể anh
chị em đồng nghiệp cùng bạn đọc gần xa.
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LÂM SÀNG TIM BẨM SINH
Tim bẩm sinh là một chuyên ngành sâu trong tim mạch. Sự phát triển của tim bẩm sinh gắn liền với sự phát triển
của tim mạch nói chung, tuy nhiên có những điểm khác biệt nhất định. Nắm được lịch sử phát triển sẽ giúp chúng
ta biết được hiện tại và phần nào dự đoán được hướng đi trong tương lai của chuyên ngành tim bẩm sinh. Từ đó,
sinh viên y và bác sĩ học viên có thể tìm hiểu về chuyên ngành hay và khó này đồng thời, các bác sĩ tim bẩm sinh có
thêm sự tin tưởng và gắn bó với con đường đã chọn.

1. KHỞI ĐẦU CHUYÊN NGÀNH TIM BẨM
SINH: GIAI ĐOẠN 1628-1930

Hơn 100 năm sau, Edwardo Sandiford là người đầu
tiên mô tả các triệu chứng lâm sàng của một trẻ
có biểu hiện tím (mà ông gọi là “blue boy” - cậu bé

1.1. Những phát hiện bất thường về giải
phẫu tim mạch

màu xanh tím). Ban đầu Edwardo nghĩ rằng đây là
bệnh mắc phải do trẻ sinh ra có ngoại hình bình
thường. Trẻ qua đời khi 2 tuổi, đặc điểm giải phẫu

Năm 1628, William Harvey, bác sĩ người Anh, lần

bệnh trên mổ tử thi gồm: còn lỗ bầu dục (patent

đầu tiên mô tả chi tiết sinh lý và giải phẫu học của

foramen ovale), thông liên thất (ventricular

hệ đại tuần hoàn và tiểu tuần hoàn trong công

septal defect), hẹp van động mạch phổi

trình nghiên cứu có nhan đề Excercitatio de motu

(pulmonary valvular stenosis) và thân động mạch

cordis et sanguinis animalibus (hoạt động của tim

phổi teo nhỏ; do đó máu từ hai tâm thất đều được

và máu động vật). Kể từ đó, giai đoạn thế kỷ 16

bơm vào động mạch chủ. Thậm chí ông còn đưa

và 17 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhà

ra suy đoán: ống động mạch không đóng đã giúp

giải phẫu nổi tiếng, trong đó Niels Stensen đến từ

đứa trẻ không bị tím trong khoảng thời gian đầu

Copenhagen là nhà giải phẫu đã nhận được sự chú

sau sinh.

ý của giới khoa học đương thời. Năm 1671, ông lần
đầu mô tả bất thường bẩm sinh ở tim của thai chết
lưu với nhiều tổn thương phối hợp, ngày nay được
gọi là tứ chứng Fallot (tetralogy of Fallot). Ông đã

Những tổn thương giải phẫu đó ngày nay được gọi
là tứ chứng Fallot, lấy theo tên của bác sĩ người Pháp
Étienne- Louis-Arthur Fallot.

mô tả chính xác các đặc điểm sinh lý bệnh từ những
bất thường giải phẫu đó.

Hình 1.1. William Harvey (1578 - 1657) và công trình
nghiên cứu “Hoạt động của tim và máu động vật”, 1628
Hình 1.2. Arthur Fallot, bác sĩ người Pháp (1850 - 1911)

25
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Chính A. Fallot vào năm 1888 đã tuyên bố rằng: 75%

Năm 1908, William Osler xuất bản cuốn sách

các trường hợp mổ tử thi bệnh nhân bị tim bẩm sinh

“Osler’s Modern Medicine”, trong đó có một chương

có tím sẽ gồm các tổn thương: động mạch phổi hẹp

viết về “Bệnh tim bẩm sinh” của Maude Abbott. Tác

hoặc thiểu sản; động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách

giả đã bàn luận không chỉ lâm sàng mà còn về các

liên thất, thông liên thất, phì đại thất phải.

nguyên nhân gây ra dị tật tim bẩm sinh và nghĩ đến
cả nguyên nhân bất thường từ trong bào thai và yếu

1.2. Những hiểu biết ban đầu về lâm sàng

tố môi trường đều có thể dẫn đến các khiếm khuyết

tim bẩm sinh

ở tim.

Năm 1819, Laennec phát minh ra ống nghe bằng
gỗ, lần đầu tiên các bác sĩ phát hiện được mối liên
quan giữa tiếng thổi qua ống nghe khi bệnh nhân

2. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TIM MẠCH
NHI: 1930-1960

còn sống với những tổn thương tại tim được phát
hiện qua mổ tử thi sau khi bệnh nhân đó qua đời.

2.1. Phẫu thuật tim bẩm sinh

Những năm 1850, Thomas Peacock đã mô tả

Ngày 26 tháng 8 năm 1938, tại Bệnh viện Nhi

hướng lan của tiếng thổi trong bệnh hẹp van động

Boston, Robert Gross (một

mạch phổi. Năm 1858, ông xuất bản cuốn sách

người Mỹ) đã tiến hành phẫu thuật thắt ống

“On Malformations of the Human Heart” gồm những

động mạch thành công cho bé gái 7 tuổi.

hình ảnh minh họa cho các bệnh lý tim bẩm sinh

Khi đó, bệnh tim bẩm sinh không chỉ vừa lạ, vừa

khác nhau: thông liên thất (ventricular septal defect),

“thú vị”, mà lần đầu tiên được coi là bệnh có thể

hẹp động mạch phổi (pulmonary stenosis), chuyển

chữa khỏi.

bác sĩ phẫu thuật

gốc đại động mạch (transposition of the great
arteries) được mô tả và trình bày một cách có hệ
thống so với trước đây.
Năm 1874, Henri Roger đã mô tả tiếng thổi lớn kèm
theo rung miu ở bệnh nhân có lỗ thông giữa hai
tâm thất, bệnh nhân sống đến tuổi trưởng thành.
Gibson đã đồng thời mô tả đặc điểm lâm sàng tiếng
thổi và đặc điểm sinh lý bệnh của dị tật còn ống
động mạch (patent ductus arteriosus).

Hình 1.3. René Théophile Hyacinthe Laennec, bác sĩ
người Pháp (1781 - 1826) và chiếc ống nghe bằng gỗ
đầu tiên

Hình 1.4. Robert Edward Gross, người Mỹ (1905-1988)

CHƯƠNG 2

ĐẠI CƯƠNG
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1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIM BẨM SINH
1.1. Dịch tễ học
Bệnh tim bẩm sinh (congenital heart disease)
là một trong các bất thường bẩm sinh hay gặp
nhất, chiếm khoảng 0,8% trong tổng số trẻ sơ

1.2. Chăm sóc bệnh nhân tim bẩm sinh
Năm 2020, khuyến cáo Hội tim mạch châu Âu (ESC)
về bệnh tim bẩm sinh người lớn, đã đưa ra và nhấn
mạnh quan điểm: Bệnh tim bẩm sinh là một bệnh
có tính chất mạn tính và kéo dài cả cuộc đời.

sinh chào đời. Theo diễn biến tự nhiên, có khoảng

Bệnh tim bẩm sinh kéo dài từ lúc đứa trẻ ra đời, cho

hơn 50% số bệnh nhân tử vong nếu không được

đến khi lớn lên, trưởng thành, sinh con (với phụ nữ)

phẫu thuật, can thiệp đúng phương pháp, đúng

và khi về già. Ngay cả sau khi phẫu thuật/can thiệp

thời điểm.

điều trị tổn thương tim bẩm sinh triệt để, các vấn đề

Với sự phát triển mạnh mẽ của y học, đã có rất nhiều
bệnh nhân được can thiệp phẫu thuật ngay từ khi
còn nhỏ và trở về cuộc sống bình thường. Thống kê
cho thấy hơn 85% trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
sẽ sống được đến tuổi trưởng thành. Số lượng lớn
bệnh nhân này sẽ lớn lên và đối mặt với những diễn
biến tiếp theo của sự tiến triển bệnh cũng như các
vấn đề mới sau phẫu thuật, can thiệp.
Rất nhiều bệnh nhân tim bẩm sinh ở tuổi trưởng
thành cần phải phẫu thuật lại, kèm theo nguy
cơ rối loạn nhịp và các biến chứng đặc biệt trong
trường hợp các phẫu thuật can thiệp trước đó
không tốt hoặc chưa hoàn thiện. Kết quả cuối
cùng ở nhóm bệnh nhân này là tái nhập viện vì
suy tim, tăng áp mạch máu phổi (pulmonary
hypertension), rối loạn nhịp tim và đặc biệt tỷ lệ tử
vong còn cao.
Tại Việt Nam chưa có thống kê cụ thể nào về số
lượng bệnh nhân tim bẩm sinh (cả trẻ em và người
lớn), tuy nhiên chúng ta có thể dựa vào các thống kê
của nước ngoài để phần nào dự đoán số lượng bệnh
tim bẩm sinh tại Việt Nam.

khác liên quan vẫn còn tồn tại nhiều năm: rối loạn
nhịp tim, các tổn thương tồn lưu sau phẫu thuật/
can thiệp, vấn đề thai sản, biến chứng bệnh động
mạch vành, suy tim hay viêm nội tâm mạc nhiễm
khuẩn… Do đó, bên cạnh việc điều trị bất thường
bẩm sinh, rất nhiều vấn đề cần quan tâm và chăm
sóc một cách toàn diện để bệnh nhân có cuộc sống
chất lượng tốt (Hình 2.1).
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Hình 2.1. Tim bẩm sinh là bệnh mạn tính cả đời (theo khuyến cáo ESC 2020 về quản lý bệnh tim bẩm sinh ở người
trưởng thành)
Nhằm mục đích làm tốt hơn việc chăm sóc và điều

• Quyết định các phương pháp điều trị phẫu

trị bệnh tim bẩm sinh ở cả trẻ em và người lớn, một

thuật, can thiệp hay điều trị nội khoa.

số vấn đề được đặt ra là:

• Hỗ trợ và xử lý các tình huống xuất hiện

‐ Ở trẻ em:
• Sàng lọc, phát hiện bệnh tim bẩm sinh từ
trong bào thai (nếu có thể).
• Sàng lọc trẻ em ngay sau sinh, để phát hiện
sớm các bệnh tim bẩm sinh, nhất là các trường
hợp trẻ có tím.
• Điều trị và theo dõi lâu dài trẻ em mắc tim
bẩm sinh.
‐ Ở người trưởng thành:
• Phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng
thành mà bị bỏ sót trong quá khứ.

trong đời sống thường ngày ở bệnh nhân
người lớn có bệnh tim bẩm sinh.
Một giải pháp đưa ra là thành lập các trung tâm
tim bẩm sinh trẻ em và trung tâm tim bẩm sinh
người lớn, đây là nhu cầu khá cấp thiết trong bối
cảnh phát triển nhanh của ngành y tế nói chung và
ngành tim mạch nói riêng.
Việc thành lập trung tâm bệnh tim bẩm sinh nhằm
các mục đích sau:
‐ Hoàn thiện và hạn chế tối đa các sai sót trong
điều trị bệnh tim bẩm sinh.

• Theo dõi liên tục các trường hợp bệnh tim

‐ Tập hợp các nguồn lực con người và vật chất để

bẩm sinh đã phát hiện từ nhỏ.

chăm sóc bệnh tim bẩm sinh.

CHƯƠNG 3

PHÔI THAI HỌC
HỆ TUẦN HOÀN
Dương Công Nguyên
Dương Tiến Tùng
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Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan quan trọng đầu tiên thực hiện chức năng trong phôi. Tim nguyên thủy
(primordial heart) và hệ thống mạch máu xuất hiện vào khoảng giữa tuần thứ ba. Tim bắt đầu đập nhịp
đầu tiên vào khoảng ngày 22-23, máu bắt đầu chảy trong tuần thứ 4 và nhịp tim đập có thể phát hiện được nhờ
siêu âm Doppler (chú ý trong bài này sử dụng tuổi phôi là tuổi phát triển thật của phôi, khác so với tuổi thai trên
lâm sàng – là tuổi quy ước cho việc thực hành được dễ dàng, tuổi phôi thường nhỏ hơn tuổi thai 2 tuần). Sự phát
triển sớm này (của hệ tuần hoàn) là cần thiết bởi cách cung cấp oxy và chất dinh dưỡng như giai đoạn trước
(bằng cách khuếch tán – diffusion) không còn đủ cho sự phát triển nhanh chóng của phôi. Hệ tuần hoàn có
nguồn gốc từ trung bì lá tạng – trung bì ở gần kề với nội bì (splanchnic mesoderm layer) tạo ra tim nguyên thủy.

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA TIM

Vào khoảng ngày thứ 16 của phôi, các tế bào tim
nguyên thủy (progenitor heart cells) xuất hiện
(hoặc nằm) ở vùng thượng bì phôi (epiblast),

1.1. Sự hình thành và phát triển của ống tim
nguyên thủy

ngay sát với phần tận cùng thần kinh của đường
nguyên thủy (primitive streak), từ đây chúng di
cư vào trong lớp lá tạng của trung bì bên (trung

a. Sự hình thành ống tim nội mô
Sự hình thành ống tim nội mô (endocardial heart
tube) diễn ra trong 3 sự kiện chính:
‐ Xuất hiện vùng tạo tim (cardiogenic region).

bì lá tạng), phát triển về phía đầu phôi, lan sang
2 bên và vòng ra phía trước tấm trước dây sống
tạo thành vùng tạo tim (diện tim) có hình cung hay
hình móng ngựa, vị trí nằm trước phần đầu tấm
thần kinh (Hình 3.1).

‐ Hình thành ống tim nội mô.
‐ Phôi khép mình.

C

A

B

Hình 3.1. Vùng tạo tim
A. Mặt lưng của phôi xấp xỉ 18 ngày; B. Mặt cắt ngang qua vùng tạo tim; C. Mặt cắt dọc từ đầu phôi đến đuôi phôi
(Nguồn: Sadler TW.: Langman’s medical embryology, 14th Ed, 2018 ,13, 179)
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Các tế bào trung mô tại diện tim hợp lại thành dây

cavity) nằm ở xa ống tim (heart tube) (Hình 3.2, hình

tế bào tạo tim. Từ dây tế bào tạo tim này hình thành

3.6, hình 3.9).

hai ống tim nội mô, khoang ngoài tim (pericardial

Hình 3.2. Sự hình thành và phát triển của ống tim nguyên thủy
A. Mặt lưng của phôi 20 ngày;
B. Hình ảnh cắt ngang qua vùng tim (lát cắt B của hình A), thể hiện 2 ống tim nội mô và khoang màng ngoài tim
ở 2 bên;
C. Hình ảnh cắt ngang qua phôi, thể hiện sự hình thành khoang màng ngoài tim và ống tim nội mô;
D. Hình ảnh lát cắt ngang qua phôi 22 ngày, thể hiện 2 ống tim nội mô đã sáp nhập và được treo bởi mạc treo
tim – lưng;
E. Hình ảnh minh họa phôi 28 ngày tuổi, thể hiện sự thoái hóa phần giữa của mạc treo tim - lưng và sự
thành lập xoang ngang, ống tim lúc này có hình chữ D;
F. Hình ảnh cắt ngang qua phôi theo lát cắt ở hình E, thể hiện các lớp của thành tim.
(Nguồn: Keith L. Moore, T.V.N. Persaud, Mark G. Torchia. Before we are born, 9th Ed 2016, 14, 195)
Chú thích: TK: Thần kinh; ĐMC: Động mạch chủ; ĐM: Động mạch.
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Phôi ngày càng phát triển lớn dần từ mặt phẳng

Điều này dẫn đến việc đầu và đuôi phôi gập về phía

2 chiều phát triển lên 3 chiều dẫn đến hiện tượng

bụng (phát triển theo chiều dọc), hai mép bên của

khép mình. Trong tuần thứ 4, các thành phần của

phôi tiến lại, sáp nhập với nhau ở đường giữa bụng

phôi tăng trưởng không đồng đều, đĩa phôi từ mặt

(phát triển theo chiều ngang) (Hình 3.3).

phẳng 2 chiều phát triển thành cấu trúc 3 chiều.

Hình 3.3. Hiện tượng phôi khép và vị trí của tim
A. Phôi 18 ngày; B. Phôi 20 ngày; C. Phôi 21 ngày; D. Phôi 22 ngày
(Nguồn: Sadler TW.: Langman’s medical embryology, 14th Ed, 2018 ,13, 182)
Hệ quả của quá trình khép phôi dẫn đến hai ống tim

tim xoay 180º, vị trí nằm ở phía bụng ruột trước

nội mô sáp nhập thành một ống tim duy nhất (do

và phía đuôi màng miệng - họng (oropharyngeal

phôi khép 2 bên về phía bụng) (Hình 3.4). Đầu phôi

membrane) (Hình 3.5).

gập về phía bụng làm cho ống tim và khoang ngoài

Hình 3.4. Hiện tượng khép phôi và tạo thành một ống tim duy nhất
A. Phôi 17 ngày; B. Phôi 18 ngày; C. Phôi 22 ngày
(Nguồn: Sadler TW.: Langman’s medical embryology, 14th Ed, 2018 ,13, 182)
Chú thích: TK: Thần kinh; ĐM: Động mạch.

Phần II

TIẾP CẬN BỆNH NHÂN
TIM BẨM SINH
Chương 6: Triệu chứng cơ năng
Chương 7: Triệu chứng thực thể
Chương 8: Một số triệu chứng quan trọng cần lưu ý
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1. ĐẠI CƯƠNG

(pulmonary stenosis) (hội chứng Rubella, xem
Bảng 6.6).

Việc tiếp cận chẩn đoán một bệnh nhân nghi ngờ
bị bệnh tim bẩm sinh (TBS) bắt đầu từ việc khai
thác tiền sử (bao gồm tiền sử sản khoa, tiền sử gia
đình) và triệu chứng cơ năng của người bệnh. Một
số bệnh tim bẩm sinh có nguyên nhân do những rối

‐ Nhiễm virus CMV (cytomegalovirus), virus
Herpes hay virus Coxsackie trong giai đoạn đầu
thai kỳ có thể gây quái thai, trong giai đoạn
muộn có thể gây viêm nội tâm mạc.

loạn từ trong thời kỳ mang thai, nên việc khai thác

‐ Nhiễm virus (bao gồm cả virus gây suy giảm

kỹ tiền sử sản khoa rất quan trọng.

miễn dịch ở người) trong thời kỳ cuối quá trình

Ngoài ra, các triệu chứng cơ năng của bệnh tim bẩm
sinh cũng rất thay đổi, phụ thuộc vào từng bệnh cụ
thể, tình trạng bệnh và độ tuổi bệnh nhân khi phát
hiện bệnh. Ở trẻ sơ sinh bị suy tim hay tím, bệnh sử
thường khá ngắn gọn, điều cần quan tâm là trong
gia đình có ai tử vong sớm, mắc bệnh tim bẩm sinh

mang thai có thể gây viêm cơ tim.
b. Thuốc người mẹ dùng
Dưới đây là danh sách một số thuốc nghi ngờ là tác
nhân gây dị dạng thai và các bệnh tim bẩm sinh
(xem Bảng 6.6).

hay trẻ có tiếp xúc với bất kỳ yếu tố có thể gây dị tật

‐ Amphetamines: Thông liên thất (TLT), còn ống

trong quá trình mẹ mang thai không. Với trẻ nhỏ,

động mạch (COĐM), thông liên nhĩ (TLN) và

khai thác việc trẻ bú có tốt không là rất quan trọng.

chuyển gốc đại động mạch.

Đối với trẻ lớn hay bệnh nhân người lớn việc khai
thác tiền sử thai kỳ của mẹ sẽ khó khai thác hơn. Tuy

‐ Thuốc chống co giật như phenytoin: hẹp

nhiên các triệu chứng cơ năng sẽ được mô tả chính

ĐMP, hẹp van ĐMC, hẹp eo ĐMC và còn ống

xác và đầy đủ hơn.

động mạch.
‐ Trimethadione gây hội chứng trimethadione

2. TIỀN SỬ

thai nhi, với các dị tật TBS như: chuyển gốc đại
động mạch, TLT, tứ chứng Fallot, hội chứng thiểu

2.1. Tiền sử sản khoa
Cần khai thác kỹ tiền sử sản khoa (bệnh lý của mẹ
trước và trong thời kỳ mang thai, sự phát triển của
thai nhi, các bất thường trong quá trình sinh và
ngay sau sinh) cần được khai thác chi tiết, rõ ràng.

sản tim trái.
‐ Lithium (Ebstein).
‐ Acid retinoic (khuyết tật vùng thân nón).
‐ Acid valproic (những khiếm khuyết riêng rẽ).

Bà mẹ mắc các bệnh lý nhiễm trùng, sử dụng một

‐ Progesterone hoặc estrogen: TLT, tứ chứng Fallot

số thuốc, lạm dụng đồ uống có cồn làm tăng nguy

và chuyển gốc đại động mạch.

cơ mắc tim bẩm sinh ở con, đặc biệt là trong 3 tháng
đầu của thai kỳ.
a. Nhiễm trùng từ mẹ
‐ Nhiễm Rubella trong ba tháng đầu thai kỳ

‐ Warfarin có thể gây hội chứng warfarin thai nhi:
tứ chứng Fallot, TLT, và các đặc trưng khác như bất
thường tai, sứt môi hoặc vòm miệng và thiểu sản
đốt sống.

thường gây ra còn ống động mạch (patent

‐ Các thuốc ức chế men chuyển (captopril, enalapril,

ductus arteriosus) và hẹp động mạch phổi

lisinopril) và ức chế thụ thể angiotensin II (losartan)
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dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ đã được báo cáo gây

trước đây, thuốc tim mạch hiện đang dùng đối với

ra dị tật nhiều cơ quan, trong đó có các bệnh tim

các bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch trước đó.

bẩm sinh (TLT, TLN, COĐM, hẹp động mạch phổi).

Ngoài ra các hội chứng dị tật bẩm sinh có liên quan

‐ Mẹ lạm dụng rượu quá mức gây ra hội chứng

đến bệnh lý tim mạch, bệnh lý mạn tính khác ngoài

rượu thai nhi (bao gồm TLT, còn ống động mạch,

cơ quan tim mạch, tiền sử dị ứng cũng nên được

TLN và tứ chứng Fallot).

khai thác đầy đủ.

‐ Mặc dù hút thuốc lá gây chậm phát triển thai nhi
nhưng không gây ra các dị tật bẩm sinh.
c. Các bệnh lý của mẹ
‐ Mẹ bị đái tháo đường làm gia tăng tỷ lệ mắc
bệnh TBS (chuyển gốc đại động mạch, TLT và còn
ống động mạch) và bệnh cơ tim (xem Bảng 6.5).
‐ Mẹ bị lupus ban đỏ và bệnh lý collagen có liên
quan đến rối loạn nhịp tim bẩm sinh ở con.
‐ Mẹ có tiền sử mắc bệnh TBS dù đã được phẫu
thuật có thể tăng tỷ lệ bệnh TBS ở con lên 15% so
với tỷ lệ 1% trong toàn quần thể dân số (Bảng 6.2).
2.2. Bản thân
a. Cân nặng khi sinh
Cân nặng khi sinh cung cấp thông tin quan trọng
diễn biến tự nhiên của bệnh.
Trẻ sinh non có thể là hậu quả của nhiễm trùng trong
buồng tử cung hoặc mẹ có dùng thuốc hoặc tiếp xúc
hóa chất. Hội chứng rượu thai nhi hay Rubella là ví
dụ điển hình.
Trẻ sinh ra có cân nặng cao thường gặp trong các
trường hợp mẹ bị đái tháo đường là nhóm bệnh có
tỷ lệ cao bị các dị tật tim mạch. Trẻ bị chuyển gốc đại

2.3. Tiền sử gia đình
a. Bệnh lý di truyền
Một số bệnh lý di truyền có thể liên quan đến các
bất thường tim bẩm sinh. Ví dụ như:
‐ Hội chứng Marfan gây hội chứng phình và
tách thành động mạch chủ ngực (thoracic
aortic aneurysm and dissection syndrome), hở
van ĐMC (aortic regurgitation) và hở van hai lá
(mitral regurgitation).
‐ Hội chứng Holt-Oram (thông liên nhĩ và bất
thường các chi).
‐ Hội chứng QT kéo dài thường liên quan đến các
ca đột tử trong cùng gia đình.
‐ Hẹp động mạch phổi (pulmonary stenosis) thứ
phát thường gặp trong hội chứng Noonan.
‐ Tổn thương lốm đốm trên da trong hội chứng
LEOPARD thường đi kèm hẹp động mạch phổi và
bệnh cơ tim (myocardiopathy).
Các bệnh lý di truyền thường gây ra các bất thường
tim mạch được mô tả kỹ trong Bảng 6.4 và Bảng 6.5
và PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ HỘI CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN
CÁC BẤT THƯỜNG TIM BẨM SINH.

động mạch thường có cân nặng cao hơn trung bình.

b. Bệnh tim bẩm sinh

b. Bệnh lý

Tỷ lệ tim bẩm sinh trong dân số chung là khoảng

Khai thác tiền sử bệnh tật đã mắc trước đây bao gồm
cả bệnh lý tim mạch và bệnh lý khác rất quan trọng
trong quá trình hỏi bệnh. Cần khai thác tiền sử mắc
bệnh tim mạch, phẫu thuật, can thiệp tim mạch

1%, cụ thể hơn là 8-12 trong 1000 trẻ sống, không
bao gồm còn ống động mạch (COĐM) ở trẻ sinh
non. Tỷ lệ bệnh TBS có liên quan đến các bệnh lý di
truyền cũng như các bất thường nhiễm sắc thể.
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Nếu các thành viên ruột thịt trong gia đình mắc TBS

atresia) hay thân chung động mạch (common

làm tăng tỷ lệ bệnh hơn. Nếu một trẻ có anh chị em

arterial trunk) sẽ thấp.

ruột bị TBS, nguy cơ sẽ tăng gấp 3 lần (3%). Có con
bị hội chứng thiểu sản tim trái (hypoplastic left
heart syndrome) làm tăng nguy cơ đứa con tiếp
theo bị TBS lên đến 10% và phần lớn các trung
tâm đều làm sàng lọc trong thai kỳ. Trong khi các
bệnh thường gặp như thông liên thất (ventricular
septal defect) có tỷ lệ lặp lại ở trẻ tiếp theo cao thì
các bệnh hiếm gặp như teo tịt van ba lá (tricuspid

Bảng 6.1 liệt kê nguy cơ lặp lại các bệnh lý tim bẩm
sinh giúp các bác sĩ tư vấn với cha mẹ bệnh nhi.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy được vai trò quan
trọng của di truyền bào tương ở một số gia đình
khi quan sát thấy nguy cơ các bệnh lý lặp lại cơ
bản cao hơn nếu như người mẹ là người mắc bệnh
(Bảng 6.2).

Bảng 6.1. Nguy cơ mắc tim bẩm sinh khi trẻ có anh

Bảng 6.2. Tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh ở con có bố

chị ruột mắc bệnh tim bẩm sinh

hoặc mẹ có bệnh tim bẩm sinh

Bệnh lý

Nguy cơ (%)

Bệnh lý

Thông liên thất

3,0

Còn ống động mạch

2,5

Thông liên nhĩ

2,5

Tứ chứng Fallot

2,5

Thông liên nhĩ

Hẹp van động mạch phổi

2,0

Kênh nhĩ thất

Hẹp eo động mạch chủ

2,0

chung

Hẹp van động mạch chủ

2,0

Hẹp eo ĐMC

Kênh nhĩ thất

2,0

Teo tịt van ba lá

1,0

Bất thường Ebstein

1,0

mạch

Thân chung động mạch

1,0

Hẹp van động

Teo tịt van động mạch phổi

2,0

mạch phổi

Hẹp van động
mạch chủ

Còn ống động

Mẹ bị bệnh (%) Bố bị bệnh (%)
13-18

3

4-4,5

1,5

14

1

4

2

3,5-4

2,5

4 - 6,5

2

(Nguồn: Nora JJ, Nora AH: Maternal transmission of
congenital heart disease: New recurrence risk figures
and the questions of cytoplasmic inheritance and vulnerability to teratogens. Am J Cardiol 59:459-463, 1987)
Chú thích: ĐMC: Động mạch chủ.

Phần III

CẬN LÂM SÀNG

Chương 9: Điện tâm đồ trong bệnh lý tim bẩm sinh
Chương 10: Xquang tim phổi
Chương 11: Siêu âm tim bẩm sinh
Chương 12: Chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ trong
chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh
Chương 13: Thăm dò không xâm lấn khác

CHƯƠNG 9

ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG
BỆNH LÝ TIM BẨM SINH
Nguyễn Lân Hiếu
Bùi Quang Thắng
Nguyễn Văn Hiếu
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Trong chương này chúng tôi chỉ trình bày những phân tích cơ bản trên điện tâm đồ trong chẩn đoán bệnh tim bẩm
sinh. Các bất thường khác về rối loạn nhịp tim, xin xem thêm Chương 38. CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM THƯỜNG GẶP
VÀ CẤY MÁY TẠO NHỊP.

1. ĐỊNH NGHĨA

2. PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ TRẺ EM
VÀ NGƯỜI LỚN

Điện tâm đồ (ĐTĐ) 12 chuyển đạo được đọc một
cách có hệ thống và phối hợp với lâm sàng để cung
cấp thông tin chẩn đoán, ngay cả tổn thương tim
bẩm sinh phức tạp. Chú ý tuần tự vào trục, biên độ,
hình dạng và thời gian của sóng P; khoảng PR; trục,
biên độ và thời gian của phức bộ QRS; khoảng QT;
đoạn ST; trục và hình dạng của sóng T.

2.1. Sự khác nhau điện tâm đồ ở trẻ em và
người lớn
ĐTĐ của trẻ sơ sinh và trẻ em bình thường khác so
với người lớn bình thường. Sự khác biệt nhất là sự
ưu thế thất phải ở trẻ sơ sinh và dần thay đổi thành

Ở một số dị tật tim bẩm sinh, cần đặt vị trí điện cực

sự ưu thế thất trái ở người lớn.

ở vị trí khác như trong trường hợp đảo ngược phủ

Điện tâm đồ của trẻ em có các đặc điểm sau:

tạng, các điện cực trước tim được đặt ở vị trí đối diện
so với vị trí thông thường.

‐ Nhịp tim nhanh hơn người lớn.

Chỉ định ghi điện tâm đồ rất rộng rãi, bao gồm đau

‐ Tất cả các khoảng và đoạn (khoảng PR, phức bộ

ngực, ngất và nghi ngờ rối loạn nhịp tim, nghi ngờ

QRS và khoảng QT) ngắn hơn ở người lớn.

mắc bệnh lý tim mạch...
Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của phân tích ĐTĐ
ở trẻ em giống như ở người lớn, ĐTĐ ở trẻ em vẫn
có những điểm khó đọc hơn so với ở người trưởng
thành do những thay đổi trong giải phẫu tim và
sinh lý trong thời kỳ sơ sinh và thiếu niên. Hơn nữa,
những thay đổi về cấu trúc và huyết động trong
bệnh tim bẩm sinh có thể ảnh hưởng và tạo sự thay
đổi trên điện tâm đồ.
Do sự ưu thế của tâm thất phải (right ventricular - RV)

‐ Ưu thế thất phải ở nhũ nhi và trẻ dưới 1 tháng
tuổi được biểu thị trên điện tâm đồ như sau:
• Trục thường lệch phải.
• Trục sóng hướng sang phải nhiều (sóng R
cao ở aVR và các chuyển đạo trước tim phải
(V4R, V1, V2) và sóng S sâu ở chuyển đạo DI và
chuyển đạo trước tim trái (V5 và V6)).
‐ Tỷ lệ R/S lớn ở chuyển đạo trước tim phải và nhỏ
ở chuyển đạo trước tim trái.

ở trẻ nhỏ, một số bác sĩ tim mạch nhi ghi thêm các

‐ Sóng T đảo ngược ở V1 ở nhũ nhi và trẻ nhỏ.

chuyển đạo V3R, V4R và V7 để đánh giá tổn thương.

Sóng T thẳng đứng ở V1 trong nhóm tuổi này gợi

Điểm lưu ý trong phân tích một bản ghi điện tim là
xem xét tình trạng lâm sàng tại thời điểm ghi. Nhiều
bệnh lý không do nguyên nhân tim mạch có thể

ý phì đại tâm thất phải.
2.2. Các bước phân tích điện tâm đồ

ảnh hưởng đến ĐTĐ bình thường, ví dụ bệnh tâm
phế mạn. Bên cạnh đó, các giá trị ĐTĐ bình thường

Trình tự dưới đây là một trong những cách tiếp cận

trong nhi khoa phụ thuộc vào tuổi và nhịp tim.

có thể sử dụng để phân tích một điện tâm đồ:
‐ Nhịp tim (nhịp xoang hay không); chú ý đến
trục, cường độ và thời gian sóng P.

Phần IV

CÁC BỆNH
TIM BẨM SINH
Nhóm tim bẩm sinh có luồng thông trái - phải (không tím,
tăng tưới máu phổi)
Nhóm tim bẩm sinh có tổn thương tắc nghẽn (không tím, tưới
máu phổi bình thường)
Nhóm tim bẩm sinh có trộn máu (tím, tăng tưới máu phổi)
Nhóm tim bẩm sinh có hẹp van động mạch phổi kèm theo tổn
thương ở vách ngăn tim (tím, giảm tưới máu phổi)
Các bệnh tim bẩm sinh khác

NHÓM TIM BẨM SINH CÓ LUỒNG
THÔNG TRÁI - PHẢI
(KHÔNG TÍM, TĂNG TƯỚI MÁU PHỔI)
Chương 14: Thông liên nhĩ
Chương 15: Thông liên thất
Chương 16: Kênh nhĩ thất
Chương 17: Còn ống động mạch
Chương 18: Cửa sổ chủ phế

CHƯƠNG 14

THÔNG LIÊN NHĨ
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Văn Hiếu
Đỗ Quốc Hiển
Trần Hồng Quân
Dương Công Nguyên
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1. ĐẠI CƯƠNG

thiểu sản xương quay, thông liên nhĩ và block nhĩ
thất độ I). Đây là đột biến liên quan đến gen TBX5.

Thông liên nhĩ (atrial septal defect - ASD) (TLN) là
sự thông thương trực tiếp giữa hai buồng nhĩ, tạo
luồng thông (shunt) đi qua chỗ khuyết vách liên
nhĩ. Thông liên nhĩ chiếm tỷ lệ khoảng 1/800-1/400
trẻ sơ sinh, chiếm khoảng 13% trong số các loại tim
bẩm sinh. Tỷ lệ gặp ở ở nữ cao hơn nam.
Năm 1513, Leonardo da Vinci đã mô tả những tổn
thương khuyết vách liên nhĩ (thông liên nhĩ), cũng
là những ghi chép đầu tiên về dị dạng tim bẩm sinh

2. HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH LÝ BỆNH
2.1. Phôi thai học
Quá trình ngăn tâm nhĩ nguyên thủy (primordial
atrium) được diễn ra do sự xuất hiện và biến đổi của
vách nguyên phát (septum primum) và vách thứ
phát (septum secundum).

ở người. Năm 1948, Gordon Murray đã báo cáo ca

Vào tuần thứ 4 của phôi, ở thành lưng – nóc của

phẫu thuật vá TLN đầu tiên đi qua thành nhĩ. Năm

tâm nhĩ nguyên thủy xuất hiện một màng mỏng

1952, John Gibbon đã phẫu thuật thành công một

hình liềm do các tế bào trung mô đẩy nội mô lên.

bệnh nhân nữ 18 tuổi bị TLN lỗ lớn bằng kỹ thuật

Màng mỏng này được gọi là vách nguyên phát,

phẫu thuật tim hở có chạy máy tuần hoàn tim phổi

vách nguyên phát phát triển tiến về phía bụng

đầu tiên do ông phát triển.

– đuôi. Bờ tự do của vách và các gờ nội tâm mạc

Về điều trị can thiệp, ca bít lỗ TLN qua da bằng
dụng cụ đầu tiên được tiến hành vào năm 1976
bởi T.D.King và N.L.Mills, từ đó kỹ thuật này không
ngừng được cải tiến với các dụng cụ mới ra đời, trở
thành một kỹ thuật được lựa chọn đầu tiên cho bít
lỗ TLN có giải phẫu phù hợp.
Một số yếu tố liên quan đến di truyền và thai sản:

(endocardial cushions) tạo thành giới hạn của lỗ
nguyên phát (foramen primum). Bờ tự do của vách
nguyên phát tiến vào và hòa nhập với gờ nội tâm
mạc tạo ra vách trung gian (septum intermedium)
làm cho lỗ nguyên phát hẹp dần lại và biến mất.
Đồng thời khi đó, ở thành lưng của vách nguyên
phát có sự đục lỗ, những lỗ này được gọi là lỗ thứ
phát (foramen secundum).

‐ Các gen đặc hiệu như yếu tố phiên mã

Đến cuối tuần thứ 5 của phôi, từ thành bụng và

(homeobox transcription factor) NKX 2.5, GATA4

nóc tâm nhĩ nguyên thủy các tế bào trung mô đẩy

và MYH6 có liên quan đến các đặc điểm di truyền

lớp nội mô lên tạo thành một màng hình liềm nằm

gen trội. Bệnh nhân TLN có đột biến NKX 2.5 có

bên phải vách nguyên phát, màng này được gọi là

thể tăng nguy cơ block nhĩ thất hoàn toàn.

vách thứ phát. Vách thứ phát phát triển dài ra, tiến

‐ Bố mẹ bị TLN làm tăng nguy cơ ở trẻ mắc các dị
tật bẩm sinh lên khoảng 10%.
‐ Cả TLN lỗ nguyên phát và thứ phát có thể gặp
trong hội chứng Down (3 nhiễm sắc thể 21). Đặc
biệt, 75% các bệnh nhân có kênh nhĩ thất toàn
phần (complete atrioventricular septal defect)

về phía lưng - đuôi và vách trung gian. Khi tới vách
trung gian, vách thứ phát sáp nhập vào cùng một
khối, lúc này lỗ thứ phát bị che lấp hoàn toàn. Bờ
tự do của vách thứ phát giới hạn tạo thành một lỗ
- lỗ bầu dục (foramen ovale). Phần nóc của vách
nguyên phát biến dần đi; phần còn lại thì gắn với
vách trung gian trở thành van của lỗ bầu dục. Trong

mắc hội chứng Down.

giai đoạn bào thai, máu sẽ di chuyển từ tâm nhĩ phải

‐ TLN cũng có thể gặp trong hội chứng

khi ra đời, van lỗ bầu dục đậy lỗ bầu dục lại, do khi

Holt-Oram, di truyền theo gen trội (với đặc điểm:

đó phổi của trẻ bắt đầu hoạt động làm áp lực máu

qua lỗ bầu dục và sang tâm nhĩ trái. Tuy nhiên, sau

trong buồng tâm nhĩ trái cao hơn tâm nhĩ phải.

CHƯƠNG 15

THÔNG LIÊN THẤT
Nguyễn Lân Hiếu
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Văn Hiếu
Lê Nhật Cường
Dương Công Nguyên
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1. ĐẠI CƯƠNG

‐ Các đột biến ở các gen liên quan đến TLT bẩm
sinh như: GATA4, GATA6, CITED2, NKX2-5, HAND1,

Thông liên thất (ventricular septal defect - VSD)

TBX2 và TBX18. Yếu tố SMAD3, yếu tố nội bào điều

là một trong những bất thường tim bẩm sinh phổ

hoà tín hiệu beta TGF, có thể chỉ điểm nguy cơ giãn

biến nhất ở trẻ em (đứng thứ hai sau van động

động mạch chủ lên (phình xoang Valsalva) ở bệnh

mạch chủ hai lá). Thông liên thất (TLT) đơn thuần

nhân có TLT.

chiếm 20-25% trong các bệnh lý tim bẩm sinh. Ở
người trưởng thành, TLT chiếm khoảng 10% các
bệnh lý tim bẩm sinh do diễn biến tự nhiên lỗ thông
có khả năng tự đóng và hầu hết TLT được chẩn đoán
và điều trị khi còn nhỏ.
TLT có thể tồn tại trong bệnh lý tim bẩm sinh
TLT đơn thuần hoặc tồn tại trong một số
bệnh tim bẩm sinh khác như: tứ chứng Fallot
(tetralogy of Fallot), chuyển gốc đại động mạch
(transposition of the great arteries), thất phải hai

2. HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH LÝ BỆNH
2.1. Phôi thai học
Thông liên thất là dị tật bất thường cấu trúc vách
liên thất (Hình 15.1), gây ra luồng thông trái →
phải (left-to-right shunt) đi từ tâm thất trái sang tâm
thất phải, có thể dẫn tới tăng áp động mạch phổi
(pulmonary arterial hypertension) sau khi sinh.

đường ra (double-outlet right ventricle), thân

Quá trình ngăn các tâm thất là nhờ sự góp phần

chung động mạch (common arterial trunk)...

của 5 thành phần: vách liên thất nguyên thủy

Thông liên thất có thể có một hoặc nhiều lỗ, với vị
trí và kích thước khác nhau, tạo ra bệnh cảnh lâm
sàng rất đa dạng: từ TLT được đóng tự nhiên hoặc
không có triệu chứng, đến suy tim, tăng áp động
mạch phổi (pulmonary arterial hypertension) mức
độ nặng…

(primordial interventricular septum), gờ nội tâm
mạc lưng (dorsal endocardial cushions), gờ nội
tâm mạc bụng (ventral endocardial cushions), gờ
hành phải (right bulbar ridge) và gờ hành trái
(left bulbar ridge). Để ngăn tâm thất, bình thường
năm thành phần này phải phát triển và thẳng đều.
Điều này giải thích trong trường hợp phát triển bất

TLT có thể mắc phải, gặp trong biến chứng sau nhồi

thường tim, tần số dị tật vách liên thất rất cao. Dị tật

máu cơ tim, sau phẫu thuật hoặc thay van động

này có nguyên nhân rất phức tạp do xảy ra các bất

mạch chủ qua da, biến chứng sau phẫu thuật bệnh

thường dưới đây:

cơ tim phì đại lệch tâm, thay van hai lá sinh học,
chấn thương, vết thương ngực,... Những trường hợp
này bệnh nhân thường nặng, thái độ xử trí khác hẳn

‐ Gờ thân-nón động mạch phần gần tâm thất (gờ
hành trái và gờ hành phải) kém phát triển.

với thông liên thất bẩm sinh và sẽ được trình bày

‐ Sáp nhập không đầy đủ của vách liên thất phần

trong một tài liệu khác. Trong phạm vi chương sách

cơ (muscular part of interventricular septum) và

này chúng tôi chỉ đề cập đến thông liên thất bẩm

vách liên thất phần màng (membranous part of

sinh đơn thuần.

interventricular septum).

Một số yếu tố gen và di truyền:

‐ Gờ nội tâm mạc không hòa nhập hoàn toàn.

‐ TLT bẩm sinh chịu ảnh hưởng của các yếu tố
bẩm sinh và môi trường và nhiều khi khó xác định
được nguyên nhân. Khoảng 5% bệnh nhân có TLT
có bất thường nhiễm sắc thể (NST) như ba NST
13,18 và 21.

‐ Vách liên thất phần cơ đục lỗ quá lớn.

NHÓM TIM BẨM SINH CÓ TỔN
THƯƠNG TẮC NGHẼN
(KHÔNG TÍM,
TƯỚI MÁU PHỔI BÌNH THƯỜNG)
Chương 19: Hẹp eo động mạch chủ và gián đoạn quai động mạch chủ
Chương 20: Hẹp động mạch chủ
Chương 21: Hẹp động mạch phổi

CHƯƠNG 19

HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ
VÀ GIÁN ĐOẠN
QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ
Nguyễn Lân Hiếu

Lê Nhật Cường

Nguyễn Duy Thắng

Dương Công Nguyên

Nguyễn Văn Hiếu
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I. HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ

1. ĐẠI CƯƠNG

chủ phức tạp (“complex”), bất thường của động
mạch chủ nói trên còn đi kèm với một số tổn

Hẹp eo động mạch chủ (aortic coarctation hay

thương phối hợp khác như thông liên thất (ven-

coarctation of the aorta - CoA) là tổn thương hẹp

tricular septal defect) hay hẹp các vị trí khác của tim

của động mạch chủ, thường gặp ở vị trí nối quai

trái... Hẹp eo động mạch chủ kèm theo hẹp động

động mạch chủ và động mạch chủ xuống, ngay

mạch chủ tại van hay dưới van, hẹp van hai lá

tại vị trí ống động mạch hoặc phía trước ống động

(mitral valve stenosis), van hai lá hình dù (parachute

mạch, hiếm gặp hơn ở vị trí khác như động mạch

mitral valve) gặp trong hội chứng Shone. Hẹp

chủ lên hay động mạch chủ bụng (Hình 19.1). Khi

eo động mạch chủ thường gặp ở các trường hợp

dùng nói về bệnh tim bẩm sinh, hẹp eo động mạch

mắc hội chứng thiểu sản tim trái (hypoplastic

chủ chủ yếu để mô tả tổn thương hẹp động mạch

left heart syndrome). Thương tổn này cũng có thể

chủ ở vị trí ống động mạch, có thể kèm theo tổn

gặp trong bất thường Ebstein (Ebstein anomaly),

thương ở quai động mạch chủ hoặc không.

chuyển gốc đại động mạch (transposition of the

Mức độ hẹp eo động mạch chủ cũng đa dạng, từ
chỗ hẹp nhẹ thành hình như đồng hồ cát đến hẹp
mức độ nặng, gần giống như gián đoạn quai động
mạch chủ kèm theo thiểu sản quai động mạch
chủ (aortic arch hypoplasia).
Bệnh có thể gặp ở 4-6% bệnh nhân mắc tim bẩm
sinh và khoảng 4/10.000 trẻ sơ sinh còn sống,
phổ biến ở nam giới hơn với tỷ lệ nam/nữ là từ 1,4
đến 2,1.
Bệnh có thể do di truyền và hay gặp trong các hội
chứng Turner (có bộ nhiễm sắc thể 45XO) hay hội
chứng Williams-Beuren. Gần đây còn có bằng chứng
bệnh mang tính chất gia đình trong các trường hợp
đi kèm với các tổn thương tắc nghẽn tim trái.
Khái niệm hẹp eo động mạch chủ đơn thuần
(“simple”) dùng để chỉ những trường hợp hẹp eo
động mạch chủ có hay không còn ống động mạch
(patent ductus arteriosus) và không có các tổn
thương phối hợp khác kèm theo.
Trong khi đó, ở các trường hợp hẹp eo động mạch

great arteries), chuyển gốc đại động mạch có sửa
chữa bẩm sinh (congentially corrected transposition of the great arteries), thất trái hai đường vào
(double-inlet left ventricle), thất phải hai đường
ra (double outlet right ventricle) và các thể kênh
nhĩ thất (atrioventricular septal defect - AVSD).
Khoảng 50-85% các trường hợp hẹp eo động mạch
chủ có van động mạch chủ hai lá van, trong đó có
tới 89% là gộp làm một lá vành trái và vành phải.
Các bất thường về mạch máu liên quan thường gặp
là: thiểu sản quai động mạch chủ, bất thường động
mạch vùng đầu cổ (5%), bao gồm cả phình mạch
não (5%).
Hẹp eo động mạch chủ ít khi đơn thuần. Ngay cả
trong trường hợp chỉ có hẹp eo động mạch chủ, với
động mạch hẹp trên đoạn dài và không tìm thấy các
bất thường tim mạch phối hợp khác, bệnh nhân vẫn
có tiên lượng không tốt và có nguy cơ tái phát và tử
vong sớm về sau. Vì vậy, tất cả các thể hẹp eo động
mạch chủ cần được theo dõi, quản lý về tim mạch
lâu dài.

HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ

Hình 19.1. Các thể hẹp eo động mạch chủ
A. Hẹp sau ống động mạch, động mạch dưới đòn trái;
B. Hẹp trước ống động mạch và động mạch dưới đòn trái;
C. Hẹp giữa ống động mạch và động mạch dưới đòn trái;
D. Hẹp động mạch chủ bụng.
Chú thích: ĐMC: Động mạch chủ; ĐMP: Động mạch phổi; ĐM: Động mạch.

2. HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH BỆNH HỌC

Như vậy, bất thường của hẹp eo động mạch chủ và
gián đoạn quai động mạch chủ liên quan chủ yếu

2.1. Phôi thai học
Ở phôi người giai đoạn sớm, có 5 cặp cung động
mạch chủ: đánh số I, II, III, IV, VI (cặp cung động
mạch chủ thứ 5 thường không được tạo ra hoặc

tới bất thường phát triển và ghép nối của của các
đoạn động mạch trên. Ngoài ra còn liên quan mật
thiết tới sự hình thành và phát triển của ống động
mạch, phát sinh từ đoạn xa của cung động mạch chủ
số VI bên trái.

tạo ra không đầy đủ rồi thoái triển và tiêu đi). Đoạn
động mạch chủ bụng bên trái (left ventral aorta)
sẽ tạo ra đoạn lên của quai động mạch chủ. Đoạn
gần của quai động mạch chủ có nguồn gốc từ sừng
trái của túi động mạch. Cung động mạch chủ VI
– trái (left - aortic arches VI) góp phần tạo ra quai
động mạch chủ, đoạn ở giữa động mạch cảnh
chung trái và động mạch dưới đòn trái (đoạn xa của
quai động mạch chủ). Toàn bộ đoạn xuống của quai
động mạch chủ hoàn toàn phát sinh từ đoạn động
mạch chủ lưng trái (left dorsal aorta) (Hình 19.2).

Hình 19.2. Hình ảnh phôi thai học hình thành các
động mạch lớn
Chú thích: ĐM: Động mạch; TK: Thần kinh.
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NHÓM TIM BẨM SINH CÓ TRỘN MÁU
(TÍM, TĂNG TƯỚI MÁU PHỔI)

Chương 22: Chuyển gốc đại động mạch
Chương 23: Chuyển gốc đại động mạch có sửa chữa bẩm sinh
Chương 24: Thân chung động mạch
Chương 25: Bất thường đổ về tĩnh mạch phổi
Chương 26: Các bệnh tim bẩm sinh phức tạp có sinh lý tuần hoàn tim một thất

CHƯƠNG 22

CHUYỂN GỐC
ĐẠI ĐỘNG MẠCH
Lê Hồng Quang
Phạm Văn Xướng
Lê Nhật Cường
Dương Công Nguyên
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1. ĐẠI CƯƠNG
Bệnh chuyển gốc đại động mạch (transposition
of the great arteries - TGA) chiếm khoảng 5% trong

2. HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH LÝ BỆNH
2.1. Phôi thai học

tất cả các trường hợp bệnh tim bẩm sinh. Bệnh gặp

Vào tuần thứ 5 của phôi, xuất hiện một cặp gờ

nhiều hơn ở trẻ nam với tỷ lệ nam/nữ là 3:1.

thân (truncal ridges) (thành trong của thân động

Gọi là chuyển gốc đại động mạch khi có sự bất
tương hợp kết nối giữa hai tâm thất với hai đại
động mạch (ventriculoarterial discordance): động
mạch phổi đi ra từ thất trái và động mạch chủ đi ra
từ thất phải.

mạch) và cặp gờ hành (bulbar ridges) (thành trong
của hành tim). Từng cặp gờ này hòa nhập với nhau
và nối tiếp nhau theo hướng xoắn ốc. Hệ quả của
quá trình này dẫn đến việc tạo ra vách động mạch
chủ - động mạch phổi (aorticopulmonary septum),
vách này chia thân động mạch và phần đầu hành

Nếu không được can thiệp và điều trị, chuyển gốc

tim thành đoạn lên của quai động mạch chủ

đại động mạch là dị tật tim bẩm sinh gây tử vong

(ascending aorta) và thân chung động mạch phổi

sớm, với 30% trẻ tử vong trong vòng tuần đầu sau

(pulmonary trunk), thân chung động mạch phổi

đẻ, 50% tử vong trong tháng đầu sau đẻ, 70% tử

cuốn quanh quai động mạch chủ.

vong trong vòng 6 tháng đầu sau đẻ, 90% tử vong
trong vòng 12 tháng đầu sau đẻ.

Số phận của nón tim (đoạn mở vào thân động mạch
chủ) sẽ được nhập vào thành các tâm thất. Trong

Nếu được chẩn đoán sớm, điều trị tốt, trên 90% trẻ

tâm thất phải vĩnh viễn, nón tim được đại diện bởi

bị bệnh này sẽ sống đến tuổi trưởng thành và hầu

nón động mạch (conus arteriosus), đây là nơi khởi

hết có chất lượng cuộc sống gần như bình thường.

nguồn của thân động mạch phổi. Trong tâm thất

Một số thuật ngữ hay gặp:
‐ Chuyển gốc đại động mạch (complete
TGA) = tương hợp nhĩ thất (atrioventricular
concordance) + bất tương hợp thất đại động
mạch (ventriculoarterial discordance). Trong
nhiều tài liệu, loại này còn được gọi là D-TGA
(Dextro - looping ventricle).

trái vĩnh viễn, nón tim trở thành tiền phòng động
mạch chủ (aortic vestibule), vị trí ở ngay dưới van
động mạch chủ.
Dị tật chuyển gốc đại động mạch xảy ra do nguyên
nhân vách thân – nón động mạch không xoắn bình
thường. Hậu quả là tâm thất trái nhập vào tuần hoàn
phổi, tâm thất phải nhập vào tuần hoàn hệ thống.
Trẻ sinh ra sẽ không tử vong ngay vì máu có thể pha

‐ Chuyển gốc đại động mạch có sửa chữa

trộn qua lỗ bầu dục (oval foramen) và ống động

bẩm sinh (congenitally corrected TGA - CCT-

mạch (ductus arteriosus), nhưng thường tử vong

GA) = bất tương hợp nhĩ thất (atrioventricular

trước 1 tuổi nếu không điều trị kịp thời (Hình 22.1).

discordance) + bất tương hợp thất đại động mạch
(ventriculoarterial discordance). Trong nhiều

2.2. Giải phẫu bệnh

tài liệu, loại này còn được gọi là L-TGA (Levo looping ventricle). (Xem CHƯƠNG 23: CHUYỂN

Chuyển gốc đại động mạch (TGA) là bệnh do bất

GỐC ĐẠI ĐỘNG MẠCH CÓ SỬA CHỮA BẨM SINH).

tương hợp giữa tâm thất và đại động mạch, tức là

Hai loại chuyển gốc đại động mạch này có đặc điểm
hình thái giải phẫu tim bệnh lý, sinh lý bệnh, bệnh
sử, diễn biến tự nhiên, phương pháp điều trị và tiên
lượng rất khác nhau.

động mạch chủ và động mạch phổi hoán đổi vị trí
cho nhau, động mạch chủ đi ra từ thất phải, động
mạch phổi đi ra từ thất trái, động mạch chủ nằm phía
trước bên phải của động mạch phổi (Hình 22.1).

CHƯƠNG 23

CHUYỂN GỐC ĐẠI
ĐỘNG MẠCH CÓ SỬA
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Lê Hồng Quang
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Lê Nhật Cường
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1. ĐẠI CƯƠNG
Chuyển gốc đại động mạch có sửa chữa bẩm
sinh (congenitally corrected transposition of the

2. PHÔI THAI HỌC VÀ SINH LÝ BỆNH
2.1. Phôi thai học

great arteries - ccTGA hoặc Levo-Transposition of

Trong thời kỳ phôi thai, ban đầu ống tim nguyên

the great arteries - L-TGA) là một dị tật tim bẩm sinh

thủy (primordial heart) là một ống thẳng, gồm 5

hiếm gặp, chiếm tỷ lệ dưới 1% trong tất cả các bệnh

cấu trúc theo thứ tự đầu – đuôi: thân động mạch

tim bẩm sinh nói chung.

chủ (truncus arteriosus), hành tim (bulbus cordis),

Trong trường hợp nhĩ ở vị trí bình thường, máu tĩnh
mạch hệ thống về nhĩ phải được đổ về buồng thất
trái qua van hai lá. Thất trái được nối với động mạch
phổi (thay vì động mạch chủ), do đó máu nghèo
oxy được bơm lên phổi. Đồng thời nhĩ trái nhận
máu từ tĩnh mạch phổi, đổ vào buồng thất phải qua
van ba lá và thất phải tống máu giàu oxy vào động
mạch chủ đi nuôi cơ thể (thất phải nối với động
mạch chủ).
Như vậy, qua hai lần nối tiếp bất thường hoặc
do tâm thất bị đảo ngược, chuyển gốc đại động
mạch đã được “tự sửa chữa” một cách tự nhiên
(xem Hình 23.2).

tâm thất nguyên thủy (primordial ventricle), tâm
nhĩ nguyên thủy (primordial atrium) và xoang tĩnh
mạch (sinus venosus). Trong quá trình phát triển từ
ống tim nguyên thủy trở thành tim vĩnh viễn, có ba
hiện tượng chính diễn ra đồng thời: sự dài ra và gấp
khúc của ống tim nguyên thủy (cardiac loop), sự
bành trướng không đều của các đoạn ống tim
nguyên thủy và sự tạo ra các vách ngăn tim.
Do sự phát triển của ống tim mạnh hơn sự bành
trướng của khoang ngoài tim, cộng với việc hai đầu
ống tim bị cố định vào mạc treo tim lưng, ống tim
nguyên thủy phải gấp khúc lại khi nó dài ra. Bình
thường, khi ống tim nguyên thủy gấp khúc sẽ cong
sang phải (‘loops’ to the right) (D – loop), kết quả là
hành tim (sau này trở thành tâm thất phải) sẽ ở bên
phải tâm thất nguyên thủy (sau này trở thành tâm
thất trái).

Hình 23.1. Sự gấp khúc bình thường của ống tim nguyên thủy
(Nguồn: Keith L Moore; T V N Persaud; Mark G Torchia. Before we are born: Essentials of embryology and birth
defects, 9th Ed 2016, 14, 194)

CHUYỂN GỐC ĐẠI ĐỘNG MẠCH CÓ SỬA CHỮA BẨM SINH
Trong dị tật chuyển gốc đại động mạch có sửa chữa
bẩm sinh, ống tim nguyên thủy gấp khúc và quay
sang trái (L – loop), làm hành tim sẽ ở bên trái của
tâm thất nguyên thủy, dẫn tới kết quả là tâm thất
phải sẽ ở bên trái của tâm thất trái. Và vì các van
cũng là một phần của tâm thất nên chúng cũng bị
đảo ngược. Còn lại, các giai đoạn khác của sự tạo
tim vẫn diễn ra bình thường, tạo nên bệnh cảnh đặc
biệt của chuyển gốc đại động mạch có sửa chữa
bẩm sinh.
Hình 23.2. Sơ đồ sinh lý bệnh chuyển gốc đại động
2.2. Giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh
Tổn thương của bệnh có:
(1) tương quan giữa các tạng và tâm nhĩ bình
thường (tâm nhĩ phải nằm bên phải, tâm nhĩ trái
nằm bên trái);
(2) bất tương hợp giữa tâm nhĩ và tâm thất: máu từ
tâm nhĩ phải đi vào thất trái qua van hai lá, máu từ
tâm nhĩ trái vào thất phải qua van ba lá. Để điều này
xảy ra thì tâm thất trái nằm bên phải tâm thất phải
(sự đảo ngược tâm thất);

mạch có sửa chữa bẩm sinh
Chú thích: ĐMP: Động mạch phổi; ĐMC: Động mạch
chủ; NP: Nhĩ phải; NT: Nhĩ trái.
Tổn thương đi kèm thường gặp trong bệnh chuyển
gốc đại động mạch có sửa chữa bẩm sinh: thông
liên thất (80%), hẹp tại van và trên van động mạch
phổi (50%), tim bên phải (50%), động mạch vành soi
gương (động mạch vành phải cấp máu cho nhánh
liên thất trước và nhánh mũ, động mạch vành trái
thì giống như động mạch vành phải ở tim bình
thường); có thể có rối loạn nhịp như: block nhĩ - thất
các mức độ, nhịp nhanh trên thất cũng thường gặp.

(3) bất tương hợp giữa tâm thất và đại động mạch,
động mạch lớn bị đảo vị trí: động mạch chủ xuất
phát từ tâm thất phải và động mạch phổi xuất phát
từ tâm thất trái. Động mạch chủ nằm phía trước và
bên trái của động mạch phổi (Hình 23.2).

3. CHẨN ĐOÁN
3.1. Lâm sàng

Tổn thương giải phẫu trong bệnh chuyển gốc đại

Trường hợp bệnh nhân không có bất thường khác

động mạch có sửa chữa bẩm sinh dẫn đến thay đổi

ở tim kèm theo (chiếm khoảng 1%), bệnh nhân

sinh lý tuần hoàn trong tim (Hình 23.2): máu từ tĩnh

không có tím và thường không có các triệu chứng

mạch hệ thống đổ về tâm nhĩ phải, đi qua van hai

cho tới hết tuổi trưởng thành. Khó thở và hạn chế

lá vào buồng tâm thất có hình thái thất trái, sau đó

hoạt động thể lực do suy tâm thất hệ thống và hở

máu được bơm vào động mạch phổi, qua phổi trao

van nhĩ - thất hệ thống nặng thường gặp ở tuổi 40-

đổi khí và trở về theo 4 tĩnh mạch phổi đổ về tâm

50. Đến tuổi 50-60 có thể gặp các triệu chứng đánh

nhĩ trái, đi qua van ba lá vào buồng tâm thất có hình

trống ngực do cơn nhịp nhanh trên thất.

thái thất phải, từ đây máu được bơm lên động mạch
chủ đi nuôi toàn bộ cơ thể.

Trường hợp bệnh nhân có tổn thương thông liên
thất (ventricular septal defect - VSD) lớn phối hợp,
có thể có biểu hiện của suy tim sung huyết hoặc nếu
kèm hẹp van động mạch phổi hoặc trên van động
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Chương 27: Tứ chứng Fallot
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nhập với nhau và nối tiếp nhau theo hướng xoắn ốc.
Kết quả của quá trình này là tạo ra vách động mạch

Tứ chứng Fallot (tetralogy of Fallot) là bệnh tim

chủ - động mạch phổi chia thân động mạch và phần

bẩm sinh có tím (cyanotic congenital heart disease

đầu hành tim thành đoạn lên của cung động mạch

- CCHD) hay gặp nhất, với tỉ lệ ở trẻ em là 3/10.000

chủ và thân động mạch phổi, thân động mạch phổi

trẻ sinh sống và chiếm khoảng 10-15% các bệnh tim

cuốn quanh quai động mạch chủ.

bẩm sinh.

Nón tim (đoạn mở vào thân động mạch phổi và

Tứ chứng Fallot là một bệnh tim bẩm sinh quan

đoạn lên của động mạch chủ) sẽ được nhập vào các

trọng trong tim bẩm sinh. Biểu hiện tím thường

tâm thất. Trong thất phải vĩnh viễn, nón tim phát

thấy ở đầu chi, môi và xuất hiện sớm từ lúc sơ sinh

triển thành nón động mạch, đây là nơi khởi nguồn

hoặc vài tháng sau sinh. Bệnh thường được chẩn

của thân động mạch phổi. Trong tâm thất trái vĩnh

đoán sớm nhờ biểu hiện tím, tuy nhiên cũng có

viễn, nón tim trở thành tiền phòng động mạch chủ, vị

trường hợp phát hiện muộn tùy thuộc vào mức độ

trí ở ngay dưới van động mạch.

tắc nghẽn đường ra thất phải.

Tứ chứng Fallot là nhóm dị tật tim có bệnh sinh phức

Năm 1672, nhà giải phẫu học người Đan Mạch Niels

tạp, do phân chia không đều của thân – nón động

Stensen đã có những mô tả giải phẫu tổn thương

mạch, bốn dị tật của hội chứng này là (Hình 27.1):

của bệnh lý bẩm sinh này. Tuy nhiên cho đến năm
1888, Fallot mới là người đầu tiên đưa ra mối liên hệ
giữa tổn thương giải phẫu bệnh và biểu hiện lâm

‐ Tắc nghẽn đường ra thất phải (right ventricular
outflow tract obstruction).

sàng, lúc đó ông gọi là bệnh “xanh tím” (la maladie

‐ Động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất

bleue).

(overriding aorta).

Quá trình phát triển của phẫu thuật tim bẩm sinh

‐ Thông liên thất (ventricular septal defect).

có tím cũng gắn liền với Tứ chứng Fallot. Năm 1944,
Alfred Blalock và Helen Taussig đã nghiên cứu và
thực hiện phẫu thuật tạm thời tạo luồng thông chủ-

‐ Phì đại đồng tâm thất phải (right ventricular
hypertrophy).

phổi để điều trị tím ở một bệnh nhân nữ trẻ tuổi

Trong trường hợp này, sự phân chia không đều của

mắc Tứ chứng Fallot và đã thực sự cứu sống được

thân – nón động mạch làm cho vách động mạch

bệnh nhân. Từ những phẫu thuật kinh điển này mà

chủ - động mạch phổi lệch về phía trước trên

các kỹ thuật điều trị tạm thời khác, cũng như các kỹ

(anterosuperior displacement), kết quả là phễu của

thuật sửa chữa trong tim đã phát triển mạnh mẽ,

tâm thất phải, nghĩa là thân chung của các động

mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị các bệnh lý

mạch phổi bị hẹp, còn phễu của tâm thất trái (động

tim bẩm sinh.

mạch chủ) thì lớn.

2. HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH LÝ BỆNH
2.1. Phôi thai học
Vào tuần thứ 5 của phôi, xuất hiện một cặp gờ thân
(thành trong của thân động mạch) và cặp gờ hành
(thành trong của hành tim). Từng cặp gờ này hòa

Sự phân chia không đều của thân – nón động mạch
còn dẫn tới khuyết tật của đoạn màng vách liên thất
gây ra hậu quả thông liên thất và động mạch chủ
phát sinh trực tiếp ở trên lỗ thông liên thất, mở vào
cả hai tâm thất, nhận máu của cả hai tâm thất và sự
tăng áp lực trội ở tâm thất phải dẫn đến phì đại của
thành tâm thất phải.

CHƯƠNG 28
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Trong quá trình hình thành hệ tim mạch của phôi
thai, sự mở rộng đường vào thất phải, cũng giống

Bất thường Ebstein (Ebstein anomaly) là một bệnh lý

như các nơi khác của tâm thất, xảy ra theo quá

tim bẩm sinh với tần suất 1-5/20.000 trẻ sơ sinh sống,

trình gọi là “sự bào mòn” hay “sự làm mỏng mô”

tỷ lệ khoảng 1% trong nhóm bệnh tim bẩm sinh.

(undermining). Phần dưới nội tâm mạc thành tự do

Là bệnh thường gặp nhất trong các bất thường van
ba lá.

tâm thất trở nên yếu và xốp khi quá trình “tiêu cơ
tim” (resorption of myocardium) tăng dần ăn mòn
thành cơ tim và do đó mở rộng kích thước buồng

Nguyên nhân của bất thường Ebstein chưa rõ ràng,

tim. Đồng thời, sự tăng trưởng của vùng dưới màng

tuy nhiên một số giả thuyết cho rằng liên quan đến

ngoài tim giúp duy trì hoặc tăng độ dày tâm thất khi

yếu tố môi trường hoặc sử dụng benzodiazepine,

tim tăng kích thước. “Sự bào mòn” cũng là đặc trưng

lithium trong ba tháng đầu thai kỳ.

của quá trình mà nhờ đó bè cơ thất phải (right
ventricular trabeculation) trong giai đoạn sớm của

2. HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH LÝ BỆNH
2.1. Phôi thai học
Bất thường Ebstein có tình trạng van ba lá bị hạ
thấp về phía mỏm của tâm thất phải, dẫn đến hậu
quả tâm nhĩ phải mở rộng và tâm thất phải nhỏ (nhĩ
hóa buồng thất phải). Các lá van có vị trí bất thường
và lá van trước thường to ra (Hình 28.1).

phôi và van ba lá được tạo ra (Hình 28.2).
Sau khi ống nhĩ – thất chung được phân chia hoàn
toàn, mỗi lỗ nhĩ – thất được vây quanh bởi các tế
bào trung mô tăng sinh có nguồn gốc từ các gờ
nội tâm mạc. Khi máu chảy sẽ làm dát mỏng lớp tế
bào trung mô này theo bề mặt tâm thất, đồng thời
“sự bào mòn” và “tiêu cơ tim” sẽ làm các lá van được
gắn với thành tâm thất bởi các thừng cơ (muscular
chord). Sau đó các lá van trung mô bị xơ hóa trở
thành các van nhĩ thất và các bè cơ cũng được thoái
hóa trở thành mô liên kết đặc. Cuối cùng các lá van
nhĩ thất được neo giữ vào các bè cơ dày của thành
tâm thất là các cơ nhú (papillary muscles) thông qua
dây chằng (chordae tendineae). Trong quá trình
hình thành các lá của van ba lá: lá trước hình thành
sớm nhất, lá sau và lá vách hình thành muộn hơn
(khoảng tháng thứ 3 đến 4) (Hình 28.2).

Hình 28.1. Bất thường Ebstein
Chú thích: ĐMC: Động mạch chủ; ĐMP: Động mạch
phổi; TMC: Tĩnh mạch chủ.

Hình 28.2. Sự hình thành van nhĩ – thất

CÁC BỆNH TIM BẨM SINH KHÁC

Chương 31: Một số hội chứng thường gặp liên quan đến bất thường tim bẩm sinh
Chương 32: Bất thường động mạch vành bẩm sinh
Chương 33: Tim ba buồng nhĩ

CHƯƠNG 31
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1. ĐẠI CƯƠNG
Hội chứng Marfan (Marfan syndrome) là hội chứng
do rối loạn mô liên kết có tính di truyền gây ảnh

2. CHẨN ĐOÁN
2.1. Lâm sàng

hưởng đến tim, mắt, phổi, mạch máu, dây chằng và

Khám lâm sàng tìm các biểu hiện của hội chứng

xương. Tỷ lệ mắc hội chứng Marfan ước tính khoảng

Marfan theo các hệ cơ quan: tổn thương tại tim

2-3/10000 cá thể.

mạch, tổn thương mắt, bất thường về cơ xương

Hội chứng Marfan được đặt theo tên một bác sĩ nhi
khoa người Pháp, bác sĩ Antoine Marfan. Năm 1896,

khớp, biểu hiện ở da và các rối loạn khác.
a. Tổn thương tim mạch

bác sĩ Antoine Marfan lần đầu tiên mô tả những tổn
thương ở một bé gái có tay và chân rất dài. Sau gần

Do tỷ lệ mô liên kết tập trung nhiều ở lớp áo giữa

một thế kỷ, đến năm 1986, tiêu chuẩn Berlin ra đời

của động mạch chủ lên và gốc động mạch, đồng

đã mô tả chi tiết về hội chứng Marfan, chủ yếu theo

thời vị trí này thường xuyên chịu áp lực cao do gần

kiểu hình lâm sàng của người bệnh.

tim nên biểu hiện thường gặp là giãn gốc động
mạch chủ, động mạch chủ lên dẫn đến tách thành

Năm 1991, Dietz và cộng sự phát hiện ra mối liên hệ

động mạch chủ lên (tách thành động mạch chủ

giữa hội chứng Marfan và đột biến gen FBN1, gen

Stanford A); tuy nhiên giãn quai động mạch chủ,

mã hóa protein fibrillin-1. Từ đó, cơ chế bệnh sinh

động mạch chủ xuống hoặc tách thành động mạch

của hội chứng Marfan được làm sáng tỏ. Đồng thời

chủ xuống (tách thành động mạch chủ Stanford B)

việc chẩn đoán hội chứng Marfan thay đổi theo tiêu

cũng thường gặp. Các tổn thương tại tim khác bao

chuẩn Ghent (1996) và gần đây là tiêu chuẩn Ghent

gồm: sa van hai lá (70-90%), tuy nhiên tỷ lệ hở van

sửa đổi (2010).

hai lá nặng không cao; vôi hóa vòng van hai lá, hở

Trong hội chứng Marfan, đột biến gen gây ra
khiếm khuyết trong sản xuất fibrillin-1, là thành phần
của glycoprotein cần thiết cấu tạo nên sợi đàn hồi

van động mạch chủ do giãn gốc động mạch chủ;
giãn thân động mạch phổi.
b. Tổn thương mắt

trong mô liên kết. Đột biến gen làm giảm số lượng,
chất lượng của fibrillin-1 trong mô liên kết, dẫn đến

Thường là tật cận thị, thủy tinh thể lệch tâm, đục

sự suy yếu của cấu trúc mô liên kết. Đột biến gen

thủy tinh thể, hay bong võng mạc (tỷ lệ ít hơn) biểu

fibrillin-1 trên nhiễm sắc thể số 15 được xác định liên

hiện ngay khi còn trẻ.

quan đến hội chứng Marfan. Khoảng 75% người bị
hội chứng Marfan do di truyền gen bất thường từ

c. Bất thường về hệ cơ xương khớp

cha mẹ, còn lại 25% là kết quả của một đột biến mới

Người mắc hội chứng Marfan thường cao gầy, chân

xuất hiện. Một người có hội chứng Marfan có 50%

tay dài, ngón tay, ngón chân dài. Tỷ lệ chiều dài nửa

nguy cơ truyền gen bệnh cho con.

trên và nửa dưới cơ thể giảm. Dấu hiệu vòng cổ tay
dương tính. Dấu hiệu ngón tay cái dương tính. Khớp
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LÂM SÀNG TIM BẨM SINH
Suy tim là một hội chứng lâm sàng trong đó chức năng tim không đáp ứng đủ với nhu cầu chuyển hóa của cơ thể.
Suy tim có thể do các bất thường về cấu trúc hoặc chức năng tim làm giảm khả năng tống máu hoặc đổ đầy thất.

1. SINH LÝ BỆNH SUY TIM Ở BỆNH
NHÂN MẮC BỆNH TIM BẨM SINH

‐ Tổn thương cơ tim do thiếu máu cục bộ chức
năng gặp trong động mạch vành phải đơn độc/
không có động mạch vành phải (single right

1.1. Suy tim chức năng tâm thu giảm
a. Rối loạn chức năng tâm thu thất trái hệ thống
‐ Quá tải áp lực (hẹp tại van, dưới van hay quanh
van, hẹp eo động mạch chủ).
‐ Quá tải thể tích (hở van động mạch chủ, thông
liên thất, còn ống động mạch, hở van hai lá).
‐ Tổn thương cơ tim (hạn chế trong bảo vệ cơ tim
trong quá trình bypass, rạch tâm thất).
‐ Thay đổi cấu trúc cơ tim (không đông đặc).
‐ Thay đổi hình dạng tâm thất dưới phổi
(sub-pulmonary), có thể đẩy lệch tâm thất dưới
phổi về phía tâm thất hệ thống, ảnh hưởng đến

coronary artery).
d. Rối loạn chức năng tâm thu tâm thất độc nhất
‐ Quá tải thể tích (sửa chữa Fontan).
‐ Tổn thương cơ tim (bảo vệ hạn chế trong quá
trình phẫu thuật bắc cầu nối hoặc phẫu thuật
trong buồng thất).
e. Rối loạn chức năng tâm thu của tâm thất hệ
thống và/hoặc dưới phổi kèm theo tăng áp động
mạch phổi hoặc không; có tím
‐ Tổn thương cơ tim do thiếu oxy mạn tính (thông
liên thất kèm hẹp động mạch phổi).
‐ Quá tải áp lực (hội chứng Eisenmenger).

đổ đầy tâm trương thất hệ thống (hở van động

f. Bệnh tim thiếu máu cục bộ mắc phải và rối loạn

mạch phổi nặng ở bệnh nhân tứ chứng Fallot).

chức năng tâm thất

b. Rối loạn chức năng tâm thu tâm thất dưới phổi

‐ Yếu tố nguy cơ (THA, tăng mỡ máu, đái tháo

(sub-pulmonary ventricle)

đường, hút thuốc).

‐ Quá tải thể tích (hở van động mạch phổi nặng

‐ Các bất thường động mạch vành bẩm sinh (bất

ở bệnh nhân tứ chứng Fallot, thông liên nhĩ với

thường xuất phát và/hoặc đường đi, chèn ép bên

luồng thông trái → phải lớn).

ngoài bởi một động mạch phổi giãn, động mạch

‐ Quá tải áp lực (tắc nghẽn nặng đường ra
thất phải).
c. Rối loạn chức năng tâm thu thất phải hệ thống
‐ Quá tải áp lực (chuyển vị đại động mạch có sửa
chữa bẩm sinh, hoán vị đại động mạch sau phẫu
thuật chuyển đổi tầng nhĩ: Mustard hoặc Senning).

vành xoắn sau khi cắm lại gốc).
g. Rối loạn chức năng tâm thất hệ thống do rối
loạn nhịp tim nhanh
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SUY TIM Ở BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH
1.2. Suy tim phân suất tống máu bảo tồn

tim bẩm sinh người lớn có suy chức năng thận có
ý nghĩa lâm sàng.

Ít phổ biến ở bệnh nhân tim bẩm sinh người lớn,

‐ Rối loạn huyết học: Tăng hematocrit dẫn đến

liên quan đến một số tình huống đặc biệt như hội

tăng độ nhớt máu, dễ hình thành huyết khối;

chứng Shone (Shone complex) và thất phải sinh

ngược lại rối loạn chức năng tủy xương làm giảm

lý hạn chế trong teo tịt van động mạch phổi

số lượng và chức năng tiểu cầu làm tăng nguy cơ

(pulmonary atresia), thông liên thất (ventricular

chảy máu.

septal defect) và các động mạch bàng hệ chủ
- phổi chính (major aortopulmonary collateral

‐ Tăng acid uric máu: gây ra các cơn gút cấp, suy

arteries - MAPCAs).

thận chức năng.

Suy tim tâm trương được chẩn đoán khi có các triệu
chứng/dấu hiệu suy tim nhưng trên siêu âm phân
suất tống máu thất trái còn bảo tồn, thất trái không
giãn nhưng giãn nhĩ trái hoặc dày thất trái. Đây là
những dấu hiệu của tăng áp lực đổ đầy thất, hoạt
hóa của nhiều hệ thống thần kinh nội tiết như hệ
renin - angiotensin - aldosterone (RAA), hệ thần
kinh giao cảm và giải phóng các cytokine như TNF.
Hoạt động của các hệ thống thần kinh nội tiết làm
thay đổi về chuyển hóa và cấu trúc của hệ cơ xương
ngoại vi cũng như các phản xạ tim phổi bất thường
như các phản xạ về áp lực và hóa học. Những điều
này càng làm tăng áp lực lên thành tim và tạo thành
vòng xoắn bệnh lý.

2. CÁC BỆNH LÝ PHỐI HỢP Ở BỆNH
NHÂN TIM BẨM SINH NGƯỜI LỚN
‐ Bệnh lý gan: do tăng áp lực tĩnh mạch gây xơ
gan tim, thường liên quan đến biến chứng của
tuần hoàn Fontan.
‐ Bệnh lý ruột mất protein (protein-losing
enteropathy - PLE): do tăng áp lực tĩnh mạch hệ
thống, hay xảy ra ở bệnh nhân với tuần hoàn
Fontan không hiệu quả.
‐ Viêm phế quản nhựa (plastic bronchitis/
fibrinous bronchitis).
‐ Suy chức năng thận: khoảng 30-50% bệnh nhân

3. CHẨN ĐOÁN SUY TIM
Hiểu được các tổn thương cơ bản và bệnh sử của
các can thiệp, phẫu thuật trước đây của bệnh nhân
là vô cùng quan trọng ở bệnh nhân tim bẩm sinh.
Chẩn đoán suy tim có thể khó vì bệnh nhân thường
khó tự nhận ra những sự thay đổi tinh tế trong chức
năng tim. Bệnh nhân có thể không có các triệu
chứng, hội chứng lâm sàng điển hình, ngoại trừ
giảm khả năng gắng sức.

CHƯƠNG 35
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LÂM SÀNG TIM BẨM SINH

1. DỊCH TỄ

công. Sau đó nó được thay thế bởi penicillin, một
loại thuốc hiệu quả hơn và ít tác dụng phụ hơn, cứu

1.1. Tỷ lệ mắc
Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (infective
endocarditis – VNTMNK) ít gặp ở trẻ em hơn người
lớn, mặc dù tỷ lệ mắc ở trẻ em đang ngày một gia
tăng do bệnh nhân tim bẩm sinh hiện có đời sống
kéo dài hơn. Dịch tễ học VNTMNK ở các nước phát
triển đang có nhiều thay đổi. Có sự gia tăng sống sót
của trẻ em có tim bẩm sinh cùng với giảm tỷ lệ mắc
bệnh thấp tim nên ở hầu hết các quốc gia, bệnh tim

sống hơn hai phần ba số bệnh nhân nhiễm bệnh.
Ngày nay tỷ lệ tử vong giảm xuống còn rất thấp do
những tiến bộ trong liệu pháp kháng sinh, phát hiện
sớm viêm nội tâm mạc, kiểm soát tích cực các biến
chứng và cải thiện các kỹ thuật phẫu thuật. Mặc dù
có nhiều cải thiện, khoảng một phần mười đến một
phần tư số bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh vẫn có
thể tử vong do VNTMNK.

bẩm sinh là bệnh nền phổ biến nhất của VNTMNK.

2. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Sau phẫu thuật sửa chữa các bệnh lý tim bẩm sinh

Cấu trúc nội mạc còn nguyên vẹn có khả năng

phức tạp, bệnh nhân có nguy cơ lâu dài VNTMNK,
mặc dù có tới 1/10 trường hợp gặp ở trẻ em không
có bệnh tim mạch cấu trúc hoặc các yếu tố nguy cơ
gây bệnh có thể xác định được. Bệnh cảnh thường
nhiễm trùng van động mạch chủ hoặc van hai lá do
nhiễm khuẩn huyết Staphylococcus aureus. Tỷ lệ
mắc viêm nội tâm mạc ở trẻ sơ sinh cũng đang gia
tăng, tỷ lệ tử vong ở nhóm tuổi này khá cao và chẩn
đoán chỉ được thực hiện sau khi tử vong.
Phẫu thuật sớm các dị tật tim bẩm sinh với sử dụng
nhiều đường tiêm truyền tĩnh mạch, các thiết bị
can thiệp hỗ trợ, cùng với sự phát triển của các biện
pháp hỗ trợ can thiệp đặc biệt cho trẻ sơ sinh và

chống lại sự xâm chiếm của các vi sinh vật. Tổn
thương xói mòn bề mặt nội mô do huyết động
(dòng chảy) hoặc do cơ học là tác nhân chính của
việc hình thành huyết khối. Sự lắng đọng của tiểu
cầu và fibrin trên lớp nội mạc bị tổn thương được
gọi là viêm nội tâm mạc do huyết khối (không do vi
khuẩn). Đây là tổn thương quan trọng, tạo bề mặt
cho vi khuẩn bám vào nội mạc, dẫn đến sự phát
triển của VNTMNK. Khi vi sinh vật xâm nhập vào
máu, chúng xâm nhập vào bề mặt nội mô bị thay
đổi, chuyển viêm nội tâm mạc do huyết khối thành
VNTMNK. Các thương tổn niêm mạc miệng, đường
sinh dục và đường tiêu hóa đặc biệt liên quan đến

trẻ nhỏ làm tăng nguy cơ viêm nội tâm mạc. Những

tăng nguy cơ nhiễm khuẩn huyết.

thay đổi mô hình VNTMNK như trên không xảy ra ở

Xu hướng bám dính vào bề mặt viêm nội tâm mạc

các nước nghèo hoặc đang phát triển trên thế giới.
Ở các nước này, bệnh thấp tim vẫn còn phổ biến
và việc tiếp cận phẫu thuật tim bẩm sinh còn hạn
chế, vì vậy thấp tim với tổn thương van hai lá và van
động mạch chủ vẫn là bệnh nền phổ biến nhất cho
VNTMNK.
1.2. Tử vong
Hầu hết bệnh nhân VNTMNK đều tử vong trong thời
kỳ kháng sinh chưa ra đời. Khi có sulphonamides,
một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân đã được điều trị thành

do huyết khối phụ thuộc vào loại vi sinh vật. Các
sinh vật gram dương như Enterococci hoặc Viridans
streptococci có xu hướng bám dính vào bề mặt lá
van, trong khi trực khuẩn gram âm như Klebsiella
không bám dính. Vì vậy, các vi sinh vật gram dương
là nguyên nhân chiếm ưu thế trong VNTMNK. Các
yếu tố khác do vi khuẩn bài tiết ra như dextran do
Streptococcus viridans được xác định thúc đẩy sự kết
dính với van tim. Hơn nữa sự tương tác của các vi
khuẩn gram dương với tiểu cầu và khả năng chống
lại các đặc tính chống vi khuẩn của tiểu cầu là mấu
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LÂM SÀNG TIM BẨM SINH
Bệnh tim bẩm sinh (congential heart disease) là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong trong quá trình
thai nghén. Do đó, nhóm phụ nữ mắc tim bẩm sinh rất cần được tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa (tim bẩm sinh,
sản khoa…) trước khi mang thai. Đồng thời, bệnh nhân cần được đánh giá chi tiết, bao gồm: thăm khám lâm
sàng, cận lâm sàng (điện tâm đồ, siêu âm tim và đặc biệt các nghiệm pháp gắng sức) và thông tim đánh giá huyết
động nếu cần.
Trong quá trình mang thai, tất cả bệnh nhân nữ mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp nên được theo dõi chặt chẽ ở
các bệnh viện có phối hợp nhiều chuyên khoa sâu (tim bẩm sinh, sản khoa, cấp cứu, gây mê…) để có thể sẵn sàng
cho cuộc đẻ và xử trí biến chứng nếu có.

1. TƯ VẤN TRƯỚC MANG THAI
Nhiều phụ nữ mắc tim bẩm sinh biết về nguy cơ

hiệp Anh trong những năm 1920 là khoảng 1/250

khi mang thai, tuy nhiên mức độ hiểu biết rất thay

sản phụ. Con số này tương đương với tỷ lệ ở Ấn Độ

đổi, từ chỗ quá bi quan lo lắng đến quá lạc quan,

những năm gần đây, thậm chí có thể lên tới 1/10 ở

thậm chí cả chủ quan. Khi bước vào độ tuổi có khả

một số nước đang phát triển.

năng sinh sản (từ 12 tuổi trở lên), phụ nữ mắc tim
bẩm sinh cần được tư vấn về việc tránh thai nhằm
có thể lên kế hoạch mang thai phù hợp. Trong đó,

Nguy cơ tử vong chu sản có thể tăng lên trên 1% ở
những bệnh nhân sau:

bệnh nhân cần được cung cấp thông tin về những

‐ Bệnh tim bẩm sinh có tím (cyanotic heart

nguy cơ cho bản thân trong quá trình mang thai

disease).

cũng như cho con. Việc tư vấn cần có sự phối hợp
giữa bác sĩ tim mạch và bác sĩ sản phụ khoa có kinh

‐ Tăng

áp

mạch

máu

phổi

(pulmonary

nghiệm, được thực hiện thường xuyên dựa trên tình

hypertension - PH).

trạng bệnh nhân và cần có sự tham gia của cả bệnh

‐ Suy chức năng tâm thất của tuần hoàn hệ thống

nhân và gia đình.
Bác sĩ tim mạch cần tư vấn cho từng bệnh nhân về
các ảnh hưởng không chỉ của bệnh tim lên quá trình
mang thai, sinh đẻ, mà cả ảnh hưởng của quá trình
thai kỳ lên bệnh tim bẩm sinh.

(như trong thất phải hai đường ra…).
‐ Hẹp nặng bên tim trái (hẹp van hai lá khít, tắc
nghẽn đường ra thất trái, hẹp động mạch chủ
mức độ nặng…).
‐ Hội chứng Marfan, đặc biệt nếu đã có giãn gốc

1.1. Kỳ vọng sống
Điều này là hết sức quan trọng bởi bệnh nhân có
thể nặng lên ngay sau sinh. Đó cũng là thời kỳ căng
thẳng cho cả bệnh nhân và gia đình bởi cần sự hỗ
trợ của người thân để chăm sóc cho người mẹ và
cả đứa bé. Thậm chí người mẹ nguy cơ tử vong cả
trong và sau thời kỳ mang thai, nguy cơ này ở Liên

động mạch chủ.
‐ Hẹp eo động mạch chủ (aortic coarctation) đã
sửa chữa bằng miếng vá Dacron.
‐ Tiền sử bệnh cơ tim chu sản.
‐ Suy tim do bất cứ nguyên nhân gì khi chuyển dạ.
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Bảng 39.1. Nguy cơ tử vong liên quan tới quá trình mang thai

Đối tượng

Tỷ lệ tử vong

Phụ nữ khỏe mạnh

1/20.000

Fallot 4 đã sửa chữa

1/1.000

Hẹp van động mạch chủ nặng

1/100

Tăng áp mạch máu phổi

1/3

(Nguồn: Gatzoulis et al. Adult Congenital Heart Disease A Practical Guide 2004)
Lưu ý: Một số bệnh tim bẩm sinh chống chỉ định mang thai do nguy cơ thai sản cao. (Bảng 39.2)
Bảng 39.2. Một số bệnh tim bẩm sinh chống chỉ định mang thai
Tăng áp động mạch phổi (pulmonary arterial hypertension)
Ví dụ: Hội chứng Eisenmenger (tỷ lệ tử vong của mẹ và thai nhi là 50%; nguy cơ tử vong của mẹ có thể kéo
dài đến hai tuần sau sinh).
Suy tim sung huyết nặng (phân suất tống máu thất trái EF < 30%)
Ví dụ: thứ phát do suy tuần hoàn Fontan.
Tím nặng và đa hồng cầu
Nếu độ bão hòa oxy máu < 80% khi nghỉ ngơi và nồng độ Hb máu > 18 g/dL, thì tỷ lệ sảy thai và thai chậm
phát triển trong tử cung cao hơn.
Tắc nghẽn đường ra thất trái hoặc thất phải nặng
Ví dụ: hẹp van động mạch chủ nặng, hẹp eo động mạch chủ nặng.

1.2. Nguy cơ cho thai nhi

b. Bất thường thai nhi
Phụ nữ mắc tim bẩm sinh nên được tư vấn về việc

a. Ảnh hưởng phát triển phôi thai
Phụ nữ mắc tim bẩm sinh có tím thường sinh non
do thai nhi phát triển kém hơn bình thường.

đứa con có nguy cơ mắc các tổn thương tương tự
mẹ. Nguy cơ này thường được cho là khoảng 3-5%
và thay đổi theo loại bệnh.
Khả năng phải đình chỉ thai nghén trong trường
hợp thai nhi mắc các tổn thương trầm trọng cũng
nên được giải thích, trao đổi.

Phần VI

THÔNG TIM VÀ
CAN THIỆP TIM BẨM SINH

Chương 41: Dụng cụ thông tim can thiệp
Chương 42: Thông tim thăm dò huyết động, chụp buồng tim
và mạch máu
Chương 43: Can thiệp bít thông liên nhĩ
Chương 44: Can thiệp bít thông liên thất
Chương 45: Can thiệp bít ống động mạch
Chương 46: Can thiệp bít rò động mạch vành và dị dạng thông
động mạch tĩnh phổi
Chương 47: Nong van động mạch phổi
Chương 48: Nong van động mạch chủ
Chương 49: Phá vách liên nhĩ bằng bóng qua da
Chương 50: Can thiệp nong và đặt stent trong một số bệnh tim
bẩm sinh
Chương 51: Thay van động mạch phổi qua đường ống thông

CHƯƠNG 41

DỤNG CỤ THÔNG TIM
CAN THIỆP
Nguyễn Lân Hiếu
Đỗ Quốc Hiển
Nguyễn Văn Hiếu

872

LÂM SÀNG TIM BẨM SINH
Có nhiều dụng cụ được sử dụng trong quá trình thông tim và can thiệp tim bẩm sinh, dưới đây chúng tôi xin trình
bày các dụng cụ cơ bản nhất bao gồm: Ống thông, dây dẫn, bóng, stent và delivery sheath. Các dụng cụ bít (bít
thông liên nhĩ, thông liên thất, ống động mạch, luồng thông...) sẽ được trình bày cụ thể trong các chương tiếp theo.

1. ỐNG THÔNG (CATHETER)
1.2. Cấu tạo của ống thông
1.1. Giới thiệu
Mặc dù ống thông có hình dạng bên ngoài trông
Ống thông (catheter) được đưa vào mạch máu và

đơn giản nhưng có cấu tạo khá phức tạp. Các vật

buồng tim của bệnh nhân thông qua introduce

liệu được sử dụng phải an toàn cho bệnh nhân, đảm

sheath (ống mở đường vào). Hình thái, cấu trúc và

bảo tính linh hoạt, đầu ống thông quay được các

các đặc điểm đặc trưng của ống thông phụ thuộc

hướng, chống được lực xoắn vặn, chịu được áp lực

vào mục đích sử dụng.

chụp thuốc cản quang và hiển thị tốt trên màn hình

Nguyên tắc cơ bản của việc lựa chọn ống thông là

Xquang tăng sáng.

phù hợp với mục đích sử dụng. Ở trẻ em, ống thông

Các thông số và đơn vị của ống thông theo quy

được thiết kế mềm và nhỏ, ở người lớn ống thông

ước:

có thể lớn hơn.
Có nhiều loại ống thông khác nhau. Các ống thông

‐ Đường kính ngoài ống thông được quy định
bằng đơn vị French (Fr).

được đặt tên theo hình dạng, tên người thiết kế hay

1 Fr = 0,33 mm

mạch máu được chụp.

‐ Đường kính trong của ống tính theo phần thập
phân của inch (ví dụ: 0,035”).
‐ Chiều dài ống được tính bằng cm.
‐ Áp suất được tính bằng pound trên một inch
Hình 41.1. Hình dạng một số ống thông thường dùng

vuông (pound-force per square inch - psi).

(a) ống thông pigtail, (b) ống thông vành trái Amplatz,
(c) ống thông vành phải Amplatz, (d) ống thông động

‐ Lưu lượng tối đa được tính bằng mililit trên giây

mạch vú trong (IM), (e) ống thông vành phải Judkins

(ml/s).

(JR), (f) ống thông vành trái Judkins (JL), (g) ống thông
đa năng (multipurpose – MP).

Cấu tạo cơ bản của ống thông:
‐ Đầu gần và đầu xa ống thông: có một số khác
biệt giữa đầu gần và đầu xa của ống thông. Thông
thường phần xa của ống thông đưa vào buồng
tim và mạch máu gọi là đầu của ống thông và
nơi có van để đưa dây dẫn vào gọi là đuôi của
ống thông.
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‐ Lòng ống thông: trong lòng ống thông rỗng

• Ống thông có bóng chứa một quả bóng

để đưa dây dẫn (guidewire) vào trong ống hoặc

bơm khí CO2 gắn ở đầu. Quả bóng này cho

bơm/hút thông qua ống.

phép ống thông trôi nổi tự do theo dòng máu
và ngăn ngừa việc vướng phải hệ thống dây
chằng trong các buồng tim.
• Các ống thông định cỡ được gắn thêm các
dấu ấn (marker) cản quang với khoảng cách cố
định cho phép hiệu chỉnh và đo đạc chính xác.
1.3. Các loại ống thông

Hình 41.2. Cấu tạo của ống thông
‐ Vỏ ngoài ống thông được phủ một lớp thuỷ lực
để dễ trơn trượt và tạo điều kiện đi qua các mạch
máu quanh co.

a. Ống thông chụp mạch
Các ống thông chụp mạch khi bơm thuốc cản
quang sẽ cho phép thu được hình ảnh giải phẫu của
các mạch máu hay buồng tim. Đầu xa ống thông
có nhiều lỗ bên giúp phân tán thuốc cản quang

‐ Các thao tác trên ống thông được thực hiện bên

đồng đều và hiệu quả trong khi chụp mạch. Các

ngoài bệnh nhân, và truyền lực đến phần đầu ống

ống thông chụp mạch có thể chịu được áp lực và

thông. Do đó, ống thông phải có khả năng chống

lưu lượng cao của thuốc cản quang và không bị giật

xoắn và có lực hỗ trợ khi đi qua các mạch máu và/

lại trong quá trình bơm thuốc.

hoặc buồng tim. Đây cũng là lý do thân của ống
thông thường được cấu tạo bằng vật liệu nhựa
(nylon, polyethylene, polyurethane, PTFE) và có
thể được bện bằng lưới kim loại mỏng. Việc ống
thông được bện hay không phụ thuộc vào nhà
sản xuất, kích thước ống thông và phần đầu của
ống thông.
‐ Đầu của ống thông thường mềm mại để giảm
thiểu nguy cơ chấn thương thành mạch máu.
Phần đầu xa của ống thông có thể có thêm một
dấu ấn cản quang để dễ nhận diện hình ảnh trên
màn hình chiếu tia Xquang.
‐ Một số cấu tạo khác của ống thông:
• Một số ống thông có một lỗ duy nhất để
tiêm chất cản quang, đo áp suất và dẫn hướng.
• Ống thông chụp mạch có nhiều lỗ bên để dễ
phân tán thuốc cản quang.
• Khuyến cáo không bơm áp lực mạnh thuốc
cản quang với ống thông chỉ có một lỗ.

Có rất nhiều ống thông chụp mạch với độ cong
khác nhau, được thiết kế theo hình dạng đặc trưng
để phục vụ các mục đích khác nhau, ví dụ như để
chụp động mạch phổi. Mặc dù có hình dạng và
tính năng khác nhau, các ống thông vẫn có cấu tạo
chung cơ bản giống nhau.
Ống thông chụp mạch Berman là ống thông có đầu
bị bịt kín và có gắn một quả bóng (Hình 41.3a). Vì
vậy, không thể đẩy dây dẫn đi qua. Hệ thống bóng
được bơm CO2 giúp đi qua van tim theo dòng máu
và hạn chế vướng vào các dây chằng cột cơ.

CHƯƠNG 49
PHÁ VÁCH LIÊN NHĨ
BẰNG BÓNG QUA DA
Lê Hồng Quang
Đỗ Quốc Hiển
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1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. GIẢI PHẪU LỖ BẦU DỤC VÀ CÁC CẤU
TRÚC XUNG QUANH

Trong một số bệnh tim bẩm sinh, việc phải có một
lỗ thông đủ lớn ở tầng nhĩ là điều kiện cần thiết để

Chìa khóa thành công của thủ thuật là cần nắm rõ

đảm bảo bệnh nhân được sống sót cho đến khi có

giải phẫu của lỗ bầu dục và các mốc xung quanh.

phẫu thuật sửa chữa tiếp theo.
Khi có lỗ thông đủ lớn ở tầng nhĩ sẽ giúp cho:
‐ Không bị hạn chế dòng máu giữa hai tâm nhĩ
phải và tâm nhĩ trái, giảm mức độ tím trên lâm
sàng do sự trộn máu được đảm bảo ở tầng nhĩ,
đảm bảo phân áp oxy trong máu động mạch
bệnh nhân không bị quá thấp.
‐ Tăng cung lượng tim với các tổn thương cấu trúc
tim có tắc nghẽn bên tim phải.

Vách liên nhĩ được giới hạn sau bởi một nếp gấp
của màng ngoài tim giữa hai nhĩ, phía trên bởi tĩnh
mạch chủ trên, phía trên trước bởi lá không vành
van động mạch chủ, phía trước bởi vòng van ba lá,
phía dưới trước bởi lỗ đổ vào xoang vành, và phía
dưới bởi tĩnh mạch chủ dưới. Phần vách liên nhĩ
tương đối nhỏ và cấu trúc nổi bật nhất của nó là lỗ
bầu dục, chiếm khoảng 28% tổng diện tích vùng
vách liên nhĩ.
Giai đoạn thai nhi và sơ sinh, van của lỗ bầu dục là

‐ Giảm áp lực phổi cho bệnh nhân sau phẫu thuật

một màng mỏng manh và trong suốt. Tuy nhiên,

Fontan.

theo thời gian, do sự lắng đọng của collagen và

‐ Giảm áp lực động mạch phổi cho bệnh nhân có
tổn thương tắc nghẽn bên tim trái.
‐ Giảm áp lực cho tâm thất phải ở bệnh nhân bị

elastin, van trở nên dày hơn, cứng hơn và mờ dần
đi. Do dòng huyết động trong nhĩ phải trong thời kỳ
thai nhi, máu nghèo oxy từ tĩnh mạch chủ trên được
đưa về van ba lá, trong khi máu nhau thai giàu oxy

suy thất phải sau phẫu thuật.

từ tĩnh mạch chủ dưới được dẫn qua van Eustachian

‐ Cải thiện mức độ hoà trộn oxy cho bệnh nhân

cận sẽ thuận lợi hơn từ tĩnh mạch chủ dưới, ngược

chuyển gốc đại động mạch (transposition of the

lại khi cần thăm dò thất phải, tiếp cận từ tĩnh mạch

great arteries) có vách liên thất nguyên vẹn hoặc

chủ trên sẽ dễ dàng hơn.

thông liên thất hạn chế.

về phía lỗ bầu dục vào tâm nhĩ trái. Do đó việc tiếp

Các tĩnh mạch đùi bị tổn thương hay tắc

Kỹ thuật phá vách liên nhĩ bằng bóng (Balloon

nghẽn có thể được coi là một giới hạn giải phẫu của

Atrial Septostomy) của Raskind đã được mô tả đầu

các thủ thuật qua đường ống thông. Tĩnh mạch rốn

tiên vào năm 1966 ở những bệnh nhân chuyển gốc

là một sự thay thế tốt ở trẻ sơ sinh, nhưng nếu bị tắc

đại động mạch. Một số kỹ thuật khác đã được phát

nghẽn, có thể thiết lập đường vào qua mạch gan

triển nhằm tạo ra thông thương tại tầng nhĩ. Bao

một cách an toàn. Lợi thế của đường vào này bao

gồm các thủ thuật phá vách liên nhĩ bằng bóng, phá

gồm giải phẫu tĩnh mạch gan tạo một góc tốt hơn

vách liên nhĩ bằng dao, nong phá vách liên nhĩ bằng

để tiếp cận vách liên nhĩ và khả năng có thể sử dụng

bóng và phá vách liên nhĩ bằng sóng cao tần kết

introducer sheath (ống mở đường vào) lớn hơn ở trẻ

hợp với một trong các kỹ thuật trên. Đây là những

nhỏ mà không gây tổn thương mạch máu.

thủ thuật tạm thời; để trộn máu hoặc giảm tắc
nghẽn nhiều hơn, đặt stent qua vách liên nhĩ có thể
cho kết quả lâu dài hơn.
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3. YÊU CẦU ĐỂ THỰC HIỆN KỸ THUẬT

xác hình ảnh của lỗ bầu dục và chạm vào trường
vô khuẩn. Lỗ bầu dục có thể được định vị chính xác

3.1. Nhân lực
Bác sĩ thực hiện thủ thuật phá vách liên nhĩ bằng
bóng đòi hỏi được đào tạo thành thục về kỹ năng

bằng siêu âm tim trong buồng tim, nhưng có những
hạn chế như cần sheath lớn, phải chọc tĩnh mạch
đùi, thời gian can thiệp dài hơn và chi phí cao hơn.

này, do đó chỉ những bác sĩ tim mạch nhi khoa/tim

Siêu âm tim qua thực quản có lẽ là phương thức tối

bẩm sinh được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật này

ưu khi không có máy chụp mạch, đặc biệt khi cần

mới đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật phá vách

quan sát chính xác vị trí thông thương của lỗ bầu

liên nhĩ bằng bóng.

dục, độ dày của vách liên nhĩ tại điểm cần chọc qua
và hướng trước - sau của mũi kim và cần khẳng định

3.2. Địa điểm thực hiện kỹ thuật và trang
thiết bị

chắc chắn trong trường hợp giải phẫu phức tạp khi
thực hiện đặt stent qua vách liên nhĩ. Ở trẻ nhỏ, việc
sử dụng các đầu dò siêu âm qua thực quản nhi khoa

Thủ thuật này được thực hiện tại một trung tâm tim

hai hoặc nhiều bình diện có thể gây chèn ép đường

mạch có đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu

thở và thậm chí vào buồng nhĩ, có thể làm biến

để có thể hỗ trợ như phẫu thuật tim hở cấp cứu,

dạng giải phẫu vách liên nhĩ và hạn chế hơn nữa

máy sốc điện, máy hỗ trợ ECMO.

không gian vốn đã bị giới hạn của nhĩ trái.

Phòng can thiệp tim mạch được trang bị máy chụp
mạch kỹ thuật số hóa nền hai bình diện. Máy hai
bình diện đặc biệt quan trọng ở những bệnh nhân
có buồng nhĩ rất lớn hoặc rất nhỏ, gốc động mạch
chủ giãn rộng, không tiếp cận được vách liên nhĩ
qua đường TMC dưới hoặc bất kỳ bất thường nào
về buồng tim hoặc vị trí đại động mạch. Cần tiến
hành nhiều góc chụp mạch khác nhau để quan sát
tốt nhất thông thương ở tầng nhĩ khi chọc qua vách
liên nhĩ.
Đơn vị hồi sức tim mạch hoặc hồi sức sơ sinh có
trang bị đầy đủ máy siêu âm màu Doppler, các máy
theo dõi đầy đủ chỉ số về mạch, nhịp tim, huyết áp
xâm nhập, nhịp thở, nhiệt độ, bão hoà oxy qua da…

3.3. Dụng cụ
(Xem thêm CHƯƠNG 41: DỤNG CỤ THÔNG TIM CAN
THIỆP)
Các loại bóng phá vách liên nhĩ
Hệ thống bóng phá vách liên nhĩ (balloon atrial
septostomy - BAS) có nhiều kiểu dáng và xuất xứ
khác nhau. Hiện tại, có bốn hệ thống có thể được sử
dụng cho mục đích này:
(1) Hệ thống Miller-Edwards (Edwards Lifescatics)
Đây là hệ thống gồm một lòng có 5 Fr nhưng cần sử
dụng sheath 7 Fr. Phần đầu dài 2 cm có độ cong 35°,
cho phép dễ dàng đi vào nhĩ trái. Phần bóng cao su

Những tiến bộ trong siêu âm tim giúp đem lại

co giãn có khả năng chứa 4-5 ml dịch. Ở thể tích đó,

những hình ảnh rõ nét hơn đã cải thiện đáng kể tỷ

đường kính của quả cầu bóng là 17-18 mm. Do khả

lệ thành công và mức độ an toàn của các thủ thuật

năng co giãn cao, để thực hiện phá vách liên nhĩ cần

phá vách liên nhĩ. Siêu âm tim qua thành ngực cho

bơm bóng có kích thước lớn nên đây là một bất lợi

phép quan sát vách liên nhĩ và các cấu trúc lân cận,

của dụng cụ (đặc biệt là ở trẻ nhỏ < 3 kg hoặc nhĩ

nhưng vai trò của nó trong việc hướng dẫn các can

trái nhỏ).

thiệp thông tim phức tạp (ví dụ, đặt stent) bị hạn
chế do chất lượng hình ảnh kém, khó xác định chính

(2) Hệ thống Rashkind (Medtronic) bao gồm một
quả bóng lõm, bề rộng thấp và có thể đưa vào qua

Phần VII

NGOẠI KHOA
TIM BẨM SINH
Chương 52: Các kỹ thuật ngoại khoa điều trị bệnh tim
bẩm sinh
Chương 53: Chuẩn bị trước phẫu thuật và chăm sóc sau
phẫu thuật tim bẩm sinh
Chương 54: Một số biến chứng cần lưu ý sau phẫu thuật
tim bẩm sinh

CHƯƠNG 52

CÁC KỸ THUẬT NGOẠI
KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH
TIM BẨM SINH
Nguyễn Lý Thịnh Trường
Phạm Quốc Đạt
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1. CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH (PATENT
DUCTUS ARTERIOSUS)

2. HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ (COARCTATION OF THE AORTA)

‐ Bệnh nhân nằm nghiêng trái hoặc nghiêng phải

‐ Bệnh nhân nằm nghiêng trái hoặc nghiêng phải

tùy theo vị trí quai động mạch chủ và vị trí ống

tùy theo vị trí quai động mạch chủ.

động mạch.
‐ Ống động mạch được tiếp cận qua đường nách
giữa khoang liên sườn 3, có thể đi ngoài màng
phổi (đối với trẻ sơ sinh hoặc trẻ đẻ non) hoặc
trong màng phổi.

‐ Hẹp eo động mạch chủ được tiếp cận qua
đường nách giữa khoang liên sườn 3.
‐ Toàn bộ quai động mạch chủ, các động mạch
xuất phát từ quai động mạch chủ (thân cánh tay
đầu, động mạch cảnh gốc và động mạch dưới

‐ Ống động mạch có thể được thắt hai đầu (ống

đòn) được giải phóng tối đa. Động mạch chủ

kích thước trung bình hoặc bé, trẻ nhỏ), cặp

xuống và các động mạch liên sườn cũng được

cắt hai đầu (ống lớn, trẻ lớn hoặc người trưởng

giải phóng tối đa tới sát gần nhất vị trí cơ hoành

thành) hoặc dùng clip titanium để kẹp tuỳ theo

nếu có thể.

kinh nghiệm của phẫu thuật viên.

‐ Ống động mạch được cắt khâu hai đầu, hoặc chỉ
cắt khâu đầu phía phổi nếu ống quá ngắn.
‐ Đoạn hẹp eo được cắt bỏ, lưu ý loại bỏ nội mạc
ống động mạch tối đa.
‐ Hai đoạn động mạch chủ được nối lại với nhau
bằng chỉ không tiêu khâu vắt.
‐ Các kỹ thuật tạo hình eo động mạch chủ bao
gồm: cắt đoạn nối tận - tận, cắt đoạn nối tận - bên
(nối động mạch chủ xuống với mặt bên dưới của
quai động mạch chủ, đoạn eo động mạch chủ
được thắt lại), cắt đoạn nối tận - tận hoặc tận - bên
mở rộng, tạo hình hẹp eo bằng vạt động mạch
dưới đòn trái (sử dụng động mạch dưới đòn trái

Hình 52.1. Phẫu thuật thắt ống động mạch
Chú thích: ĐMC: Động mạch chủ; ĐMP: Động mạch
phổi; NP: Nhĩ phải; NT: Nhĩ trái; TP: Thất phải; TT: Thất
trái.

quặt ngược xuống, úp vào đường mở dọc theo
mặt bên qua vị trí hẹp eo xuống tới động mạch
chủ xuống để mở rộng chỗ hẹp eo), tạo hình hẹp
eo bằng miếng vá nhân tạo, tạo hình hẹp eo bằng
cách thay đoạn mạch, tạo hình hẹp eo bằng ống

‐ Khoang màng phổi được dẫn lưu sau mổ, nếu đi

nối tắt.

ngoài màng phổi thì không cần dẫn lưu.

‐ Khoang màng phổi luôn được dẫn lưu sau
phẫu thuật.

CHƯƠNG 53

CHUẨN BỊ TRƯỚC PHẪU
THUẬT VÀ CHĂM SÓC
SAU PHẪU TIM BẨM SINH
Nguyễn Lân Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu

Phạm Quốc Đạt

Lê Nhật Cường

Phạm Văn Xướng
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I. CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT TIM BẨM
SINH
Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật đóng vai trò quan trọng và là một trong các yếu tố quyết định thành công
của ca mổ. Cần có sự hội chẩn giữa các bác sĩ phẫu thuật, nội tim mạch, nhi khoa, gây mê, chạy máy tim phổi và
hồi sức tim nhằm xác định chẩn đoán, mức độ nặng của bệnh cũng như các bệnh lý kèm theo để đưa ra các giải
pháp phẫu thuật, dự kiến các tình huống có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Các bước chuẩn bị bệnh nhân
trước mổ bao gồm:

1. LÂM SÀNG

3. DỰ TRÙ CÁC CHẾ PHẨM MÁU
TRƯỚC MỔ

Khai thác tiền sử, bệnh sử và khám lâm sàng trước
khi phẫu thuật nhằm có đầy đủ thông tin về các

‐ Bệnh nhân phẫu thuật tim hở: cần dự trù hồng

bệnh mạn tính (ví dụ: suy thận, hen phế quản) và

cầu (4 đơn vị hồng cầu khối), 1-4 đơn vị tiểu cầu.

phát hiện các tình trạng cấp tính cần điều trị ổn
định trước khi phẫu thuật (ví dụ: nhiễm trùng hô
hấp, tiết niệu).

2. XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG
‐ Công thức máu toàn phần, nhóm máu, tổng
phân tích nước tiểu, sinh hóa máu: điện giải đồ,
glucose, ure, creatinin, protein toàn phần, albumin.
‐ Xquang tim phổi và điện tâm đồ.
‐ Siêu âm Doppler xuyên sọ, siêu âm bụng tiết niệu.
‐ Xét nghiệm tình trạng đông máu: thời gian
prothrombin (PT), thời gian thromboplastin một
phần hoạt hóa (aPTT) và số lượng tiểu cầu.
‐ Xét nghiệm nhiễm sắc thể được chỉ định trên
một số bệnh nhân có các dấu hiệu gợi ý.

‐ Bệnh nhân phẫu thuật tim kín: 1-2 đơn vị hồng
cầu khối.

4. VẤN ĐỀ CÁC THUỐC ĐANG DÙNG
‐ Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACEI)
nên dừng 12 giờ trước mổ nhằm giảm thiểu nguy
cơ hạ huyết áp trong và sau mổ.
‐ Thuốc lợi tiểu dừng 8-12 giờ trước phẫu thuật
tuy nhiên tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân
cụ thể.
‐ Digoxin được dừng sau liều buổi tối ngày
trước mổ.
‐ Thuốc chống loạn nhịp tim được tiếp tục cho
đến khi phẫu thuật.
‐ Thuốc chống viêm không steroid và thuốc chống
ngưng tập tiểu cầu (ví dụ: aspirin, ibuprofen)
dừng 7 ngày trước khi phẫu thuật.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Một số hội chứng liên quan đến các bất thường
tim mạch
Phụ lục 2: Tính kết quả thông tim
Phụ lục 3: Các thông số siêu âm tim bình thường ở trẻ em
Phụ lục 4: Bảng huyết áp theo tuổi, giới tính và chiều cao
ở trẻ em
Phụ lục 5: Một số thuốc thường dùng trong tim bẩm sinh

PHỤ LỤC 1:
MỘT SỐ HỘI CHỨNG LIÊN QUAN
ĐẾN CÁC BẤT THƯỜNG TIM MẠCH
Nguyễn Lân Hiếu
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Văn Hiếu
Trong chương này chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt một số hội chứng hoặc rối loạn liên quan đến bất thường tim bẩm
sinh. Do nhiều bệnh và hội chứng hiếm gặp, các hình minh hoạ được chúng tôi tham khảo và trích dẫn từ nhiều
nguồn khác nhau trên internet.
Bảng PL 1.1. Một số hội chứng liên quan đến các bất thường tim mạch thường gặp

Bất thường tim
Rối loạn

mạch: phân loại và

Đặc điểm chính

Nguyên nhân

tần suất
Hội chứng

Thường xuyên (40%-

- Giảm trương lực.

Ba nhiễm sắc thể 21

Down

50%); kênh nhĩ thất,

- Mặt dẹt, cổ ngắn, chiều cao hạn chế, khe

(95%).

(ba nhiễm

thông liên thất.

mắt xếch, tai nhỏ và hình dáng bất thường,

- Hội chứng Down

mắt nhỏ, trán rộng và ngắn, các chấm

thể khảm: trong cơ

Brushfield trên mống mắt.

thể chỉ có một số tế

- Ngón tay ngắn, bàn tay và bàn chân nhỏ.

bào có ba NST 21.

- Chậm phát triển tâm thần, vết nhăn

- Hội chứng Down

da khỉ.

chuyển đoạn: 1

sắc thể 21)

đoạn của NST 21
gắn với NST khác.

Hội

Thường xuyên; hẹp

- Tỷ lệ 1/1000-2500.

Thường lẻ tẻ; tính

chứng

ĐMP (loạn dưỡng

- Tương tự hội chứng Turner nhưng có thể

di truyền trội trên

Noonan

van ĐMP), phì đại

xảy ra ở cả nam và nữ mà không có bất

NST thường.

(hội

thất trái (hoặc phì

thường NST.

Các gen liên quan

chứng

đại

dạng -

trước), COĐM.

vách

ngăn

bao gồm PTPN11,
SOS1, KRAS, RAF1,

Turne)

NRAS và SHOC2.

U xơ

Thỉnh thoảng; hẹp

- Là rối loạn mang tính chất di truyền

- Tính di truyền trội

thần kinh

ĐMP, hẹp eo ĐMC, u

thường gặp nhất, tỷ lệ 1/3.000.

trên NST thường.

(bệnh Von

tủy thượng thận.

- U xơ thần kinh, u dây thần kinh thính giác,

- Đột biến gen NF1

tổn thương thay đổi nhiều xương.

trên NST 17q11.2.

Recklinghausen)

Nốt u xơ thần kinh

Nốt Lisch

PHỤ LỤC 2:
TÍNH KẾT QUẢ THÔNG TIM
Phần phụ lục này sẽ hướng dẫn các bước và cách tính kết quả thông tim. Để phân tích ý nghĩa các kết quả thu
được, xin xem thêm CHƯƠNG 42. THÔNG TIM THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG, CHỤP BUỒNG TIM VÀ MẠCH MÁU.
Các thông số cơ bản của bệnh nhân: Tuổi, giới, cân nặng, chiều cao, Hgb (g/L).
Các thông số áp lực và bão hòa Oxy máu quan trọng cần thu nhận trong quá trình thông tim:
‐ Áp lực tại các vị trí:
• Động mạch chủ; nhĩ phải.
• Động mạch phổi; nhĩ trái (hoặc áp lực mao mạch phổi bít).
‐ Bão hòa oxy máu tại các vị trí:
• Động mạch chủ; tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới.
• Động mạch phổi; tĩnh mạch phổi (hoặc nhĩ trái).

1. ĐO CÁC CHỈ SỐ ÁP LỰC VÀ BÃO HÒA OXY MÁU CÁC VỊ TRÍ
1.1. Đo áp lực các vị trí
Bảng PL 2.1. Các chỉ số áp lực và sức cản bình thường trong thông tim*
Chỉ số
PAP

Giá trị trung bình

Ghi chú

Đỉnh tâm thu: 25 mmHg

Tăng áp lực đỉnh tâm thu chỉ điểm tăng áp động mạch

Cuối tâm trương: 9 mmHg

phổi (PAH).
Xác nhận PAWP không phải là sóng damping động

PAWP

9 mmHg

mạch phổi (bằng quan sát dạng sóng a và v dựa trên
thời gian tương ứng trên điện tâm đồ và áp lực buồng
thất trái).

mPAP
PVR
LAP

RAP

15 mmHg
0,88 WU
Sóng a: 10 mmHg
Sóng v: 12 mmHg
Sóng a: 6 mmHg
Sóng v: 5 mmHg

Giảm sự biến thiên áp lực bằng cách đo liên tục trong
2 đến 3 chu kỳ hô hấp, ở cuối thì thở ra.
PVR = (mPAP - mLAP)/Qp
Tăng ở sóng v chỉ điểm bệnh lý tim trái.
Tăng ở sóng a chỉ điểm sự giảm khả năng co giãn
(compliance) của tâm thất.
Tăng ở sóng v chỉ điểm hở van ba lá.
Giảm áp lực đỉnh tâm thu do suy tim giảm cung lượng,

Đỉnh tâm thu: 90 -140 mmHg hẹp van động mạch chủ. Áp lực tăng cao gợi ý tăng
huyết áp.

AoP

Cuối tâm trương: 60-90 Giảm áp lực tâm trương có thể do suy tim giảm cung

SVR

mmHg

lượng, hở van động mạch chủ...

13,8 WU

SVR = (mAoP - mRAP)/Qs

* Trường môn Tim mạch Mỹ và Hội Tim mạch Mỹ (ACC/AHA) khuyến cáo đo tất cả các chỉ số áp lực tại thời điểm
cuối thì thở ra.
Chú thích viết tắt: WU (Wood Units): Đơn vị Wood; PAP (pulmonary arterial pressure): Áp lực động mạch phổi;
mPAP (mean pulmonary arterial pressure): Áp lực động mạch phổi trung bình; PAWP (pulmonary artery wedge
pressure): Áp lực mao mạch phổi bít; PVR (pulmonary vascular resistance): Sức cản mạch máu phổi; RVP (right ventricular pressure): Áp lực buồng thất phải; LAP (left atrial pressure): Áp lực buồng nhĩ trái; RAP (right atrial pressure):
Áp lực buồng nhĩ phải; SVR (systemic vascular resistance): Sức cản mạch hệ thống; Qp: Lưu lượng tuần hoàn phổi;
Qs: Lưu lượng tuần hoàn hệ thống; AoP (Aortic pressure): Áp lực động mạch chủ.

1.2. Lấy khí máu các vị trí
Lấy máu các vị trí để đo bão hòa oxy máu.
Các vị trí thường lấy:
‐ Máu tĩnh mạch phổi (hoặc nhĩ trái) và động mạch phổi.
‐ Máu động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên (TMCT).
Có thể lấy máu tĩnh mạch chủ dưới (TMCD) để tính bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn theo công thức:
Bão hòa oxy tĩnh mạch trộn = (3 TMCT + 1 TMCD)/4

2. ƯỚC TÍNH VO2
Oxy tiêu thụ (VO2 - volume of oxygen): thường được giả định và tính theo công thức hoặc sử dụng bảng có
sẵn, do việc đo trực tiếp VO2 là rất khó khăn và nhiều sai số. Các thông số thay đổi dựa trên giới tính, tuổi, nhịp
tim và diện tích da.
Một số công thức có thể sử dụng để tính VO2:

Công thức Dehmer: VO2 (mL/ph) = 125 (ml/ph/m2 ) × Diện tích da (m2)
Công thức LaFarge: VO2 (mL/ph) = 138,1 – (X × loge tuổi) + (0,378 × nhịp tim) × Diện tích da
(Nam: X = 11,49; Nữ: X = 17,04)
Công thức Bergstra: VO2 (mL/ph) = 157,3 × Diện tích da + X – (10,5 × loge tuổi) + 4,8
(Nam: X = 10; Nữ: X = 0)
Trong đó: công thức Dehmer (1982) tính VO2 trên người trưởng thành và có cách tính đơn giản. Công thức
LaFarge (1970) và Bergstra (1995) tính VO2 ở cả trẻ em và người trưởng thành, có độ chính xác cao hơn.

PHỤ LỤC 3:
CÁC THÔNG SỐ SIÊU ÂM TIM
BÌNH THƯỜNG Ở TRẺ EM

0,2

19,5
(15,5–23,0)

4,5
(3,0 –5,5)

4,0
(3,0–5,0)

12,0
(8,0–15,0)

6,5
(5,0–8,0)

6,5
(5,5–8,0)

Diện tích bề mặt cơ
thể (BSA)

Đường kính cuối
tâm trương thất trái
(LV EDD)

Bề dày vách liên thất
cuối tâm trương (ISD
(D))

Bề dày thành sau
thất trái cuối tâm
trương (LVPW (D))

Đường kính thất trái
cuối tâm thu (LV
ESD)

Bè dày vách liên thất
cuối tâm thu (ISD (S))

Bề dày thành sau
thất trái cuối tâm thu
(LVPW (S))

a: Giá trị được làm tròn đến 0,5 mm.

Mặt cắt trên siêu âm

7,0
(6,0 –8,5)

7,0
(5,5–9,0)

15,0
(11,5–18,0)

4,5
(3,0–5,5)

5,0
(3,5–6,0)

23,0
(19,0–27,0)

0,3

8,0
(6,5–9,5)

7,5
(6,0–9,5)

17,0
(13,5–20,0)

4,5
(3,0–5,5)

5,0
(4,0–6,5)

26,0
(22,0–30,5)

0,4

9,0
(7,0–10,5

8,0
(6,0–10,0)

18,5
(15,0–22,5)

5,0
(3,5–6,5

5,5
(4,0–7,0)

29,5
(24,5–34,0)

0,5

9,5
(7,5–11,0)

8,5
(6,5–10,5)

20,0
(16,5–24,5)

5,5
(4,0–7,0)

6,0
(4,5–7,5)

31,5
(27,0–36,5)

0,6

10,0
(8,0–12,0)

9,0
(7,0–11,0)

21,5
(17,5–26,0)

6,0
(4,0–7,5)

6,0
(4,5–8,0)

33,5
(29,0–38,5)

0,7

10,5
(8,5–12,5)

9,5
(7,5–11,5)

23,0
(18,5–28,0)

6,0
(4,5–8,0

6,5
(4,5–8,5)

35,5
(30,5–41,0)

0,8

11,5
(9,0–13,5)

9,5
(7,5–12,0)

24,0
(19,5–29,0)

6,5
(4,5–8,0)

7,0
(5,0 –9,0)

37,5
(32,0–43,0)

0,9

11,5
(9,0–14,0)

10,0
(8,0–12,5)

25,5
(20,5–31,0)

7,0
(5,0–8,5)

7,0
(5,0–9,5)

39,5
(33,5–45,0)

1,0

12,5
(10,0–15,0)

10,5
(8,0–13,5)

28,0
(22,0–33,5)

7,5
(5,5–9,5)

8,0
(5,5–10,0)

42,0
(36,0–48,0)

1,2

Bảng PL 3.1. Đường kính và bề dày thành thất trái trên siêu âm 2D, đo bằng phương pháp M-Mode: trung bình (-2 SD to +2 SD)(a)

13,0
(10,5–16,0)

11,5
(9,0–14,5)

29,5
(23,5–35,5)

8,0
(5,5–10,0)

8,5
(6,0–11,0

45,0
(38,5–51,0)

1,4

14,0
(11,0–17,5

12,0
(9,0–15,5)

31,5
(24,5–37,5)

8,5
(6,0–11,0)

9,0
(6,0–12,0)

47,0
(40,5–54,0)

1,6

14,5
(11,0–18,5)

12,5
(9,5–16,5)

33,0
(25,5–39,5)

9,0
(6,5–11,5)

9,5
(6,5–12,5)

49,5
(42,5–57,0

1,8

15,0
(11,5–19,5)

13,5
(10,0–18,0)

34,5
(26,5–41,5)

9,5
(7,0–12,0)

10,5
(7,0–13,5)

51,5
(44,0–60,0)

2,0

16,0
(12,0–20,0)

14,0
(10,0–19,0)

36,0
(27,5–43,0)

10,0
(7,5–13,0)

11,0
(7,5–14,5)

53,5
(45,5–62,0)

2,2

PHỤ LỤC 4:
BẢNG HUYẾT ÁP THEO TUỔI,
GIỚI TÍNH VÀ
CHIỀU CAO Ở TRẺ EM

7

6

5

4

3

2

Chiều cao (cm)

86,1
87

100

104

116

90th

95th

95th + 12 mm Hg

92,5
88

101

106

118

Chiều cao (cm)

90th

95th

95th + 12 mm Hg

98,5
90

102

107

119

Chiều cao (cm)

90th

95th

95th + 12 mm Hg

105

108

120

95th + 12 mm Hg

116,1
94

106

110

122

Chiều cao (cm)

90th

95th

95th + 12 mm Hg

50th

45,7

Chiều cao (in)

50th

95th

95th + 12 mm Hg

90th

119

95th

110,3
93

107

90th

Chiều cao (cm)

103

50th

43,4

91

Chiều cao (cm)

Chiều cao (in)

41,1
104,4

Chiều cao (in)

50th

38,8

Chiều cao (in)

50th

36,4

Chiều cao (in)

50th

Chiều cao (cm)

95th + 12 mm Hg

33,9

114

95th

Chiều cao (in)

98

102

90th

50th

77,2
85

Chiều cao (in)

1

5%

30,4

Bách phân vị huyết áp

Tuổi (năm)

122

110

107

118
94

46,5

121

109

105

112,2
93

44,2

120

108

104

106,2
92

41,8

119

107

103

100,2
90

39,4

118

106

102

93,9
88

37

117

105

100

87,4
87

34,4

114

102

99

78,3
85

30,8

10%

Huyết áp tâm thu (mmHg)

123

111

108

121,4
95

47,8

122

110

106

115,3
94

45,4

121

109

105

109,1
93

43,0

120

108

104

102,9
91

40,5

119

107

102

96,3
89

37,9

117

105

101

89,6
88

35,3

115

103

99

80,2
86

31,6

25%

124

112

109

125,1
97

49,3

123

111

107

118,9
95

46,8

121

109

106

112,4
94

44,3

120

108

105

105,9
92

41,7

119

107

103

99
90

39

118

106

102

92,1
89

36,3

115

104

100

82,4
86

32,4

50%

126

114

110

128,9
98

50,8

124

112

109

122,4
96

48,2

122

110

107

115,7
95

45,5

121

109

105

108,9
93

42,9

120

108

104

101,8
91

40,1

119

107

103

94,7
89

37,3

116

104

100

84,6
87

33,3

75%

Bách phân vị chiều cao hoặc chiều cao đo được

Bảng PL 4.1. Huyết áp theo tuổi, chiều cao ở trẻ trai

127

115

111

132,4
98

52,1

125

113

110

125,6
97

49,4

123

111

108

118,6
96

46,7

122

110

106

111,5
94

43,9

121

109

105

104,3
92

41,1

119

107

103

97,1
90

38,2

117

105

101

86,7
87

34,1

90%

128

116

111

134,5
99

52,9

126

114

110

127,5
98

50,2

124

112

108

120,3
96

47,4

122

110

107

113,2
94

44,5

121

109

105

105,8
92

41,7

120

108

104

98,5
91

38,8

117

105

101

87,9
88

34,6

95%

5%

83

71

68

116,1
56

45,7

81

69

66

110,3
54

43,4

78

66

63

51

41,1
104,4

75

63

60

98,5
48

38,8

72

60

58

92,5
45

36,4

69

57

55

86,1
43

33,9

66

54

52

77,2
40

30,4

83

71

68

118
56

46,5

82

70

66

112,2
54

44,2

79

67

63

106,2
51

41,8

76

64

61

100,2
49

39,4

73

61

58

93,9
46

37

70

58

55

87,4
43

34,4

66

54

52

78,3
40

30,8

10%

Huyết áp tâm trương (mmHg)

84

72

69

121,4
57

47,8

82

70

67

115,3
55

45,4

80

68

65

109,1
52

43,0

77

65

62

102,9
49

40,5

73

61

59

96,3
46

37,9

70

58

56

89,6
44

35,3

67

55

53

80,2
40

31,6

25%

85

73

70

125,1
58

49,3

83

71

68

118,9
56

46,8

81

68

65

112,4
53

44,3

78

66

62

105,9
50

41,7

74

62

59

99
47

39

71

59

56

92,1
44

36,3

67

55

53

82,4
41

32,4

50%

85

73

70

128,9
58

50,8

84

72

68

122,4
57

48,2

82

70

66

115,7
54

45,5

79

67

63

108,9
51

42,9

75

63

60

101,8
48

40,1

72

60

57

94,7
45

37,3

68

56

54

84,6
41

33,3

75%

Bách phân vị chiều cao hoặc chiều cao đo được

86

74

71

132,4
59

52,1

84

72

69

125,6
57

49,4

82

70

67

118,6
55

46,7

79

68

64

111,5
52

43,9

76

64

61

104,3
49

41,1

73

61

58

97,1
46

38,2

69

57

54

86,7
42

34,1

90%

86

74

71

134,5
59

52,9

85

73

69

127,5
58

50,2

83

71

67

120,3
55

47,4

80

68

64

113,2
52

44,5

76

64

61

105,8
49

41,7

73

61

58

98,5
46

38,8

69

57

54

87,9
42

34,6

95%

PHỤ LỤC 5:
MỘT SỐ THUỐC THƯỜNG DÙNG
TRONG TIM BẨM SINH

(aspirin)

Acetylsalicylic acid

dạng thuốc)

Thuốc (Tên thuốc,

chứng Reye

chứng liên quan đến hội

Trẻ < 16 tuổi, có các triệu

Đang có chảy máu

Suy gan

Quá mẫn

Chống chỉ định
Người lớn

- Do Moyamoya hoặc bệnh lý mạch

mạch cao) (off-label)

tượng có nguy cơ tim

mạch tiên phát (trên đối

Dự phòng biến cố tim

thiếu máu cục bộ)

biến mạch não, bệnh tim

máu não thoáng qua, tai

mạch thứ phát (sau nhồi

Dự phòng biến cố tim

mạc động mạch cảnh

- ≥ 48 giờ trước can thiệp:
325-650 mg 1 lần/ngày (cùng
clopidogrel)

lần/ngày trong 3 tháng
- Van 2 lá/ĐMC cơ học: 2-5 mg/kg/liều,

khi đặt

1 lần 1 ngày, bắt đầu trong 72 giờ sau

Thiết bị hỗ trợ thất: 2-5 mg/kg/liều,

ngày trong ít nhất 6 tháng

bằng dụng cụ: 2-5 mg/kg/liều, 1 lần/

Bít lỗ thông liên nhĩ/thông liên thất

liều, 1 lần/ngày

(Blalock-Taussig, Glenn): 2-5 mg/kg/

Sau phẫu thuật tạo shunt

1 lần/ngày"

tiểu cầu khác: 75-100 mg/liều,

Các chỉ định kháng kết tập

grel), cách ≥ 4 trước can thiệp

mg 1 lần/ngày (cùng clopido-

1 lần/ngày (cùng thuốc kháng vitamin K) - < 48 giờ trước can thiệp: 650

(off-label):

- Van ĐMC sinh học: 2-5 mg/kg/liều, 1

Đặt stent động mạch cảnh

Van nhân tạo:

liều, 1 lần/ngày

máu không do Moyamoya: 2-5 mg/kg/ lần/ngày

- Duy trì: 75-100 mg/liều, 1

mg/kg/liều, 1 lần/ngày

nong bóng mạch máu)
Sau phẫu thuật bóc nội

1 lần

- Không do thuyên tắc: (≥ 2 tuổi) 2-5

động mạch (đặt stent,

- Khởi đầu: 162-325 mg/liều,

Hội chứng vành cấp:

Liều lượng và cách dùng
Trẻ em

Sau thủ thuật tái tưới máu Nhồi máu não cấp:

Chỉ định

Bảng PL 5.1. Thuốc chống đông và thuốc kháng kết tập tiểu cầu

ù tai

co thắt phế quản,

xuất huyết tiêu hoá,

tổn thương gan,

Nổi ban, buồn nôn,

Tác dụng phụ

