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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Can thiệp động mạch vành qua da thì đầu trong nhồi máu cơ tim cấp có 

ST chênh lên nhằm mở thông càng sớm càng tốt nhánh động mạch vành thủ 

phạm bị tắc cấp tính đã được chứng minh qua nhiều thử nghiệm lâm sàng giúp 

cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân [1],[2],[3],[4]. Bên cạnh đó, 40-60% trường 

hợp có tổn thương nhiều nhánh động mạch vành, nghĩa là còn hẹp thêm ít nhất 

một nhánh động mạch vành khác, gọi là động mạch vành không thủ phạm 

[5],[6],[7],[8]. Quan điểm trước đây là không can thiệp sớm (trong cùng thì 

đầu hoặc trong cùng thời gian nằm viện) động mạch vành không thủ phạm 

còn hẹp nếu bệnh nhân có tình trạng huyết động ổn định, trừ trường hợp sốc 

tim, hoặc còn triệu chứng đau thắt ngực, hoặc có bằng chứng thiếu máu cơ 

tim trên thăm dò không xâm lấn [9],[10],[11],[12]. Tuy nhiên người ta thấy 

bệnh nhân nhồi máu cơ tim kèm tổn thương nhiều nhánh động mạch vành có 

tỷ lệ tử vong và tỷ lệ tái can thiệp cao hơn đáng kể so với bệnh nhân chỉ tổn 

thương một nhánh [5],[6],[7],[8]. Can thiệp sớm động mạch vành không thủ 

phạm còn hẹp ³50% (hay can thiệp toàn bộ) giúp giảm biến cố tim mạch cho 

bệnh nhân đã được chứng minh qua các nghiên cứu [13],[14]. Do đó hiện nay 

can thiệp sớm động mạch vành không thủ phạm còn hẹp được khuyến cáo chỉ 

định trước khi bệnh nhân ra viện [2]. Tuy nhiên, quyết định điều trị tái thông 

nếu chỉ dựa đơn thuần vào đánh giá mức độ hẹp trên chụp mạch còn có hạn 

chế do luôn có hiện tượng không đồng nhất giữa hẹp hình thái và hẹp chức 

năng. Trong khi đó, điều trị tái thông mang lại lợi ích khi tổn thương có gây 

hẹp chức năng [15]. Ngoài ra, trong trường hợp còn hẹp nhiều nhánh, viẹ ̂c xác 

định đâu là nhánh động mạch vành còn gây thiếu máu cơ tim không dễ dàng.  

Đo phân số dự trữ vành (FFR: Fractional Flow Reserve) là một phương 

pháp thăm dò xâm lấn cho đến nay vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh 

giá hẹp chức năng động mạch vành thượng tâm mạc, từ đó đưa ra hướng dẫn 

chỉ định có hay không can thiệp [16],[15],[17]. Trước đây FFR chỉ được ưu 
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tiên áp dụng ở bệnh nhân có bệnh mạch vành ổn định [16],[15],[17] nhưng 

gần đây việc sử dụng FFR để hướng dẫn chỉ định can thiệp sớm động mạch 

vành không thủ phạm ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh đã cho thấy 

mang lại lợi ích qua các nghiên cứu trên thế giới [18],[19],[20] mà mở đầu là 

nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI (2015) [18]. Đây là một xu thế mới trong 

nghiên cứu cũng như trong thực hành lâm sàng, đặc biệt khi FFR đã được 

khuyến cáo sử dụng để hướng dẫn chỉ định điều trị can thiệp trong tổn thương 

nhiều nhánh [3].   

Tại Việt Nam, kỹ thuật đo FFR đã được triển khai nhưng bằng chứng từ 

các nghiên cứu cũng chỉ hạn chế ở đối tượng có bệnh mạch vành ổn định. Vậy 

câu hỏi đang được quan tâm là ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên 

có tổn thương nhiều nhánh, sau can thiệp thì đầu ổn định: đánh giá phân số dự 

trữ vành (FFR) của động mạch vành không thủ phạm trong cùng thời gian 

nằm viện như thế nào và liệu có khả thi ? Can thiệp sớm động mạch vành 

không thủ phạm còn hẹp chức năng (hay chiến lược can thiệp toàn bộ có 

hướng dẫn của FFR) có kết quả ra sao ? Điều trị bảo tồn động mạch vành 

không hẹp chức năng mặc dù hẹp hình thái liệu có an toàn, nhất là khi còn 

quan điểm lo ngại nguy cơ biến cố do tính bất ổn định của mảng xơ vữa.  

Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Đánh giá kết quả can thiệp 

động mạch vành không thủ phạm có hướng dẫn của phân số dự trữ vành 

(FFR) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên” với hai mục tiêu: 

1 | Đánh giá phân số dự trữ vành (FFR) của động mạch vành không thủ 

phạm hẹp từ 50-90% ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

2 | Đánh giá vai trò của FFR trong hướng dẫn chỉ định can thiệp động mạch 

vành không thủ phạm ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên.  
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 
 

1.1 |  Đặc điểm nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên có tổn thương nhiều 

nhánh động mạch vành  
 

1.1.1 | Đặc điểm chung    

Nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp có ST chênh lên chiếm khoảng 1/3 số 

trường hợp hội chứng vành cấp [21], thường do tắc cấp tính hoàn toàn/một phần 

lòng động mạch vành (ĐMV) - gọi là ĐMV thủ phạm với đặc trưng có hình ảnh 

đoạn ST chênh lên mới xuất hiện trên điện tâm đồ, cần điều trị tái thông càng 

sớm càng tốt [1],[2],[3]. Chẩn đoán NMCT cấp ST chênh lên hiện theo định 

nghĩa toàn cầu lần thứ IV năm 2018 về NMCT cấp [22]. 

Trong số bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên, khoảng 40-60% trường hợp 

có tổn thương nhiều nhánh ĐMV.    

Bảng 1.1: Tỷ lệ bệnh nhân NMCT có tổn thương nhiều nhánh ĐMV. 

Tác giả Năm N 

Bệnh nhân NMCT có ST chênh lên 

Tổn thương nhiều 

nhánh ĐMV (%) 

Tổn thương một 

nhánh ĐMV (%) 

Savic [23] 2019 3.115 56,6 43,4 

Dương Thị Mỹ Hảo [24] 2018 346 57,5 42,5 

Lê Cao Phương Duy [25] 2018 92 41,3 58,7 

Waha [26] 2017 738 46,3 53,7 

Park [8] 2014 28.282 52,8 47,2 

Lekston [27] 2011 1.776 53,4 46,6 

Toma [6] 2010 5.373 41 59 

Dziewierz [7] 2010 1.598 51,5 48,5 

Ghi chú: N, số bệnh nhân trong nghiên cứu. 
 

Về đặc điểm lâm sàng: bệnh nhân NMCT có tổn thương nhiều nhánh 

ĐMV so với (sv.) bệnh nhân chỉ tổn thương 1 nhánh ĐMV thường có tuổi cao 

hơn (62 sv. 56 tuổi, p<0,001); hay có tăng huyết áp (THA) (72,4% sv. 60,2%, 
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p<0,001), thường có đái tháo đường (ĐTĐ) (23,4% sv. 14,6%, p<0,001), nhưng 

tỷ lệ gặp rối loạn lipid máu (RLLM) không khác biệt (61,6% sv. 59,5%, p=0,23); 

hay có tình trạng suy tim lúc nhập viện (15,5% sv 8,7%, p<0,001) [23] với độ 

Killip ≥ 2 gặp nhiều hơn (17% sv. 6%, p=0,001) [28], trong khi huyết áp (HA) 

và nhịp tim lúc nhập viện không có sự khác biệt [23]. 

Về đặc điểm cận lâm sàng: điện tâm đồ gặp hình ảnh NMCT thành 

trước với tỷ lệ không khác biệt (39,2% sv. 41,8%, p=0,41) [23] nhưng đoạn ST 

còn chênh sau can thiệp hay gặp hơn (13,3 sv. 7,4%, p=0,01) [5], siêu âm tim có 

phân suất tống máu thất trái (LVEF: left ventricular ejection fraction) giảm hơn 

(45,9±9,4% sv. 49,6±11,6%, p=0,001), và tỷ lệ bệnh nhân có LVEF<40% gặp 

nhiều hơn (21% sv. 11%, p=0,01) [28], trong khi các dấu ấn sinh học (troponin 

T, CK-MB) nhìn chung tăng không khác biệt giữa 2 nhóm [6],[23],[28]. 

Tiên lượng ngắn hạn của bệnh nhân NMCT có tổn thương nhiều nhánh 

ĐMV kém hơn [5] vì có thể vẫn còn các mảng xơ vữa (MXV) không ổn định trên 

ĐMV còn hẹp khác [29], hoặc giảm tưới máu cơ tim do suy chức năng nội mạc, 

co thắt hệ thống vi mạch, yếu tố viêm [30], hoặc do giảm khả năng co bóp của cả 

vùng cơ tim không bị nhồi máu [31].  

Tiên lượng dài hạn của bệnh nhân NMCT có tổn thương nhiều nhánh 

ĐMV cũng kém hơn do bệnh nhân thường có tuổi cao hơn, có nhiều yếu tố nguy 

cơ (YTNC) bệnh mạch vành hơn, tổn thương cả động mạch (ĐM) ngoại biên, và 

LVEF giảm hơn [23]. Theo Van der Schaaf và cộng sự (cs.) (2006) [28], nhóm 

bệnh nhân kèm tổn thương nhiều nhánh ĐMV có tỷ lệ đột tử không khác biệt sv. 

nhóm chỉ tổn thương 1 nhánh ĐMV, nhưng tỷ lệ tử vong do suy tim cao hơn 

đáng kể (HR=7,4, 95%CI: 1,7-32,2, p<0,05). Nguyên nhân có thể do thiếu máu 

cục bộ vẫn tiếp diễn ở những vùng cơ tim được tưới máu bởi những ĐMV không 

thủ phạm còn hẹp khác [32]. 
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Bảng 1.2: Tỷ lệ BCTM ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên  
có tổn thương nhiều nhánh ĐMV.  

Tác giả Năm N 
Thời gian 
theo dõi 

BCTM (%) 

P Tổn thương 
nhiều nhánh 

ĐMV 

Tổn thương 
một  nhánh 

ĐMV 

Savic [23] 2019 3.115 6 năm 10,4 4,6 <0,001 

Park [8] 2014 28.282 30 ngày 4,3 1,7 <0,001 
Lekston [27] 2011 1.776 Trong viện 9,5 2,9 <0,001 

   5 năm 23,8 11,9 <0.001 

Toma [6] 2010 5.373 90 ngày 6,3 3,1 <0,001 
Van der Schaaf [28] 2006 395 8 năm 32 19 =0,002 

Ghi chú: N: số lượng bệnh nhân trong nghiên cứu; BCTM: biến cố tim mạch. 

 
1.1.2 |  Động mạch vành thủ phạm và chiến lược can thiệp động mạch 

vành qua da thì đầu 
 

1.1.2.1 | Đặc điểm tổn thương động mạch vành thủ phạm  

Huyết khối: vào những giờ đầu của NMCT, khi chụp ĐMV thường 

thấy hình ảnh ĐMV thủ phạm bị tắc một phần hoặc hoàn toàn do huyết khối. 

Hình ảnh huyết khối gặp ở 91,6% ĐMV không thủ phạm và có thể làm cho mức độ 

hẹp bị đánh giá quá mức. Gánh nặng huyết khối là yếu tố quan trọng tiên lượng 

bệnh [33]. Manoharan và cs. (2009) [34] nhận thấy sau hút huyết khối, ĐMV thủ 

phạm có mức độ hẹp đường kính lòng mạch trung bình 66±12%, chỉ khoảng 10% 

trường hợp hẹp < 50%. Huyết khối này được hình thành trên 3 nền tổn thương 

chính [35]: MXV bị vỡ (hay gặp nhất 55-60%); MXV bị bào mòn (30-35%); 

Nốt canxi hoá bị vỡ (ít gặp, 2-7%). 

 Dòng chảy: ĐMV thủ phạm bị tắc cấp nên không có dòng chảy (TIMI-0) 

hoặc dòng chảy chậm hơn bình thường (TIMI 1-2) theo thang điểm TIMI [36]. 

 Điện tâm đồ: vùng co ̛ tim tu ̛o ̛ng ứng bị thiếu máu đọ ̂t ngọ ̂t gây nên tình 

trạng hoại tử co ̛ tim lan rọ ̂ng suốt chiều dày của thành cơ tim, tổn thu ̛o ̛ng 

"xuyên thành" biểu hiẹ ̂n trên điện tâm đồ là hình ảnh đoạn ST chênh lên. Tiêu 
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chuẩn điện tâm đồ đánh giá đoạn ST chênh lên trong NMCT cấp (với bệnh nhân 

không có blốc nhánh trái từ trước) [22]: đoạn ST chênh lên mới ở điểm J trên ít 

nhất hai trong các miền chuyển đạo, chênh lên ≥2,5mm ở nam < 40 tuổi, 

≥2,0mm ở nam ≥ 40 tuổi hoặc ≥1,5mm ở nữ trong chuyển đạo V2-V3 và/ hoặc 

≥1mm ở các chuyển đạo khác. Định khu vùng NMCT theo vị trí biến đổi đoạn 

ST trên điện tâm đồ như sau [37]: 

Bảng 1.3: Định khu vùng NMCT trên điện tâm đồ. 

Vị trí ST chênh lên  Vùng nhồi máu 

V1-V4/V5 thành trước  

V1-V3 trước vách  

V1-V6 và I, aVL trước bên 

V5-V6 và I, aVL thành bên 

DII, DIII, aVF và V5-V6 dưới bên 

DII, DIII, aVF thành dưới 

V3R-V4R thất phải 

DII, DIII, aVF, V1-V3 vùng dưới vách 

V7,V8,V9 thành sau 

 Như vậy có thể dễ dàng xác định được ĐMV thủ phạm trong NMCT cấp 

ST chênh lên dựa vào điện tâm đồ 12 chuyển đạo và hình ảnh chụp ĐMV 

[22],[38]. Siêu âm tim hỗ trợ chẩn đoán trong trường hợp chưa chắc chắn qua 

đánh giá rối loạn vạ ̂n đọ ̂ng vùng để gợi ý nhánh ĐMV thủ phạm, nhưng không 

nên chờ siêu âm tim nếu điều này làm trì hoãn việc chụp ĐMV. Trong trường 

hợp tổn thương nhiều nhánh ĐMV, siêu âm tim có thể đánh giá không đúng mức 

(quá cao hoạ ̆c quá thấp) số lu ̛ợng vùng co ̛ tim bị thiếu máu cục bọ ̂ hoạ ̆c nhồi máu 

vì còn phụ thuọ ̂c vào hoạt đọ ̂ng của các vùng co ̛ tim lân cạ ̂n, các điều kiẹ ̂n tải, và 

tình trạng đờ co ̛ tim [39]. Khác với trong NMCT không ST chênh lên có tới 15-

51% trường hợp không xác định được ĐMV thủ phạm, vì cùng lúc hẹp nặng 

nhiều nhánh ĐMV, hoặc hệ ĐMV hẹp không đáng kể [40].  
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 ĐMV thủ phạm hay gặp nhất là ĐM liên thất trước (LAD: left 

ascending coronry artery), tiếp đến là ĐMV phải (RCA: right coronary 

artery), và ít gặp hơn là ĐM mũ (LCx: Left circumflex coronary artery). 

Ghanim và cs. (2017) [41] ghi nhận gần một nửa (47%) số ca có ĐMV thủ 

phạm là LAD, còn 32% do RCA, trong khi LCx chiếm tỷ lệ ít hơn. Tuy nhiên 

theo Dziewierz và cs. (2010) [7], ĐMV thủ phạm là LAD lại gặp hơn khi có 

tổn thương nhiều nhánh ĐMV.   

Mọ ̂t số tình huống NMCT khác không hay gạ ̆p nhu ̛ do huyết khối từ 

buồng tim trái đi vào ĐMV (như trong bẹ ̂nh cảnh hẹp van hai lá), viêm nọ ̂i 

tâm mạc nhiễm khuẩn, bẹ ̂nh lý rối loạn đông cầm máu, chấn thu ̛o ̛ng ĐMV... 

không nằm trong phạm vi của luận án này.  

1.1.2.2 | Chiến lược can thiệp động mạch vành qua da thì đầu 

Các phương pháp điều trị tái thông ĐMV thủ phạm hiện nay bao gồm 2 

biện pháp chính: (1) can thiệp ĐMV qua da và (2) dùng thuốc tiêu sợi huyết; 

chỉ định phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành cấp cứu chỉ khi không thể can thiệp 

được hoặc khi có biến chứng. Can thiệp ĐMV qua da thì đầu là can thiệp 

ĐMV qua da cấp cứu để tái thông ĐMV thủ phạm trong giai đoạn cấp của 

NMCT có ST chênh lên mà không được điều trị trước bằng thuốc tiêu sợi 

huyết. Các nghiên cứu so sánh giữa can thiệp thì đầu với điều trị thuốc tiêu 

sợi huyết cho thấy can thiệp thì đầu ưu thế hơn trong khôi phục dòng chảy 

ĐMV thủ phạm, tỷ lệ NMCT tái phát thấp hơn, tỷ lệ biến chứng chảy máu 

cũng như tỷ lệ tử vong thấp hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn. Theo hướng 

dẫn điều trị của Hội tim mạch Châu Âu (ESC: European Society of 

Cardiology) năm 2017 [2] và năm 2018 [3], can thiệp ĐMV qua da thì đầu 

được coi là chiến lược điều trị ưu tiên hàng đầu. Hiện tại, đây cũng là lựa 

chọn điều trị ưu tiên tại các trung tâm tim mạch lớn ở Việt Nam. 

 
 



8 
 

Bảng 1.4: Chỉ định can thiệp ĐMV qua da thì đầu trong NMCT cấp có ST chênh lên 
Chỉ định Mức khuyến cáo Mức bằng chứng 

NMCT cấp ≤12 giờ I A 
Sốc tim hoặc suy tim nặng bất chấp thời gian 
trì hoãn từ lúc bắt đầu. I B 

NMCT từ 12-48 giờ mà triệu chứng thiếu máu 
cơ tim vẫn còn tiếp diễn. II A 

NMCT cấp ≥ 48 giờ không còn triệu chứng III  

Nguồn: theo ESC năm 2017, 2018.   
Bệnh nhân còn hẹp nhiều nhánh ĐMV thì tỷ lệ ĐMV thủ phạm đạt dòng 

chảy TIMI-3 sau can thiệp thì đầu càng thấp. Theo Dziewierz và cs. (2010) [7], 
tỷ lệ đạt dòng chảy TIMI 3 ở bệnh nhân có tổn thương 1, 2 hoặc 3 nhánh ĐMV 
khác nhau lần lượt là 93,6%, 89,3%, 87,9% (p=0,003). Trong nghiên cứu của 
Savic và cs. (2019) [23], tỷ lệ dòng chảy TIMI<3 sau can thiệp hay gặp hơn ở 
bệnh nhân NMCT có tổn thương nhiều nhánh ĐMV (5,9% sv. 3,1%, p<0,001). 
Ngược lại, Sorajja và cs. (2007) [5] lại không thấy khác biệt này. 

Một số điểm lưu ý chính khi điều trị nội khoa phối hợp [2],[3],[42]: 
ü Dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép gồm Aspirin phối hợp với một thuốc 

kháng thụ thể P2Y12 (Ticagrelor, hoặc Prasugrel hoặc Clopidogrel): giúp 
giảm nguy cơ tử vong, nguy cơ huyết khối trong stent, nên chỉ định 
kéo dài 1 năm cho bệnh nhân sau can thiệp hoặc ngắn hơn nếu có biến cố 
xuất huyết. Aspirin liều nạp 150-300mg (uống) hoặc tiêm 80-150mg, sau đó 
duy trì 75-100 mg/24h. Ticagrelor liều nạp 180 mg, duy trì 90 mg/lần x 2 
lần/24h. Prasugrel liều nạp 60mg, duy trì 10mg/24h (hoặc 5mg/24h nếu cân 
nặng<60kg). Clopidogrel liều nạp 600mg, duy trì 75 mg/24h.  

ü Heparin trọng luợ̛ng phân tử thấp: dùng càng sớm càng tốt; liều 

1mg/kg/24h chia 2 lần.  
ü Statin: giúp ổn định MXV; nên dùng sớm ở bệnh nhân NMCT cấp với liều 

cao nhất có thể dung nạp.   

ü Thuốc ức chế men chuyển/ ức chế thụ thể (ƯCMC/ƯCTT): giúp giảm diẹ ̂n 

nhồi máu, chạ ̂m tái cấu trúc thất trái, giảm tỷ lệ tử vong, dùng sớm trong 24h.   
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ü Thuốc chẹn beta giao cảm: giúp giới hạn diện tích vùng nhồi máu, giảm tỷ lệ 

tử vong và rối loạn nhịp nguy hiểm; dùng sớm trong 24h đầu nếu không có 

suy tim, tình trạng cung lu ̛ợng thấp, nguy co ̛ sốc tim, rối loạn nhịp chậm hoạ ̆c 

các chống chỉ định khác. 

1.1.3 | Động mạch vành không thủ phạm và các biến cố liên quan  
 

1.1.3.1 | Đặc điểm tổn thương động mạch vành không thủ phạm  

40-60% bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên còn hẹp ít nhất một nhánh 

ĐMV khác ngoài ĐMV thủ phạm, hay còn gọi là ĐMV không thủ phạm 

[6],[7],[8],[23],[24],[26],[27]. Đa số các tác giả đều lựa chọn ĐMV không thủ 

phạm có hẹp đường kính lòng mạch ³ 50% để đưa vào phân tích trong nghiên 

cứu [13],[14],[18],[19],[20]. Trong nghiên cứu PRAMI, 54% bệnh nhân 

NMCT cấp ST chênh lên có ít nhất một nhánh ĐMV khác bị hẹp ³50% [13].  

Trong bệnh cảnh NMCT cấp, đánh giá mức độ hẹp ĐMV không thủ 

phạm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo hướng dẫn của Trường môn tim 

mạch Hoa Kỳ (ACC: American College of Cardiology) và Hội Tim mạch Hoa Kỳ 

(AHA: American Heart Association) năm 2016 [43]: ĐMV không thủ phạm hẹp 

nặng khi đường kính lòng mạch hẹp ³ 70% đánh giá ở góc chụp được cho là 

hẹp nhất, hoặc hẹp ³ 50% nếu là tổn thương thân chung ĐMV trái. ĐMV 

không thủ phạm hẹp mức độ trung gian khi đường kính lòng mạch hẹp ³ 50% 

và <70%. Phân tích về tổn thương: phân loại típ tổn thương theo ACC/AHA 

năm 1988 [44] vẫn được dùng để đánh giá mức độ đơn giản hay phức tạp của 

từng tổn thương ĐMV đơn lẻ. Tuy nhiên, để đánh giá mức độ tổn thương của cả 

hệ thống ĐMV, khi có tổn thương nhiều nhánh, thang điểm SYNTAX được lựa 

chọn để đánh giá (như dựa vào số lượng, vị trí tổn thương, đặc điểm giải phẫu 

như tổn thương chỗ chia đôi, tổn thương vôi hóa, tổn thương có huyết khối, hay 

tổn thương thân chung, tổn thương tại lỗ...). Bệnh nhân có điểm SYNTAX càng 

cao thì tổn thương càng nhiều nhánh, đặc điểm tổn thương càng phức tạp, và tiên 

lượng khả năng can thiệp thành công càng dè dặt hơn, từ đó giúp bác sỹ cân nhắc 
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lựa chọn chiến lược điều trị tái thông phù hợp như can thiệp qua da (khi điểm 

Syntax ≤ 22) hay phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành (khi điểm Syntax > 32) [45].  

1.1.3.2 | Các biến cố liên quan đến động mạch vành không thủ phạm 

Ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên kèm tổn thương nhiều nhánh 

ĐMV, sau khi đã can thiệp thì đầu thành công ĐMV thủ phạm, một tỷ lệ không 

nhỏ bệnh nhân vẫn bị các biến cố liên quan ĐMV không thủ phạm còn hẹp [46]. 

Nghiên cứu của Stone và cs. (2011) [47] đã ghi nhận trong 3 năm theo dõi, cứ 5 

bệnh nhân sẽ có 1 bệnh nhân bị biến cố, trong đó 47% biến cố cần tái thông 

mạch do ĐMV không thủ phạm. 

Trong bệnh cảnh NMCT cấp, sự có mặt thêm nhánh ĐMV không thủ 
phạm bị hẹp, bản thân đã là một yếu tố tiên lượng nặng hơn sv. chỉ tổn thương 1 
nhánh ĐMV (bên cạnh các yếu tố tiên lượng nặng của bệnh nhân NMCT nói 

chung đã được biết đến như tuổi cao, giới nữ, đái tháo đường, suy tim, giảm 
LVEF, suy thận, thiếu máu, NMCT thành trước). Nói theo cách khác, bệnh nhân 
có hẹp càng nhiều nhánh ĐMV không thủ phạm thì tỷ lệ gặp biến cố càng cao. 
Park và cs. (2014) [8] qua phân tích hồi cứu 28.282 bệnh nhân, trong đó nhóm 
có tổn thương nhiều nhánh ĐMV (chiếm 52,8%) có tỷ lệ tử vong sau 30 ngày 
cao hơn gấp đôi sv. nhóm chỉ tổn thương 1 nhánh ĐMV (4,3% sv. 1,7%, 
p <0,001). Trong nghiên cứu Sorajja và cs. (2007) (n=2.082) [5], tỷ lệ tử vong 

của bệnh nhân có tổn thương 1, 2, 3 nhánh ĐMV lần lượt là 3,2%, 4,4%, 7,8% 
(p=0,003), tỷ lệ tái can thiệp lần lượt là 11,3%, 15,2%, 16,2% (p=0,02), và tỷ lệ 
BCTM lần lượt là 14,8%, 19,5%, 23,6% (p=0,0006) trong 1 năm theo dõi.  

Như vậy thực tế đặt ra yêu cầu cần phải có cách đánh giá phù hợp đối với 
ĐMV không thủ phạm còn hẹp ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên.  

1.1.4 | Đánh giá hẹp động mạch vành không thủ phạm   
 

1.1.4.1 | Các phương pháp thăm dò không xâm lấn và những hạn chế 

Nếu như các khuyến cáo trước đây ủng hộ chiến lược can thiệp ĐMV 

không thủ phạm nếu bệnh nhân còn triệu chứng ĐTN hoặc có bằng chứng thiếu 

máu cơ tim trên các thăm dò gắng sức không xâm lấn [9],[10],[11],[12]. 
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Tuy nhiên, triệu chứng ĐTN ở bệnh nhân có tổn thương nhiều nhánh ĐMV 

sau NMCT khó phân định do bị chồng lấp trong bệnh cảnh NMCT, điều trị nội 

khoa sau can thiệp cần thời gian để đạt tối ưu. Bên cạnh đó, triệu chứng ĐTN 

hoàn toàn mang tính chủ quan. Người ta nhận thấy bệnh nhân nếu biết mình còn 

ĐMV hẹp thì tỷ lệ ĐTN là 88% và sau khi biết mình không còn ĐMV nào hẹp thì tỷ 

lệ ĐTN giảm xuống còn 54%  [48].  

 

Hình 1.1: Tỷ lệ bệnh nhân ĐTN khi biết còn hoặc không còn ĐMV hẹp. 

Nguồn: Rajkumar et al. (2018). 'Faith Healing' and 'Subtraction Anxiety' in Unblinded 

Trials of Procedures: Lessons from DEFER and FAME-2 for End Points in the 

ISCHEMIA Trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 11(3), e004665. 

Hơn nữa là khi có nhiều nhánh ĐMV còn hẹp thì câu hỏi đặt ra là: ĐMV 

nào còn gây thiếu máu co ̛ tim, cần điều trị tái thông?  

Người ta thấy vai trò của các tha ̆m dò không xâm lấn trong trường hợp tổn 

thương nhiều nhánh ĐMV, đặc biệt sau NMCT còn hạn chế. Cụ thể: điện tâm đồ 

gắng sức, chụp xạ hình tưới máu cơ tim có thể phát hiện được vùng co ̛ tim bị 
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thiếu máu, qua đó dự đoán nhánh ĐMV tổn thu ̛o ̛ng, nhưng không xác định được 

chính xác nhánh ĐMV chi phối cho vùng cơ tim thiếu máu đó, thậm chí còn có 

thể bình thường khi tình trạng thiếu máu cơ tim cân bằng (balanced ischemia) 

[49]. Với siêu âm tim gắng sức, thiếu máu cục bọ ̂ nghiêm trọng ở mọ ̂t vùng cơ 

tim do NMCT có thể che lấp vùng cơ tim khác thiếu máu ít nghiêm trọng hơn, 

và siêu âm tim gắng sức qua đánh giá rối loạn vận động vùng để dự đoán ĐMV 

bị tổn thương, chứ không đặc hiệu cho một tổn thương cụ thể [39]. 

Thực tế cũng cho thấy ở bệnh nhân NMCT sau khi đã can thiệp thì đầu, 

các phu ̛o ̛ng pháp kho ̂ng xa ̂m lấn đánh giá ĐMV không thủ phạm còn hẹp giúp 

hướng dẫn chỉ định điều trị tiếp theo kho ̂ng phải luo ̂n sẵn có và thực hiẹ ̂n đu ̛ợc. 

Theo thống kê ở 55.516 bệnh nhân NMCT sau khi ra viện, chỉ hơn 1/2 số trường 

hợp (55,4%) được làm ít nhất 1 thăm dò không xâm nhập đánh giá thiếu máu cơ 

tim, và khoảng 1/4 số trường hợp (24,3%) lại được làm nhiều hơn 1 thăm dò, mà 

không mang lại thêm giá trị chẩn đoán. Đáng lưu ý là những trường hợp không 

được làm thăm dò chủ yếu lại là bệnh nhân tuổi cao, hay gặp giới nữ, và thường 

có nhiều bệnh lý đi kèm (như ĐTĐ, bệnh ĐM ngoại biên...) với nguy cơ biến cố 

cao hơn. Trong khi đó, những bệnh nhân có nguy cơ thấp hơn lại có xu hướng 

được làm thăm dò nhiều hơn [50].  

1.1.4.2 | Các phương pháp đánh giá hẹp hình thái và những hạn chế 

 Các phương pháp thăm dò xâm lấn đánh giá hẹp hình thái ĐMV có thể kể 

đến như: 

Chụp ĐMV qua da: cho tới nay vẫn là nền tảng cơ bản của chụp và can 

thiệp ĐMV qua da. Qua các góc chụp khác nhau, mức độ hẹp ĐMV được đánh 

giá bằng mắt thường dựa vào hình ảnh góc chụp bộc lộ rõ nhất tổn thương [51]. 

Ưu điểm: đánh giá nhanh mức độ hẹp hình thái tổn thu ̛o ̛ng, tình trạng dòng chảy 

ĐMV, tuần hoàn bàng hẹ ̂ để đưa ra quyết định điều trị tái tu ̛ới máu hay điều trị 

bảo tồn. Nhược điểm: sai số khá lớn do mang tính chủ quan, phụ thuộc vào 

người chụp, góc chụp, cũng như kinh nghiệm bác sĩ, bị hạn chế khi cần đánh giá 
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các tổn thu ̛o ̛ng hẹp vừa, hẹp dài lan tỏa, hẹp nhiều nhánh, hoặc hẹp tại chỗ phân 

nhánh; chẩn đoán thiếu máu cơ tim với độ chính xác chỉ 65% [52].  

Phương pháp lượng hóa hình ảnh chụp động mạch vành (QCA: 

Quantitive Coronary Analysis) với ưu điểm đánh giá hình ảnh chụp ĐMV khách 

quan hơn, số hoá được dữ liệu để phân tích, nhưng nhược điểm là chẩn đoán 

thiếu máu cơ tim chỉ với độ chính xác 64% [53].  

Siêu âm trong lòng mạch (IVUS: Intravascular Ultrasound) là phương 

pháp sử dụng một đầu dò phát chùm sóng siêu âm đưa vào trong lòng ĐMV, từ 

đó dựng hình ảnh thành ĐMV gồm cả các lát cắt ngang và cắt dọc. Ưu điểm: 

đánh giá tổn thương thành ĐMV, mô tả hình thái, thành phần, tính chất của 

MXV, bổ sung thông tin cho chụp ĐMV. Trên hình ảnh IVUS, MXV ở ĐMV 

không thủ phạm trong NMCT có đặc điểm không ổn định, với phần xơ ít hơn 

(70,2% sv. 76,5%), phần lõi lipid lớn hơn (8,2% sv. 6,3%) và phần nhân hoại tử 

cũng lớn hơn (15,1% sv. 9,9%) nếu sv. MXV trong bệnh ĐMV ổn định; trong 

khi thể tích MXV không khác biệt [54]. Nhược điểm: IVUS không đánh giá 

được tổn thương hẹp ĐMV có gây thiếu máu cơ tim hay không.  

Chụp cắt lớp quang học (OCT: Optical Coherence Tomography) [55] 

là phương pháp sử dụng đầu dò có sợi cáp quang (phát tia sáng có bước sóng 

gần giống tia hồng ngoại) đưa vào trong lòng ĐMV, từ đó dựng hình ảnh 

thành ĐMV. Ưu điểm: đánh giá tổn thương thành ĐMV, mô tả hình thái, 

thành phần, tính chất của MXV với độ phân giải rõ gấp 10 lần IVUS. Trên 

hình ảnh OCT, MXV ở ĐMV không thủ phạm trong NMCT có đặc điểm 

không ổn định với nắp xơ mỏng, lõi lipid lớn [56] và có thể gặp cùng lúc 

nhiều MXV không ổn định sv. trong ĐTN ổn định (69% sv. 10%) [57]. 

Nhược điểm: OCT không đánh giá được tổn thương hẹp ĐMV có gây thiếu 

máu cơ tim hay không. 
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QCA OCT IVUS 

Hình 1.2: Hình ảnh hẹp ĐMV đối chiếu trên QCA, OCT và IVUS. 
Nguồn: Kubo T. (2013). OCT compared with IVUS in a coronary lesion assessment: 
The OPUS-CLASS study. JACC: Cardiovascular Imaging, 6(10), 1097 [58]. 

 

1.2 | Đánh giá phân số dự trữ vành (FFR) của động mạch vành không thủ phạm  
 

1.2.1 | Cơ sở khoa học cho đánh giá hẹp chức năng động mạch vành 
 

Yếu tố quan trọng nhất lie ̂n quan đến chiến lu ̛ợc điều trị bẹ ̂nh mạch vành là 
viẹ ̂c xác định tình trạng thiếu máu co ̛ tim của bệnh nhân.  

Theo Sawant và cs. (2018) [59], bệnh nhân có thiếu máu cơ tim tồn dư sau 
can thiệp có nguy cơ bị BCTM cao hơn sv. bệnh nhân không còn thiếu máu cơ 
tim (HR=1,63; 95%CI: 1,06-2,51; p<0,05).  

Theo phân tích gộp của Chacko và cs. (2020) [60], bệnh nhân NMCT có ST 
chênh còn ĐMV không thủ phạm bị hẹp chức năng được coi là một thể bệnh 
ĐMV không ổn định. Can thiệp ĐMV không thủ phạm giúp giảm tỷ lệ tử vong 
do tim mạch (RR=0,68; 95%CI: 0,47–0,98; p=0,04) và giảm tỷ lệ NMCT 
(RR=0,66; 95%CI: 0,54–0,80; p<0,001). 

Trong khi đó, nghiên cứu của Weissler-Snir và cs. (2015) [61] đã cho thấy 
bệnh nhân NMCT có ST chênh lên kèm tổn thương nhiều nhánh ĐMV nếu 
không có thiếu máu cơ tim tồn dư sau can thiệp (hay ĐMV không thủ phạm 
không hẹp chức năng) thì tỷ lệ gặp biến cố sau 1 năm theo dõi không khác biệt 
so với bệnh nhân chỉ tổn thương 1 nhánh ĐMV như biến cố NMCT (HR=1,83; 
95%CI: 0,62-5,40; p=0,27), tái thông mạch (HR=1,15; 95%CI: 0,63-2,10; 
p=0,65), và BCTM (HR=1,27; 95%CI: 0,71-2,23; p=0,42).  
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Qua các nghie ̂n cứu tre ̂n cho thấy tầm quan trọng của đánh giá hẹp chức 

năng ĐMV trong quyết định điều trị.  

1.2.2 | Các phương pháp xâm lấn đánh giá hẹp chức năng động mạch vành 

 
CFR  

FFR 
ĐMV thượng tâm mạc 

IMR 
Hệ vi mạch 

 

  
Hình 1.3: Các phương pháp đánh giá 
hẹp chức năng ĐMV [62].  

Hình 1.4: Cách đo phân suất dự trữ 
vành FFR  [62].  

Nguồn: Corcoran et al. (2017). Fractional flow reserve: a clinical perspective. Int J 
Cardiovasc Imaging. 33(7), 962–963 [62]. 
Ghi chú: CFR (Coronary Flow Reserve): Dự trữ lưu lượng vành. IMR (Index of 
Microcircuatory Resistance): chỉ số trở kháng hệ vi mạch. FFR (Fractional Flow 
Reserve): phân số dự trữ vành. 

Các chỉ số như: Dự trữ lưu lượng vành (CFR - Coronary Flow Reserve) 

[63] và Chỉ số trở kháng hệ vi mạch (IMR - Index of microvascular resistance) 

[62] đều không đánh giá được hẹp chức năng ĐMV thượng tâm mạc một cách 

riêng rẽ, và phụ thuộc vào các thay đổi tình trạng huyết động (như áp lực ĐM, 

nhịp tim) nên bị hạn chế áp dụng trong lâm sàng, đặc biệt trong bệnh cảnh 

NMCT cấp. Bên cạnh đó, cách đo CFR, IMR khá phức tạp trong thực hành lâm 

sàng nên các nghiên cứu còn bị hạn chế do cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ, thời gian 

theo dõi chưa đủ dài, và áp dụng ngưỡng chẩn đoán chưa đồng nhất. 

Phân số dự trữ vành (FFR: Fractional Flow Reserve): là phương pháp 

đánh giá hẹp chức năng đạc̆ hiẹû cho mọ ̂t tổn thu ̛o ̛ng hẹp cụ thể của ĐMV 

thượng tâm mạc, chẩn đoán thiếu máu cơ tim chính xác trên 90% và nên được 
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ưu tiên áp dụng [64], mặc dù đây là một thăm dò xâm lấn và cần gây giãn vi 

mạch. Trong thực hành, FFR có thể tiến hành đo lại nhiều lần ở cùng một tổn 

thương, và các biến đổi huyết đọ ̂ng ít ảnh hu ̛ởng đến giá trị đo FFR. 

 

Hình 1.5: So sánh FFR với một số thông số khác. 

Nguồn: Adjedj et al. (2018). Comparison of coronary angiography and intracoronary 
imaging with fractional flow reserve for coronary artery disease evaluation: An anatomical–
functional mismatch. Anatol J Cardiol, 20(3), 186 [65]. 

Một số thông số khác liên quan đến FFR như:  

 Contrast FFR là phương pháp xâm lấn, đo FFR dùng thuốc cản quang 

thay cho thuốc giãn vi mạch khác, chẩn đoán thiếu máu cơ tim với độ chính xác 

85% nhưng chưa có bằng chứng áp dụng trong NMCT[52].  

 QFR (Quantitative Flow Ratio) là phương pháp mới, không xâm lấn, tính 

toán FFR của ĐMV bị hẹp dựa vào hình ảnh chụp mạch QCA dựng 3 chiều và 

phân tích động học dòng chảy bằng phần mềm máy tính (Hình 1.6) [66]. Nghiên 

cứu của Yamaguchi và cs.(2019) [67] cho thấy QFR ước tính mức độ hẹp chức 

năng ĐMV không thủ phạm thấp hơn thực tế sv. FFR, và chưa có bằng chứng áp 

dụng trong NMCT cấp.  
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 FFR-CT (Fractional flow reserve - computed tomography) là phương 

pháp ước tính FFR của ĐMV bị hẹp dựa vào hình ảnh chụp cắt lớp ĐMV (Hình 

1.7) [68] nhưng có mối tương quan chặt chẽ với FFR qua các nghiên cứu [69].  

  

Các chỉ số khác (không cần gây giãn vi mạch)   

Tỷ số Pd/Pa: là tỷ số giữa áp lực trung bình đoạn xa (Pd) và áp lực trung 

bình động mạch chủ (ĐMC), chẩn đoán thiếu máu cơ tim với độ chính xác 

khoảng 80% [52] nhưng chưa có bằng chứng áp dụng trong NMCT.   

iFR (instantaneous wave-free ratio): đo Pd/Pa trong khoảng lặng sóng tự 

nhiên ở thì tâm trương, khi lưu lượng dòng chảy đạt tối đa và kháng trở hệ vi mạch 

ở mức tối thiểu, và ổn định nhất sv. các thời điểm khác trong chu kỳ tim. Ưu điểm: 

 
 

Hình 1.6: Dựng hình QCA 3D và tính 

toán QFR.  

Hình 1.7: Dựng hình chụp cắt lớp mạch 

vành và tính toán FFR.  
Nguồn: Yazaki et al. (2017). Applicability 
of 3-dimensional quantitative coronary 
angiography-derived computed fractional 
flow reserve for intermediate coronary 
stenosis. Circ J. 81(7), 989 [66]. 

Nguồn: Kueh et al. (2017). Fractional flow 
reserve computed tomography in the 
evaluation of coronary artery disease. 
Cardiovasc Diagn Ther. 7(5), 469 [68]. 
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không cần dùng thuốc giãn mạch, đo được khi nhịp tim không đều (như rung nhĩ). 

Nhược điểm: chẩn đoán thiếu máu cơ tim với độ chính xác thấp hơn FFR (80,4% 

theo Jeremias  và cs. (2014) [70]); nếu giá trị trong vùng xám {0,86-0,93} cần phải 

đo FFR để khẳng định; bằng chứng áp dụng iFR trong NMCT còn hạn chế vì các 

nghiên cứu thường gộp cả bệnh nhân NMCT và bệnh ĐMV ổn định [71],[72]. 

Các chỉ số như RFR (resting full-cycle ratio) (là tỷ số Pd/Pa thấp nhất 

trong toàn bộ chu kỳ tim) [73] và dPR (diastolic pressure ratio) (là tỷ số Pd/Pa 

trung bình trong toàn bộ thì tâm trương) [73] cho đến nay vẫn chưa được áp 

dụng ở bệnh nhân NMCT vì chỉ mới được nghiên cứu.    
 

 

Hình 1.8: Một số chỉ số đánh giá hẹp chức năng ĐMV thượng tâm mạc. 
Nguồn: Lee H. et al. (2019). Consensus document for invasive coronary physiologic 

assessment in Asia-Pacific countries. Cardiol J, 26(3), 220 [64]. 
 

1.2.3 | Phân số dự trữ vành (FFR) 

Nguyên lý cơ bản: ở ĐMV bình thường, không hẹp, áp lực trong ĐMV 

thượng tâm mạc ở đoạn xa tương đương với áp lực đoạn gần, hay chính là áp lực 

ĐMC - nơi ĐMV xuất phát. Nếu ĐMV hẹp, áp lực phía sau chỗ hẹp sẽ bị giảm 

đi sv. phía trước chỗ hẹp, trong điều kiện nghỉ hoặc giãn mạch tối đa, tùy thuộc 

vào mức độ hẹp. Trong điều kiện nghỉ: lưu lượng ĐMV qua chỗ hẹp vẫn được 

duy trì nhờ khả năng tự điều hòa, thay đổi liên tục trở kháng hệ vi mạch phía sau 
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chỗ hẹp, nên làm chênh lệch áp lực qua chỗ hẹp cũng thay đổi và không liên 

quan tuyến tính với lưu lượng ĐMV. Trong điều kiện giãn mạch tối đa: Pijls và 

cs. [74] na ̆m 1993 đã tiến hành thực nghiẹ ̂m trên chó, so sánh áp lực đo bởi đầu 

dò áp lực đu ̛a vào trong lòng ĐMV với lu ̛u lu ̛ợng máu đo bởi mọ ̂t đầu dò siêu 

âm doppler đạ ̆t trực tiếp ở ĐMV thu ̛ợng tâm mạc. Thực nghiẹ ̂m chứng minh, khi 

giãn mạch tối đa, tỉ lẹ ̂ 2 lu ̛u lu ̛ợng có thể đu ̛ợc tính gần đúng qua tỉ lẹ ̂ 2 áp lực. 

Đây là điểm mấu chốt để tác giả xây dựng co ̛ sở lý thuyết giúp tính toán FFR 

(Hình 1.8) [75]. Nói cách khác, khi giãn mạch tối đa, trở kháng hệ vi mạch ở 

mức thấp nhất và ổn định, áp lực tưới máu ĐMV tối đa và lưu lượng tối đa ở sau 

chỗ hẹp có liên quan tuyến tính, do đó có thể dựa vào đo áp lực qua chỗ hẹp để 

tính toán lưu lượng [76].  

 

Hình 1.9: Tương quan giữa lu ̛u lu ̛ợng và áp lực ĐMV. 

Nguồn: Pijls N H (2013). Fractional flow reserve to guide coronary revascularization. 

Circ J, 77(3), 561-569 [77]. 

Khái niệm phân số dự trữ vành (FFR: fractional flow reserve): là tỉ số 

giữa 2 lưu lượng: lu ̛u lu ̛ợng thực qua chỗ hẹp (Qs) với lu ̛u lu ̛ợng lý thuyết khi 

ĐMV không bị hẹp (Qn) trong điều kiện giãn mạch tối đa.  

Dựa trên lý thuyết của Pijls và cs. [74], khi giãn mạch tối đa, tỉ lẹ ̂ 2 lu ̛u 

lu ̛ợng Qs/Qn có thể đu ̛ợc tính gần đúng qua tỉ lẹ ̂ 2 áp lực Pd/Pa.  
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Cách tính: FFR = Qs/Qn= Pd-Pv/Pa-Pv = Pd/Pa 

Pa: áp lực phía trước chỗ hẹp.     

Pd: áp lực ĐMV ở phía xa sau chỗ hẹp. 

Pv: áp lực tĩnh mạch trung tâm, Pv gần bằng 0 khi giãn mạch tối đa. 

Như vậy, FFR được tính bằng tỷ số giữa áp lực trung bình trong ĐMV ở 

sau vị trí hẹp (Pd) (đo bằng cảm biến áp lực trên dây dẫn sau khi đã đu ̛a qua chỗ 

hẹp đến đầu xa của tổn thương) với áp lực trung bình ở trước vị trí hẹp (Pa) (hay 

áp lực ĐMC đo qua ống thông can thiẹ ̂p theo cách thông thường) trong điều 

kiện giãn mạch tối đa bằng sử dụng thuốc giãn mạch. Hiện tượng giãn mạch tối 

đa (hyperemia) là yếu tố quan trọng để đo FFR chính xác. Khi giãn mạch tối đa, 

lu ̛u lu ̛ợng máu ta ̆ng lên, ĐMV bị hẹp sẽ không thể đảm bảo chức na ̆ng cấp máu 

cho co ̛ tim nhu ̛ ĐMV khi không hẹp. Nếu ĐMV chu ̛a giãn tối đa, chênh áp qua 

chỗ hẹp sẽ không tu ̛o ̛ng quan chạ ̆t chẽ với chênh lẹ ̂ch lu ̛u lu ̛ợng, FFR đo đu ̛ợc sẽ 

thấp ho ̛n thực tế nên sẽ đánh giá thấp mức đọ ̂ hẹp tổn thu ̛o ̛ng. 

Dây dẫn áp lực: hiện tại trên thế giới có 5 loại hệ thống đo FFR gồm: 

PressureWire (hãng St. Jude Medical, Mỹ); WaveWire (hãng Philips, Hà Lan); 

OptoWire (hãng Opsens Medical, Canada); Comet Pressure Guidewire (hãng 

Boston Scientific, Mỹ); Navvus (hãng Acist Medical Systems, Mỹ). Ngoại trừ 

Navvus đo FFR bằng ống thông siêu nhỏ (microcatheter), các hệ thống còn lại về 

cơ bản đều sử dụng dây dẫn với đường kính 0,014 inch, có gắn phần nhận cảm 

áp lực (sensor) nằm ở chỗ nối phần đầu có cản quang với phần còn lại (không 

cản quang) của dây dẫn, cách đầu tận của dây dẫn 3 cm. Dây dẫn áp lực có thể 

thay thế dây dẫn mạch vành thông thu ̛ờng nếu có chỉ định can thiệp. Mỗi hệ 

thống dây dẫn áp lực sẽ kết nối với 1 bộ phận đọc kết quả được thiết kế riêng 

theo từng hãng, cho phép tự động phân tích và ghi lại kết quả đo FFR hiển thị 

trên màn hình [78]. 

Thuốc giãn mạch: tuần hoàn mạch vành gồm 2 phần chính là dòng chảy 

trong ĐMV thu ̛ợng tâm mạc và trở kháng hẹ ̂ vi mạch. Để tránh hiện tượng co 
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thắt ĐMV thượng tâm mạc, nitroglycerine liều 100-200μg được bơm trực tiếp 

vào ĐMV trước khi đo lần đầu (30 giây). Để giãn tối đa hẹ ̂ vi mạch, các thuốc 

thường sử dụng được trình bày trong Bảng 1.5. 

Bảng 1.5: Thuốc giãn vi mạch sử dụng khi đo FFR. 

 

Ý nghĩa: FFR có giá trị bằng 1 ở tất cả đối tượng bình thường, các ĐMV 

thượng tâm mạc bình thường [80]. FFR thể hiẹ ̂n ảnh hu ̛ởng của tổn thương hẹp 

ĐMV thượng tâm mạc đối với khả na ̆ng tu ̛ới máu của ĐMV, hay khả năng gây 

thiếu máu cục bộ cơ tim. Ví dụ: FFR=0,70: lu ̛u lu ̛ợng vành giảm đi 30% sv. bình 

Tên thuốc 
Đường 
dùng 

Liều 

Thời gian  
Tác dụng không 

mong muốn 
đạt giãn 
mạch tối 

đa 

kéo dài 
tác 

dụng 

Adenosine/ 
Adenosine 

triphosphate 
(ATP) 

Truyền TM 
(ưu tiên TM 
trung tâm) 

140 μg/kg/ph 
 

2-3 phút 1-2 phút 

nặng rát ngực, bừng 
mặt (30%-70%), hạ 
HA (10-15%), gây 
blốc nhĩ thất thoáng 
qua. Chống chỉ định ở 
bệnh nhân hen phế 
quản, bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính. 

Adenosine/ 
ATP 

Bơm trực 
tiếp ĐMV 

ĐMV trái ≥80μg 
ĐMV phải ≥40μg 

5-10 giây 5 giây 

Có thể gây blốc 
xoang nhĩ. Thời gian 
tác dụng ngắn nên 
không kéo ngược 
được 

Papaverine 
Bơm trực 
tiếp ĐMV 

ĐMV trái:12-20 mg 
ĐMV phải: 8-12 mg 

15 giây 
30-60 
giây 

QT kéo dài,  xoắn 
đỉnh  (0,5%) 

Nicorandil 
Bơm trực 

tiếp  ĐMV 
2 mg 15 giây 

20-30 
giây 

Rất hiếm khi gây 
rung thất; giá thành 
cao  

Regadeonson 

Bơm trực 
tiếp ĐMV/ 
tiêm TM 

ngoại biên 

400 mcg 

  
Gây hạ HA mạnh 
Giá thành cao 

Nguồn: theo tác giả Mehra (2015) [76] và Warisawa (2018) [79]. 
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thường; FFR=0,90: lưu lượng vành giảm đi 10% sv. bình thường do hẹp ĐMV. 

FFR phản ánh mức đọ ̂ hẹp chức năng ĐMV chứ không phải diẹ ̂n tích tuyẹ ̂t đối 

của lòng mạch. Các mạch máu khác nhau có kích thu ̛ớc khác nhau, cũng nhu ̛ phụ 

thuọ ̂c kích cỡ cơ thể của bệnh nhân nhưng với bất kì mạch máu nào, giá trị FFR 

đo đu ̛ợc luôn gây ra mọ ̂t ảnh hu ̛ởng huyết đọ ̂ng tu ̛o ̛ng tự nhau. Ngoài ra, FFR 

còn tính đến ảnh hu ̛ởng của tuần hoàn bàng hẹ ̂. Mô co ̛ tim đu ̛ợc cấp máu “xuôi 

chiều” nhờ hẹ ̂ ĐMV theo giải phẫu, hoạ ̆c “ngu ̛ợc chiều” qua hẹ ̂ thống tuần hoàn 

bàng hẹ ̂. Áp lực đầu xa ở ĐMV khi giãn mạch tối đa phản ánh vai trò tu ̛ới máu 

của cả hai hẹ ̂ thống trên. Điều này đúng cho cả tổn thương hẹp được cấp tuần 

hoàn bàng hệ bởi nhánh ĐMV khác, hoặc chính nhánh ĐMV hẹp này lại cấp 

tuần hoàn bàng hệ cho nhánh ĐMV khác hẹp nặng hơn. Trong trường hợp tổn 

thương hẹp ĐMV chi phối cho vùng cơ tim đã bị nhồi máu trước đây, khối lượng 

cơ tim còn sống giảm, cùng với tổn thương hệ vi mạch sau NMCT có thể làm 

giảm khả năng đáp ứng giãn mạch. Theo De Bruyne và cs. (2001) [81], ở ĐMV 

cùng mức độ hẹp, FFR cao hơn ở bệnh nhân NMCT cũ có LVEF giảm sv. bệnh 

nhân có LVEF bảo tồn. Nguyên nhân có thể do ĐMV hẹp này trước đây đã tắc 

sau đó tái thông, nghĩa là vùng cơ tim đã có phần bị hoại tử, đặc biệt ở bệnh 

nhân có LVEF giảm.  

Một số điểm cần lưu ý khác: (1) Bệnh nhân suy tim: giả thuyết cho rằng 
FFR có thể thiếu chính xác ở bệnh nhân có giảm LVEF do tăng áp lực cuối tâm 
trương thất trái làm tăng áp lực tĩnh mạch trung tâm (Pv). (2) Tổn thương vi 
mạch: người ta cho rằng kết quả đo FFR ở bệnh nhân tuổi cao, nữ giới, ĐTĐ có thể 
bị ảnh hưởng do bệnh nhân hay có tổn thương vi mạch. Bệnh nhân cao tuổi có tổn 
thương ĐMV hẹp chức năng ít hơn sv. nhóm thấp tuổi, mặc dù mức độ hẹp trên 
hình ảnh là như nhau. Với ĐMV ở cùng một mức độ hẹp, khả năng tổn thương 
gây thiếu máu cục bộ ở nữ ít hơn sv. nam. (3) Bệnh cơ tim phì đại: có rối loạn 
chức năng hệ vi mạch do mật độ và phân bố hệ vi mạch không tương xứng với 
thành cơ tim dày lên, không đáp ứng đủ tưới máu cho khối lượng cơ tim tăng lên 
bất thường; khối cơ tim ép lên thành ĐMV thượng tâm mạc trong thì tâm thu; 
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thành mạch dày lên gây hẹp lòng ĐMV; suy chức năng tâm trương thất trái. Các 
đặc điểm trên đã làm cho việc đo FFR trở nên không chính xác ở bệnh nhân có 
bệnh cơ tim phì đại. (4) Cầu cơ ĐMV: vai trò của FFR bị hạn chế trong hẹp 
ĐMV do cầu cơ [82]. Điểm khác biệt: đoạn ĐMV phía dưới cầu cơ bị hẹp không 
đồng đều, với cơ chế phức tạp giống hẹp ĐMV nhiều đoạn. Ngoài ra, các cơ chế 
khác gây thiếu máu cục bộ như suy chức năng tế bào nội mạc, dễ co thắt ĐMV 
cũng là điểm khác biệt sv. hẹp ĐMV do xơ vữa [83]. 

Tính an toàn của thủ thuật: biến cố liên quan đến thủ thuật đo FFR, 
thường được đề cập đến là bóc tách ĐMV gặp với tỷ lệ thấp dưới 2% và thủng 
ĐMV gặp với tỷ lệ dưới 1% (Bảng 1.6). 

Bảng 1.6: Biến chứng liên quan đến dây dẫn áp lực theo các nghiên cứu. 
Tác giả Năm N Bóc tách ĐMV Thủng ĐMV 

Smits [19] 2017 885 0,2% 0% 

Ahmed [84] 2016 648 0,6% -- 

Layland [85] 2015 350 0,3% 0% 

Huỳnh Trung Cang  [86]  2014 115 0% 0% 

Curzen [87] 2014 200 1,5% 0,2% 

Đinh Huỳnh Linh [88] 2010 35 0% 0% 
 

1.2.4 | Ngưỡng chẩn đoán thiếu máu cơ tim của FFR  
Na ̆m 1996, Pijls và De Bruyne [89],[90] khi so sánh FFR với các tha ̆m dò 

không xâm nhạ ̂p khác (gồm điện tâm đồ gắng sức, xạ hình tưới máu cơ tim bằng 
thallium, và siêu âm tim gắng sức bằng dobutamine) đã cho thấy FFR<0,75 chẩn 
đoán thiếu máu cục bộ cơ tim với độ chính xác tới 93%, độ nhạy 88%, và độ đặc 
hiệu 100%. Ngưỡng chẩn đoán 0,75 được áp dụng đầu tiên trong nghiên cứu 
DEFER (năm 2001) [15]. Sau đó ngưỡng chẩn đoán 0,80 đã được sử dụng rộng 
rãi hơn sau khi có kết quả của hai nghiên cứu lớn tiếp theo là FAME (năm 2009) 
[16] và FAME-2 (năm 2012) [17]. Nhìn chung vai trò của FFR trong hướng dẫn 
chỉ định can thiệp ĐMV được khẳng định và nâng lên từng bước theo quá trình 
đón nhận lần lượt kết quả của các nghiên cứu trên. Nếu như nghiên cứu DEFER 
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(năm 2001) chỉ dừng lại ở việc cho thấy với hướng dẫn chỉ định của FFR, điều 
trị nội khoa là an toàn cho bệnh nhân có hẹp hình thái 1 nhánh ĐMV (>50%) 
nhưng không hẹp chức năng (FFR>0,75) vì tỷ lệ NMCT/tử vong do tim mạch 
thấp dưới 1% / năm, và nếu can thiệp còn làm tăng tỷ lệ NMCT sv. điều trị nội 
khoa [91]. Tiếp theo đó, nghiên cứu FAME (năm 2009) [16] và FAME-2 (năm 
2012) [17] đã mở rộng vai trò hướng dẫn chỉ định can thiệp của FFR khi cho 

thấy can thiệp ĐMV hẹp hình thái (> 50%) và có hẹp chức năng (với FFR£0,80) 
giúp giảm đáng kể BCTM (gồm tử vong/NMCT/tái can thiệp) sv. can thiệp 
thường quy; đã mở rộng vai trò hướng dẫn chỉ định từ ở đối tượng bệnh nhân chỉ 
tổn thương 1 nhánh ĐMV đến tổn thương nhiều nhánh ĐMV. Có thể nói, 
ngu ̛ỡng chẩn đoán của FFR là tu ̛o ̛ng đối rõ ràng và dễ áp dụng trong thực hành 
lâm sàng [76],[78]: 
 Tổn thương hẹp ĐMV có FFR<0,75: là có hẹp chức năng, gây thiếu máu 

cơ tim - có chỉ định điều trị tái thông ĐMV. 
 Tổn thương hẹp ĐMV có FFR>0,80: là không hẹp chức năng, không gây 

thiếu máu cơ tim - có thể điều trị bảo tồn – không cần can thiệp. 
 Tổn thương hẹp ĐMV có FFR = 0,75 - 0,80: gọi là “vùng xám chẩn đoán” 

(grey zone).   
 

------------------------->>------------------GIÁ TRỊ FFR--------------->>--------------- 

           

0       0,75 0,80 1 

CAN THIỆP KHÔNG CAN THIỆP 

Hình 1.10: Ngưỡng chẩn đoán của FFR. 

 Cho đến nay, ngưỡng chẩn đoán 0,80 đã được thống nhất (theo đồng 
thuận ý kiến chuyên gia của SCAI năm 2014) [92] và được áp dụng rộng rãi 
trong thực hành cũng như trong các nghiên cứu lớn khác [93],[94]. Tuy nhiên, 
cần nhấn mạnh rằng đối tượng nghiên cứu đa số có bệnh ĐMV ổn định (hẹp một 
hoặc nhiều nhánh ĐMV). Do đó việc áp dụng ngưỡng chẩn đoán này cho bệnh 
nhân NMCT còn gây không ít bàn cãi. 
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1.2.5 | Phân số dự trữ vành trong nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên  

Đối với ĐMV thủ phạm: người ta chống chỉ định dùng FFR để đánh giá 

hẹp chức năng của ĐMV thủ phạm trong NMCT cấp ST chênh lên (theo đồng 

thuận chuyên gia năm 2017 và theo SCAI năm 2018) [95],[96]. Nguyên nhân do: (1) 

tổn thương hệ vi mạch (do các yếu tố nhu ̛ huyết khối, co thắt mạch, hiẹ ̂n tu ̛ợng đờ 

co ̛ tim...) ở vùng cơ tim do ĐMV thủ phạm chi phối, mặc dù đã được điều trị tái 

thông, chưa thể hồi phục và có thể kéo dài đến 6 tháng [97]; (2) đã có nghiên cứu 

về sự thay đổi FFR trong những ngày đầu sau NMCT để đánh giá khả năng hồi 

phục của vùng cơ tim bị nhồi máu, từ đó góp phần tiên lượng, nhưng người ta thấy 

IMR là chỉ số thích hợp hơn để đánh giá trong trường hợp này [98]; (3) bên cạnh 

đó điện tâm đồ, và hình ảnh chụp ĐMV cho phép xác định ĐMV thủ phạm trong 

hầu hết các tru ̛ờng hợp này [99]. 

Đối với ĐMV không thủ phạm: Câu hỏi được đặt ra là giá trị FFR đo 

được ở ĐMV không thủ phạm trong giai đoạn cấp của NMCT có đủ tin cậy?   

Quan điểm không ủng hộ: để đo FFR chính xác cần tạo được giãn tối đa 

hệ vi mạch. Tuy nhiên, một số tác giả cho rằng hệ vi mạch của vùng cơ tim do 

ĐMV không thủ phạm cấp máu có thể bị ảnh hưởng trong bệnh cảnh NMCT 

cấp. Bodi và cs. (2007) [100] nhận thấy rối loạn chức năng hệ vi mạch xảy ra 

không những ở vùng cơ tim do ĐMV thủ phạm chi phối mà còn ở vị trí gần vùng 

nhồi máu (càng gần thì càng bị ảnh hưởng), có thể do hiện tượng thiếu máu cơ 

tim lan rộng sang vùng xung quanh. Nicoli và cs. (2017) [101] đã phân tích một 

số cơ chế làm giảm đáp ứng giãn mạch như phản ứng thần kinh thể dịch tại chỗ 

gây co mạch, suy chức năng nội mạc, tăng áp lực cuối tâm trương thất trái. 

Uren và cs. (1994) [102] cho rằng rối loạn chức năng hệ vi mạch ở vùng cơ tim 

không nhồi máu có thể kéo dài tới 3 tháng. Do đó, đo FFR ở ĐMV không thủ 

phạm (ĐMV tưới máu cho các vùng cơ tim khác) có thể bị âm tính giả, nghĩa là 

vẫn có hẹp chức năng ĐMV mặc dù đo FFR>0,80 (FFR âm tính).  
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Quan điểm ủng hộ: nghiên cứu của Ntalianis và cs. (2010) [103] sử dụng 

chỉ số IMR để đánh giá chức năng hệ vi mạch vùng cơ tim được tưới máu bởi 

ĐMV không thủ phạm cho thấy: IMR bình thường cả trong giai đoạn cấp của 

NMCT, và thay đổi không đáng kể vài ngày đến vài tuần sau đó (trung bình 27 

ngày). Kết quả này chứng tỏ rằng mức độ tổn thương hệ vi mạch tại vùng cơ 

tim được tưới máu bởi ĐMV không thủ phạm, nếu có, thì chưa chắc đã do 

NMCT cấp mà có thể do tổn thương xơ vữa tiến triển từ trước đó. Nghiên cứu 

này ủng hộ cho việc áp dụng đo FFR của ĐMV không thủ phạm ở bệnh nhân 

NMCT trong thực hành lâm sàng. Nghiên cứu của Lee và cs. (2018) [104] gây 

NMCT thực nghiệm trên lợn, với nhánh LAD và LCx có mức độ hẹp như nhau, 

người ta dùng vi hạt bơm vào LAD để gây NMCT thực nghiệm (LAD được coi 

là ĐMV thủ phạm, còn LCx là ĐMV không thủ phạm). Sau khi đo FFR và 

IMR ở cả 2 nhánh, tác giả nhận thấy FFR và IMR tăng ở LAD, trong khi ở LCx 

không bị ảnh hưởng. Thực nghiệm chứng minh rằng hệ vi mạch của ĐMV 

không thủ phạm không bị ảnh hưởng trong NMCT cấp, nên không ảnh hưởng 

đến kết quả đo FFR.  

Về ngưỡng chẩn đoán thiếu máu cơ tim của FFR trong NMCT: 

Quan điểm không ủng hộ: Một số tác giả còn chưa thống nhất về ngưỡng 

chẩn đoán 0,80 khi áp dụng để đánh giá hẹp chức năng ĐMV không thủ phạm 

trong NMCT, vì cho rằng bằng chứng trước đây đều dựa vào các nghiên cứu 

trên đối tượng bệnh nhân có bệnh ĐMV ổn định (nghiên cứu DEFER, FAME, 

FAME-2). Hakeem và cs. (2016) [105] đã cho thấy dùng ngưỡng chẩn đoán 

0,80 làm tăng gấp 3 lần nguy cơ NMCT và tái can thiệp ở bệnh nhân NMCT 

sv. bệnh nhân có bệnh ĐMV ổn định. Lee và cs. (2017) [106] cho rằng kể cả 

khi bệnh nhân NMCT có FFR trong khoảng {0,8–1,0} thì tỷ lệ gặp biến cố vẫn 

cao gấp 2 lần sv. bệnh nhân có bệnh ĐMV ổn định sau 2 năm theo dõi, chủ yếu 

do phải tái can thiệp. Theo Depta và cs. (2014) [107], kết quả FFR âm tính giả 

có thể gặp ở khoảng giá trị từ 0,81-0,85, nên khi phiên giải cần hết sức thận 

trọng vì biến cố liên quan đến thiếu máu cục bộ cơ tim vẫn có nguy cơ xảy ra. 
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Quan điểm ủng hộ: Piroth và cs. (2019) [108] đã phân tích thấy ngưỡng 

chẩn đoán 0,80 vẫn hữu ích ở nhóm bệnh nhân NMCT, vì biến cố NMCT trong 

thời gian theo dõi gặp nhiều nhất ở nhóm ĐMV không thủ phạm có FFR<0,80 

sv. nhóm FFR=0,80-0,87 và nhóm FFR³0,88. Theo Barbato và cs. (2016) [109], 

tỷ lệ BCTM tăng lên rõ rệt ở nhóm FFR≤0,80 sau 2 năm theo dõi (Biểu đồ 1.1). 

 
Biểu đồ 1.1: Tỷ lệ BCTM theo giá trị FFR trong 2 năm theo dõi. 

Nguồn: Barbato E. et al. (2016). A Prospective Natural History Study of Coronary 

Atherosclerosis Using Fractional Flow Reserve. J Am Coll Cardiol. 68(21), 2250 [109]. 

Cho đến thời điểm hiện tại, ngưỡng chẩn đoán FFR≤0,8 để đánh giá       

ĐMV không thủ phạm có hẹp chức năng đã được khuyến cáo thống nhất theo 

ESC năm 2017 [2] và tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu lớn 

trên thế giới [18],[19],[20]. 

Sau hơn 20 năm nghiên cứu và ứng dụng, FFR ngày càng chứng tỏ vai trò 

trong chẩn đoán và hướng dẫn điều trị tái tưới máu mạch vành. 

1.3 | Can thiệp động mạch vành không thủ phạm có hướng dẫn của FFR 

Bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên có tổn thương nhiều nhánh ĐMV, 

nếu có chỉ định can thiệp ĐMV qua da thì đầu, thì tình huống can thiệp có thể 

theo 3 hướng sau [110],[111],[112]. 
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Tình huống 1 

Chỉ can thiệp ĐMV thủ phạm (CTTP) trong thì đầu, sau đó tiếp tục 

điều trị nội khoa, và xét can thiệp ĐMV không thủ phạm nếu bệnh 

nhân còn triệu chứng ĐTN hoặc có bằng chứng thiếu máu cơ tim 

trên các thăm dò gắng sức không xâm lấn.  

Tình huống 2 

Can thiệp ĐMV toàn bộ (CTTB) trong thì đầu nghĩa là can thiệp 

ĐMV thủ phạm và can thiệp ĐMV không thủ phạm còn hẹp trong 

cùng thì đầu. 

Tình huống 3 

Can thiệp ĐMV toàn bộ (CTTB) có chuẩn bị nghĩa là can thiệp 

ĐMV thủ phạm trong thì đầu, sau đó can thiệp có chuẩn bị ĐMV 

không thủ phạm trong thời gian nằm viện. 
 

1.3.1 | Chỉ định can thiệp động mạch vành không thủ phạm 
 

1.3.1.1 | Quan điểm trước đây 

Trước đây: KHÔNG chỉ định can thiệp ĐMV không thủ phạm trong cùng 

thì đầu nếu bệnh nhân có huyết động ổn định. Quan điểm không can thiệp sớm 

ĐMV không thủ phạm được thể hiện trong các khuyến cáo sau: 

ü Khuyến cáo của AHA và Hội chụp mạch và can thiệp tim mạch Hoa Kỳ 

(SCAI: Society for Cardiovascular Angiography and Interventions) năm 

2011 [9], của ESC năm 2012 [10], và của AHA năm 2013 [113]: chống 

chỉ định. 

ü Cập nhật hướng dẫn điều trị của ACC năm 2012: can thiệp ĐMV không 

thủ phạm trong thì đầu là "không phù hợp" [11].  

 Quan điểm này trước đây dựa trên lo ngại rằng CTTB thì đầu có thể làm 

tăng nguy cơ biến chứng liên quan đến thủ thuật, tổn thương thận do thuốc cản 

quang, và huyết khối trong stent. Lý do vì bằng chứng từ các dữ liệu nghiên trước 

đây cho thấy: CTTB làm tăng biến cố sv. CTTP. Các nghiên cứu chính được liệt 

kê trong Bảng 1.6. 
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Bảng 1.7: Các nghiên cứu ủng hộ chiến lược CTTP.  

 

Tác giả 

 

Năm 

 

N 

Thời gian 

theo dõi 

BCTM (%)  

P CTTB CTTP 

Toma [6] 2010 2.201 3 tháng 12,5 5,6 <0,001 

Hannan [114] 2010 3.521 trong viện 2,4 0,9 0,04 

Dziewierz [7] 2010 1.598 12 tháng 15,7 8,1 <0,05 

Jaguszewski [115] 2013 4.941 trong viện 7,3 4,4 <0,001 

Iqbal [116] 2014 3.984 12 tháng 10,1 7,4 <0,05 

Ghi chú: N, số lượng bệnh nhân. 
 

1.3.1.2 | Quan điểm hiện nay 

Hiện nay: CÓ chỉ định can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm nếu bệnh 

nhân có huyết động ổn định. Quan điểm can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm 

được thể hiện trong các khuyến cáo sau:  

ü Khuyến cáo của ACC/AHA/SCAI năm 2016: có chỉ định can thiệp trong 

cùng thì đầu hoặc có chuẩn bị trong thời gian nằm viện (đưa từ mức III lên 

mức IIb) [117].  

ü Khuyến cáo của ESC 2017: có chỉ định và nên cân nhắc một cách thường 

quy trước khi bệnh nhân ra viện (nhóm IIA, mức độ bằng chứng A) [2]. 

 Nhìn chung gần đây quan điểm can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm đã có 

sự thay đổi từ chống chỉ định (mức III trong khuyến cáo) lên thành có chỉ định (từ 

mức IIb lên mức IIa trong khuyến cáo). Vậy tại sao cần can thiệp sớm ĐMV 

không thủ phạm ? Lý do có sự thay đổi này là dựa trên bằng chứng từ các 

nghiên cứu PRAMI (2013) [13] và nghiên cứu CvLPRIT (2015) [14] cho thấy 

can thiệp sớm ĐMV thủ phạm trong cùng thì đầu (như trong nghiên cứu PRAMI) 

hoặc có chuẩn bị trong thời gian nằm viện (như trong nghiên cứu CvLPRIT) đều 

giúp giảm BCTM có ý nghĩa so với nhóm chỉ can thiệp ĐMV thủ phạm.   
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Biểu đồ 1.2: So sánh BCTM theo dõi 12 

tháng giữa 2 nhóm bệnh nhân trong nghiên 

cứu PRAMI. 

Biểu đồ 1.3: So sánh BCTM theo dõi 12 

tháng giữa 2 nhóm bệnh nhân trong nghiên 

cứu CvLPRIT. 
 

1.3.2 |  Vai trò của FFR trong hướng dẫn chỉ định can thiệp động mạch 
vành không thủ phạm 

Theo hướng dẫn điều trị của ACC/AHA/SCAI năm 2016 [118], ở bệnh 

nhân NMCT cấp ST chênh lên có tổn thương nhiều nhánh, can thiệp tái tưới máu 

ĐMV không thủ phạm là phù hợp nếu hẹp đường kính lòng mạch từ 50% trở lên 

và khi FFR≤0,80 mặc dù bệnh nhân không có triệu chứng. 

1.3.2.1 | Các nghiên cứu trên thế giới   

Nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI (2015) [18]: nghiên cứu đa trung 

tâm gồm 627 bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên sau can thiệp thì đầu ổn định, 

có ít nhất một nhánh ĐMV không thủ phạm hẹp ³50%. Can thiệp có chuẩn bị 

(vào thời điểm ít nhất 2 ngày sau can thiệp thì đầu và trước khi ra viện) nếu 

ĐMV không thủ phạm có hẹp chức năng (với FFR≤0,80). Kết quả nghiên cứu 

lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng này cho thấy CTTB có hướng dẫn của FFR 

giúp giảm BCTM trong 12 tháng theo dõi sv. nhóm chỉ can thiệp ĐMV thủ 

phạm (CTTP) (13% sv. 22%, HR=0,56, 95%CI: 0,38-0,83; p=0,004) (Biểu đồ 

1.4). Khi phân tích đơn lẻ, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tỷ lệ NMCT 

giữa 2 nhóm khác biệt không có ý nghĩa; giảm BCTM chủ yếu là do giảm đáng 

kể tỷ lệ ĐTN tái phát phải can thiệp ở nhóm CTTB (HR=0,31; 95%CI: 0,18–

0,53; p<0,001).  
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Nghiên cứu COMPARE-ACUTE (2017) [19]: nghiên cứu đa trung tâm 

gồm 885 bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên sau can thiệp thì đầu ổn định, có ít 

nhất một ĐMV không thủ phạm hẹp ³50%. Can thiệp sớm ngay trong thì đầu nếu 

ĐMV không thủ phạm có hẹp chức năng (với FFR≤0,80). Kết quả nghiên cứu 

lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng này cho thấy CTTB có hướng dẫn của FFR 

giúp giảm BCTM trong 12 tháng theo dõi sv. Nhóm chỉ can thiệp ĐMV thủ phạm 

(7,8% sv. 20,5%; HR=0,35, 95%CI: 0,22-0,55, p<0,001) (Biểu đồ 1.5). 

  
Biểu đồ 1.4: So sánh BCTM theo dõi 12 

tháng giữa 2 nhóm bệnh nhân trong nghiên 

cứu DANAMI3-PRIMULTI.  

Biểu đồ 1.5: So sánh BCTM theo dõi 12 

tháng giữa 2 nhóm bệnh nhân trong nghiên 

cứu COMPARE-ACUTE. 

Biến cố tim mạch: gồm tử vong do mọi 

nguyên nhân, NMCT, ĐTN phải tái thông 

mạch. 

Biến cố tim mạch: gồm tử vong do mọi 

nguyên nhân, NMCT, tái thông mạch, 

TBMN. 

Nghiên cứu COMPLETE (2019) [20]: nghiên cứu đa trung tâm gồm 

4.041 bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên sau can thiệp thì đầu ổn định. Can 

thiệp sớm sau ít nhất 72h nếu ĐMV không thủ phạm hẹp ³70% hoặc hẹp từ 50-

69% và có hẹp chức năng (với FFR≤0,80). Kết quả nghiên cứu lâm sàng ngẫu 

nhiên có đối chứng này cho thấy CTTB có hướng dẫn của FFR giúp giảm BCTM 

trong 12 tháng theo dõi sv. nhóm chỉ can thiệp ĐMV thủ phạm (7,8% sv. 10,5%; 

HR=0,74, 95%CI: 0,60-0,91, p=0,004). 

Tóm lại kết quả từ 3 nghiên cứu trên: can thiệp sớm ĐMV không thủ 

phạm có hướng dẫn của FFR trong thì đầu (như trong nghiên cứu COMPARE-
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ACUTE) hoặc có chuẩn bị (như trong nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI, 

COMPLETE) ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên nếu tình trạng huyết động ổn 

định giúp cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân.  

Ngoài ra trong phân tích gộp của Hideo-Kajita (2018) [119], CTTB có 

hướng dẫn của FFR sv. can thiệp thường quy làm giảm BCTM (13.2% sv. 21.5%; 

OR=0,52, 95%CI: 0,30–0,90, p=0,02) và giảm tỷ lệ tái thông mạch (9,01% sv. 

17,9%; OR=0,.41, 95%CI: 0,21–0,80, p=0,009). Ngoài ra, trong phân tích gộp của 

Zhang và cs. (2015) [120] (gồm 49.517 bệnh nhân), CTTB có hướng dẫn của FFR 

sv. can thiệp thường quy làm giảm BCTM (22,5% sv. 34,8%), giảm tỷ lệ NMCT 

(4,2% sv. 8,1%) và giảm tỷ lệ tử vong (7,6% sv. 15,3%).  

Câu hỏi đặt ra là: tại sao không chọn FFR để hướng dẫn chỉ định can 

thiệp các tổn thương hẹp dưới 50% hoặc trên 90% ? 

Đối với những tổn thương hẹp dưới 50%: mặc dù người ta thấy có 8,7% 

tổn thương gây hẹp chức năng trong số tổn thương hẹp < 50% và sau 2 năm theo 

dõi tỷ lệ BCTM cao gấp 2,6 lần sv. nhóm không hẹp chức năng (HR=2,62; 

95%CI: 1,026–6,679; p=0,044) [121]. Tuy nhiên cho đến nay, các nghiên cứu 

chưa trả lời được câu hỏi liệu can thiệp sớm cả ĐMV không thủ phạm hẹp dưới 

50% có mang lại lợi ích cho bệnh nhân NMCT hay không [53],[122].  

Đối với những tổn thương hẹp trên 90%: người ta thấy 96% các tổn 

thương hẹp từ 91-99% đường kính lòng mạch có FFR£0,80 [123], do đó những 

tổn thương này được coi là gần như chắc chắn có hẹp chức năng, nên không cần 

đặt ra vấn đề đo FFR. Nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI không đo FFR ở tổn 

thương hẹp trên 90% mà mặc định luôn FFR bằng 0,50 [18]. Ngoài ra, ĐMV 

không thủ phạm tắc hoàn toàn mạn tính ít gặp hơn (khoảng 10%) [124] và can 

thiệp sớm nói chung không cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân [125].  

1.3.2.2 | Các nghiên cứu tại Việt Nam   

Các nghiên cứu về vai trò của FFR trong hướng dẫn chỉ định can thiệp ĐMV 

đã được tiến hành tại Việt Nam đại diện có thể nhắc đến trong Bảng 1.7.  
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Bảng 1.8: Một số nghiên cứu về FFR đã tiến hành tại Việt Nam. 
Tác giả Năm N Vai trò của FFR trong nghiên cứu 

Ngô Minh Hùng [126] 2016 87 phối hợp IVUS và FFR 

Bùi Nguyên Tùng [127] 2016 32 
phối hợp chỉ định điều trị can thiệp ở 
bệnh nhân có tổn thương nhiều nhánh 
ĐMV 

Nguyễn Trung Hậu [128] 2016 21 
Đo FFR nhánh bên, trước và sau can 
thiệp nhánh chính ở bệnh nhân có tổn 
thương ĐMV chỗ chia đôi 

Nguyễn Thế Huy [129] 2015 26 Đo FFR có dùng thuốc cản quang 

Huỳnh Trung Cang [86] 2014 115 Can thiệp ĐMV có hướng dẫn của FFR 

Võ Thành Nhân [130] 2014 140 Đánh giá và hướng dẫn can thiệp các tổn 
thương phức tạp trên phim chụp mạch 

Phạm Mạnh Hùng [131] 2013 109 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đo FFR 

Đinh Huỳnh Linh [88] 2010 35 Đánh giá hẹp ĐMV mức độ trung gian 
Ghi chú: N, số lượng bệnh nhân. 

 Để tổng hợp lại, cho tới nay các nghiên cứu tại Việt Nam đa số lựa chọn 

đánh giá hẹp chức năng ĐMV ở bệnh nhân có bệnh ĐMV ổn định. Do đó vấn đề đo 

FFR ở nhóm đối tượng bệnh nhân có hội chứng vành cấp nói chung, cũng như 

NMCT cấp ST chênh lên có tổn thương nhiều nhánh nói riêng còn đang bỏ ngỏ. 

Gần đây, tác giả Thân Văn Tuấn và cs. (2018) [4] đã so sánh chiến lược CTTB 

thì đầu ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên có tổn thương nhiều nhánh ĐMV so 

nhóm CTTP. Nhóm CTTB có tỷ lệ thành công thủ thuật cao tương đương nhóm 

CTTP (96,5% sv. 97,6%, p>0,05), không làm tăng các biến chứng liên quan đến thủ 

thuật (như suy thận cấp do thuốc cản quang, chảy máu nặng, TBMN mới); không 

làm tăng BCTM trong thời gian nằm viện (OR=0,72, 95%CI: 0,21-2,41) và sau can 

thiệp 30 ngày (HR=0,55, 95%CI: 0,18-1,66). Tuy nhiên trong nghiên cứu này, 

quyết định can thiệp ĐMV không thủ phạm chỉ dựa đơn thuần vào đánh giá mức độ 

hẹp hình thái (đo QCA). Như vậy, vai trò của FFR trong hướng dẫn chỉ định can 

thiệp ĐMV không thủ phạm ở bệnh nhân NMCT cũng hiện là một vấn đề đang cần 

được nghiên cứu. 
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1.3.3 |  Ưu điểm của can thiệp động mạch vành không thủ phạm có 
hướng dẫn của phân số dự trữ vành 

Câu hỏi đặt ra là: tại sao nên sử dụng phân số dự trữ vành (FFR) để hướng 

dẫn chỉ định can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm ? 

(1) Về hiện tượng không tương đồng giữa hẹp hình thái và chức năng: mặc 

dù nghiên cứu PRAMI (2013) [13] và nghiên cứu CvLPRIT (2015) [14] đều cho 

thấy can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm (trong cùng thì đầu hoặc có chuẩn bị 

trong thời gian nằm viện) giúp giảm BCTM có ý nghĩa so với nhóm không can 

thiệp, nhưng quyết định can thiệp ĐMV không thủ phạm dựa vào mức độ hẹp trên 

chụp mạch, cụ thể là hẹp đường kính lòng mạch từ 50% trở lên. Tuy nhiên hẹp 

hình thái ĐMV không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với có hẹp chức năng - 

người ta gọi là hiện tượng không tương đồng giữa hình thái và chức năng 

(visual-functional mismatch). Đây chính là câu hỏi mà các nghiên cứu trên chưa 

giải quyết được. Thực tế cho thấy trong số tổn thương hẹp hình thái mức độ nhiều 

(>70%) có tới 43,4% trường hợp không gây thiếu máu cơ tim (hiện tượng 

"regular mismatch"), và ngược lại trong số tổn thương hẹp hình thái mức độ vừa 

(từ 50-70%) có 23,2% trường hợp gây thiếu máu cơ tim (hiện tượng "reverse 

mismatch") [93]. Như vậy xét về góc độ điều trị tái thông ĐMV với mục đích giải 

quyết tình trạng thiếu máu cơ tim, nếu chỉ dựa vào hẹp hình thái có thể đã chỉ định 

điều trị quá mức với 43,4% tổn thương chưa gây thiếu máu cơ tim, trong khi lại có 

thể bỏ sót 23,2% tổn thương gây thiếu máu cơ tim. Đánh giá hẹp chức năng ĐMV 

bằng FFR làm thay đổi chiến lược điều trị (can thiệp qua da / phẫu thuật bắc cầu 

nối chủ vành hay điều trị nội khoa) phù hợp hơn ở gần 40% bệnh nhân. Có thể 

nói can thiệp ĐMV có hướng dẫn của FFR giúp khắc phục được hạn chế của can 

thiệp ĐMV thường quy nhờ đánh giá được hiện tượng không tương đồng này. 

(2) CTTB có hướng dẫn của FFR giúp giảm gánh nặng thiếu máu cơ tim: 

người ta thấy tỷ lệ thiếu máu cơ tim tồn dư ở nhóm CTTB có hướng dẫn của 

FFR thấp hơn có ý nghĩa sv. can thiệp thường quy (23,4% sv. 33,2%, p=0,04). 

Tỷ lệ thiếu máu cơ tim tồn dư mức độ vừa đến nặng (>5%) ở nhóm CTTB có 
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hướng dẫn của FFR thấp hơn có ý nghĩa sv. can thiệp thường quy (5,9% sv. 

21,1%, p<0,001). Nhờ đó, CTTB có hướng dẫn của FFR có nguy cơ tái thông 

mạch sau 1 năm thấp hơn (OR=0,58; 95%CI: 0,34–0,98, p<0,05). Trong nghiên 

cứu này của Sawant và cs. (2018) [59], lượng giá đánh giá thiếu máu cơ tim 

trước và sau can thiệp có hướng dẫn của FFR bằng các thăm dò không xâm lấn 

(gồm chụp PET, SPECT và siêu âm tim gắng sức) với mức độ nhẹ, vừa, đến 

nặng lần lượt là khi vùng cơ tim thiếu máu còn <5%, từ 5-9%, và ³10%.   

(3) FFR cho phép xác định sớm và chính xác ĐMV không thủ phạm còn 

gây thiếu máu cơ tim trong khi bệnh nhân nằm viện: thực tế cho thấy các thăm dò 

không xâm lấn thường được làm ở bệnh nhân NMCT trong vòng 4 tháng sau khi 

ra viện [50]. Tuy nhiên việc phải chờ đợi (trong 3 tháng) làm tăng nguy cơ tử 

vong cho bệnh nhân, cụ thể là cứ 80 bệnh nhân sẽ có 1 bệnh nhân tử vong trong 

thời gian chờ quyết định điều trị phù hợp tiếp theo [132], trong khi bệnh nhân 

NMCT kèm tổn thương nhiều nhánh ĐMV có nguy cơ BCTM (đặc biệt là tử 

vong và tái can thiệp) thường cao hơn trong tháng đầu tiên sau biến cố nhồi máu 

[8]. Đo FFR cho phép trả lời ngay được câu hỏi liệu ĐMV không thủ phạm có 

hẹp chức năng hay không ngay trong thời gian bệnh nhân nằm viện, từ đó đưa ra 

chỉ định điều trị phù hợp, giúp hạn chế việc phải làm thêm một số thăm dò 

không xâm lấn sau khi bệnh nhân ra viện [103] - vốn dĩ không phải lúc nào cũng 

khả thi và chính xác ngay sau NMCT, đặc biệt là ở bệnh nhân có tổn thương 

nhiều nhánh ĐMV [49]. 

(4) Can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm có hướng dẫn của FFR giúp mang 

lại lợi ích cho bệnh nhân NMCT đã được chứng minh qua các nghiên cứu 

[18],[19],[20]. Trong khi đó, các thăm dò không xâm lấn dù được làm thường 

quy nhưng không giúp giảm nguy cơ tử vong hay NMCT, nói cách khác không 

cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân [133]. 
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1.3.4 | Một số hạn chế  
Qua các nghiên cứu chúng tôi nhận thấy: 

 (1) Về lựa chọn bệnh nhân: các nghiên cứu hiện đa phần lựa chọn nhóm bệnh 
nhân nguy cơ thấp (chỉ 6,5% bệnh nhân có độ Killip ≥ II tại thời điểm nhập viện, loại 
trừ suy tim nặng/sốc tim) [18],[19],[20]. Do đó dữ liệu đưa ra chưa thể đại diện cho 
tất cả bệnh nhân NMCT mà chúng ta có thể gặp trong thực hành lâm sàng. Tuy 
nhiên, kết quả nghiên cứu CvLPRIT-SHOCK (2017) [134] cho thấy không nên 
CTTB thì đầu ở bệnh nhân sốc tim vì làm tăng nguy cơ BCTM khi theo dõi 30 ngày.  

 (2) Về lựa chọn tổn thương ĐMV không thủ phạm: các nghiên cứu hiện đa 
phần không lựa chọn các trường hợp có tổn thương thân chung ĐMV trái, tổn thương 
ĐMV tại lỗ vào vì đây là những trường hợp cần cân nhắc chỉ định điều trị tái thông 
bằng phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành [18],[19],[20]. Hẹp thân chung ĐMV trái 
nếu gây thiếu máu cơ tim mà không điều trị tái thông sẽ gây biến cố nghiêm 
trọng, ngược lại nếu không gây thiếu máu cơ tim mà điều trị tái thông có thể gây 
tắc sớm cầu nối [135]. Hẹp thân chung ít khi xuất hiện riêng rẽ, mà thường kèm 
tổn thương đoạn gần LAD và/hoặc LCx. Nếu hẹp ở LAD/LCx sẽ có xu hướng làm 
tăng FFR ở thân chung, nếu hẹp thân chung thì FFR của tổn thương hẹp ở 
LAD/LCx có xu hướng tăng, nên đo FFR sẽ thiếu chính xác [136]. IVUS đóng vai 
trò quan trọng hơn trong đánh giá loại tổn thương này.     
 (3) Về thời điểm can thiệp ĐMV không thủ phạm: xác định thời điểm nào là 
tối ưu hiện đang là một vấn đề còn chưa thống nhất giữa các nghiên cứu, nhưng 
dù là can thiệp ĐMV không thủ phạm trong thì đầu hay có chuẩn bị đều có bằng 
chứng mang lại lợi ích cho bệnh nhân [13],[14],[18],[19],[20],[137].   

(4) Đo FFR cần phải sử dụng thuốc giãn vi mạch: chỉ số đánh giá hẹp chức 

năng ĐMV thượng tâm mạc như iFR đang cho những hứa hẹn mới vì không cần 

dùng thuốc giãn vi mạch. Vai trò hiện tại của iFR trong hướng dẫn chỉ định can 

thiệp ĐMV không thua kém so với FFR, nhưng các nghiên cứu có đối tượng chưa 

thuần nhất (gồm cả bệnh ĐMV ổn định và NMCT) [71],[72]. Do đó chúng ta vẫn 

cần có thêm bằng chứng nghiên cứu ở bệnh nhân NMCT có ST chênh lên trước khi 

có thể sử dụng iFR thay cho FFR trong hướng dẫn chỉ định can thiệp ĐMV không 

thủ phạm. 
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CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 |  Đối tượng nghiên cứu  
 

2.1.1 | Tiêu chuẩn lựa chọn  

Bệnh nhân ³ 18 tuổi được chẩn đoán NMCT cấp có ST chênh lên (theo 

định nghĩa toàn cầu lần IV năm 2018 về NMCT) [22], đã chụp và can thiệp 

ĐMV qua da thì đầu ≤12h (từ khi có triệu chứng) hoặc >12h nếu còn biểu hiện 

thiếu máu cơ tim tiếp diễn (theo chỉ định của ESC 2017) [2], kết quả can thiệp 

thì đầu thành công (theo tiêu chuẩn của SCAI), còn ít nhất một nhánh ĐMV 

không thủ phạm hẹp đường kính lòng mạch từ 50-90% với đường kính mạch ³ 

2,0 mm (đo QCA). 

2.1.2 | Tiêu chuẩn loại trừ 
 

ü NMCT cấp ST chênh lên nhưng không can thiệp qua da thì đầu (đã 

 dùng thuốc tiêu sợi huyết hoặc phải phẫu thuật bắc cầu nối chủ - vành). 

ü Can thiệp thì đầu thất bại (không đặt được stent, dòng chảy TIMI 

 0-1 sau can thiệp) hoặc có biến chứng: tắc mạch đoạn xa, hoặc vỡ 

 mạch vành, biến chứng chảy máu, suy thận do thuốc cản quang, TBMN, 

 tái NMCT, biến chứng cơ học sau NMCT, phải phẫu thuật bắc cầu nối 

 chủ vành cấp cứu. 

ü NMCT do huyết khối trong stent; hoặc do tắc cầu nối từ ĐMC tới ĐMV; 

 hoặc NMCT đã được chẩn đoán trước đây có hoặc không can thiệp. 

ü Bệnh nhân đang có rối loạn nhịp sau NMCT: nhịp chậm < 50 ck/ph, rung 

 nhĩ, hội chứng QT kéo dài (khoảng QTc > 450 ms), rối loạn nhịp thất 

 nguy hiểm (cơn tim nhanh thất/rung thất phải sốc điện), hoặc nhịp chậm 

 đang phải đặt máy tạm nhịp tạm thời sau can thiệp thì đầu. 

ü Bệnh nhân suy tim nặng, sốc tim (độ Killip 3 hoặc 4) khi nhập viện 

 hoặc sau khi can thiệp ĐMV thủ phạm. LVEF < 30%. 

ü Bệnh nhân có tổn thương ĐMV không thủ phạm có: 
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• giải phẫu không thích hợp để đo FFR: tổn thương hẹp phía xa mạch 

nhỏ, tổn thương gập góc, xoắn, vôi hóa nặng. 

• giải phẫu ĐMV không phù hợp để can thiệp (điểm Syntax > 32). 

• hẹp thân chung ĐMV trái ³ 50%. 

• tắc hoàn toàn mạn tính. 

• dòng chảy TIMI ≤ 2. 

• hình ảnh MXV không ổn định rõ trên chụp mạch, lóc tách tự nhiên. 

• có cầu cơ. 

• hẹp nhiều đoạn. 

• hẹp lỗ vào ĐMV.  

ü Tiền sử dị ứng: papaverine, thuốc cản quang, heparin, aspirin, 

 clopidogrel, ticagrelor. 

ü Tiền sử xuất huyết trong vòng 3 tháng (như xuất huyết não, xuất huyết 

 tiêu hoá, đường tiết niệu...) hoặc có rối loạn đông máu. 

ü Tình trạng nọ ̂i khoa nạ ̆ng: suy thạ ̂n nạ ̆ng (MLCT ≤ 30 ml/phút), nhiễm 

 khuẩn nạ ̆ng, bẹ ̂nh lý ác tính giai đoạn cuối.  

ü Bệnh nhân có thai. 

ü Bệnh cơ tim phì đại 

ü Bệnh van tim. 

ü Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.1.3 | Cách phân nhóm bệnh nhân  
 Bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên có tổn thương nhiều nhánh ĐMV: 

gồm ĐMV thủ phạm và hẹp ít nhất 1 ĐMV không thủ phạm. Như vậy sẽ có tình 

huống nếu bệnh nhân có tổn thương 3 nhánh ĐMV (gồm ĐMV thủ phạm và hẹp 

2 nhánh ĐMV không thủ phạm) khi đo FFR, có thể 1 ĐMV không thủ phạm 

không có chỉ định can thiệp (do FFR >0,80), nhưng 1 ĐMV không thủ phạm còn 

lại có chỉ định can thiệp (do FFR£0,80). Như vậy khi quyết định chiến lược điều 

trị tái thông ĐMV không thủ phạm dựa vào hướng dẫn chỉ định của FFR, bệnh 

nhân được phân thành 2 nhóm:  



39 
 

ü Nhóm CTTB: là nhóm can thiệp ĐMV không thủ phạm (hay nhóm can 
thiệp toàn bộ) vì bệnh nhân có ít nhất 1 ĐMV không thủ phạm hẹp chức 
năng với FFR≤0,80. 

ü Nhóm CTTP: là nhóm không can thiệp ĐMV không thủ phạm (hay nhóm 
chỉ can thiệp ĐMV thủ phạm) vì bệnh nhân không có ĐMV không thủ 
phạm nào hẹp chức năng. 

2.2 |  Phương pháp nghiên cứu 
 

2.2.1 |  Thiết kế nghiên cứu  
Loại nghiên cứu: can thiệp lâm sàng không đối chứng, có theo dõi dọc. 
Cách lấy mẫu: theo trình tự thời gian, không ngẫu nhiên. 
Cách tính cỡ mẫu: theo công thức 

 

n: số lượng bệnh nhân; p=0,05; 

d=0,1; Z(1-a/2): giá trị tới hạn tương 

ứng bằng 1,96 nếu độ tin cậy là 95%. 

Chúng tôi dựa vào kết quả nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI [18] là 
nghiên cứu sử dụng FFR để hướng dẫn chỉ định can thiệp ĐMV không thủ phạm 
ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên. 
ü Cho mục tiêu 1: tỷ lệ ĐMV không thủ phạm có hẹp chức năng (với 

FFR£0,80) trong nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI là 31%. Theo công 

thức: n = 82.  
ü Cho mục tiêu 2: tỷ lệ BCTM trong nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI là  

13% (gồm cả bệnh nhân can thiệp và không can thiệp ĐMV không thủ 
phạm theo hướng dẫn chỉ định của FFR). Theo công thức trên: n = 43. 

ü Như vậy cỡ mẫu nghiên cứu cần ít nhất 82 bệnh nhân cho cả 2 mục tiêu.  
2.2.2 |  Địa điểm và thời gian nghiên cứu  

Địa điểm nghiên cứu: đơn trung tâm (Viện Tim Mạch Quốc gia – Bệnh 

viện Bạch Mai). 
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2020. 
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2.2.3 |  Phương tiện nghiên cứu  
 

 Máy chụp mạch số hoá xoá nền (hãng Philips) (Hình 2.1): cùng hệ 
thống lưu hình ảnh chụp và can thiệp ĐMV (tốc độ 15 hình/giây), ghi được ra 
đĩa CD-ROM. Ngoài ra có bộ phận theo dõi liên tục áp lực ĐM, theo dõi ECG 
giúp phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng có thể xảy ra trong khi chụp, can 
thiệp ĐMV và đo FFR.  

 

Hình 2.1: Máy chụp mạch số hóa xóa nền của hãng Philips. 
 

Hệ thống đo FFR  
 Dây dẫn áp lực PressureWire (hãng St. Jude Medical) (Hình 2.2): chiều 
dài 175 cm, đường kính 0,014 inch, có gắn cảm biến áp lực cách đầu tận 3 cm.    
 Máy đo Quantien (Hình 2.2): hiển thị giá trị FFR đo được.  

 
 

Hình 2.2: Dây dẫn áp lực PressureWire (bên trái) và máy đo Quantien (bên phải). 
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 Thuốc giãn ĐMV thượng tâm mạc: nitroglycerin (bơm trực tiếp ĐMV). 

 Thuốc giãn vi mạch: papaverine (bơm trực tiếp ĐMV). Cách pha: 01 

ống 2ml hàm lượng 20mg/ml pha vừa đủ trong 20ml nước muối sinh lý 0,9% 

tương đương 2mg/1ml dung dịch. Mỗi lần sử dụng lấy 4ml dung dịch (tương 

đương 8mg nếu đo cho ĐMV phải) hoặc 6ml (tương đương 12mg nếu đo cho 

ĐMV trái) pha vừa đủ thành 10ml bơm vào ĐMV qua ống thông. 

Các phương tiện khác 

 Siêu âm tim: bệnh nhân được làm tại Phòng Siêu âm - Viện Tim Mạch. 

 Điện tâm đồ: bệnh nhân được làm tại Phòng Điện tâm đồ - Viện Tim Mạch. 

 Xét nghiệm máu: theo hệ thống xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai. 

2.2.4 |  Các bước tiến hành nghiên cứu   
 

Các bước chính gồm 

Bước 1: Lựa chọn bệnh nhân (phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn/loại trừ) theo 

trình tự thời gian (với mẫu bệnh án nghiên cứu trong phần Phụ lục). Xác định 

ĐMV thủ phạm dựa vào điện tâm đồ và hình ảnh chụp ĐMV trong can thiệp thì 

đầu. Xác định ĐMV không thủ phạm và đo QCA. Giải thích về thủ thuật và cho 

bệnh nhân ký cam kết chấp nhận làm thủ thuật. 

Bước 2: Đo FFR của ĐMV không thủ phạm: tiến hành tại phòng Tim mạch can 

thiệp. Thời điểm đo sau can thiệp thì đầu ít nhất 2 ngày. 

Bước 3: Can thiệp đặt stent ĐMV không thủ phạm ngay sau khi đo nếu FFR £ 0,80 

hoặc điều trị bảo tồn nếu ĐMV không thủ phạm có FFR>0,80.  

Bước 4: Điều trị và theo dõi bệnh nhân tại thời điểm 30 ngày, 12 tháng. 

Đặc điểm chung của bệnh nhân: các biến số chính thu thập 

 Lâm sàng: tuổi (năm); giới; chỉ số khối cơ thể (BMI: body mass index) 

(kg/m2) (theo phân loại cho tiêu chuẩn người châu Á [138]); các YTNC tim 

mạch: THA (theo JNC VII), ĐTĐ (theo tiêu chuẩn của Hội ĐTĐ Mỹ năm 2016 

[139]), RLLM (theo tiêu chuẩn NCEP-ATP III [140]), TBMN, bệnh ĐM ngoại 
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biên, hút thuốc lá; chỉ số thăm khám lúc nhập viện và sau can thiệp: HA 

(mmHg), nhịp tim (chu kỳ/ph), phân độ Killip [141]; thời gian tái thông ĐMV 

thủ phạm (giờ) (h), thuốc sử dụng lúc nhập viện (aspirin, clopidogrel/ticagrelor, 

chẹn beta, ƯCMC/ƯCTT, statin, lợi tiểu). 

 Cận lâm sàng: đặc điểm điện tâm đồ: độ chênh đoạn ST, định khu vùng 

NMCT (theo định nghĩa toàn cầu lần thứ IV năm 2018 về NMCT cấp [22]); 

LVEF đánh giá bằng siêu âm tim (theo phân độ của Hội siêu âm Hoa Kỳ na ̆m 

2015 [39]); chỉ số sinh hóa máu: creatinine (µmol/L), troponin T (iU/L), CK-

MB (iU/l), NT-proBNP (pmol/L), glucose (mg/dL), HbA1c (%), LDL-C 

(mg/dL), HDL-C (mg/dL), triglyceride (mg/dL), natri (mmol/L), kali (mmol/L); 

chỉ số công thức máu: số lượng bạch cầu (G/L), hemoglobin (g/L), hematocrit 

(Hct) (%); mức lọc cầu thận (MLCT) (mL/ph). 
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SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 
Bước 1 

 

 

Bước 2 

 

Bước 3 

 

Bước 4 

 

Hình 2.3: Sơ đồ nghiên cứu. 
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Chụp và can thiệp ĐMV qua da 
Tiến hành tại Phòng Tim mạch can thiệp. Chuẩn bị dụng cụ: tương tự các 

ca chụp - can thiệp ĐMV thông thường (xem phần Phụ lục). Đường vào: ưu tiên 
ĐM quay. Heparin với liều 70 đơn vị/kg tiêm TM ngay khi bắt đầu thủ thuật.  

Chụp ĐMV qua da: 
ü Xác định ĐMV thủ phạm: hình ảnh tắc hoàn toàn (cột cản quang hình "đáy 

chén"), hình ảnh huyết khối. Kết hợp với điện tâm đồ (xem phần Phụ lục). 
ü Xác định ĐMV không thủ phạm: vị trí, số lượng, mức độ tổn thương. 
ü Đánh giá bệnh ĐMV hẹp hình thái: khi có ít nhất 1 ĐMV hẹp ≥ 50% đường 

kính lòng mạch. Trong NMCT cấp ST chênh lên, ĐMV thủ phạm luôn được 
coi là 1 nhánh hẹp hình thái. Bệnh 2 nhánh ĐMV: bệnh nhân có thêm 1 
nhánh ĐMV không thủ phạm hẹp ≥50%. Bệnh 3 nhánh ĐMV: bệnh nhân có 
2 nhánh ĐMV không thủ phạm hẹp ≥50%. 

ü Phân tích định tính: típ tổn thu ̛o ̛ng ĐMV (theo phân loại của ACC/AHA 
năm 1988 [44]); thang điểm SYNTAX [45] (được tính trực tuyến tại trang 
http://www.syntaxscore.com/calculator/start.htm); đánh giá tưới máu: dòng 
chảy ĐMV trước/sau can thiệp (theo thang điểm TIMI [36]), đánh giá mức 
độ tưới máu cơ tim (theo thang điểm TMP [142]). 

ü Phân tích định lượng: đo các thông số QCA (bằng phần mềm QAngioXA). 
Lựa chọn đoạn ĐMV cần pha ̂n tích: có hình ảnh rõ nét, ngấm thuốc đều.  

Bảng 2.1: Các thông số đo QCA. 
Đường kính mạch tham chiếu (RVD: reference vessel diameter) (mm): khoảng 
cách giữa 2 bờ lòng mạch ngấm thuốc cản quang tại ranh giới đoạn tổn thương, 
bình thường ở đầu gần và đầu xa.  
Đường kính lòng mạch nhỏ nhất (MLD: minimal lumen diameter) (mm): 
khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 bờ lòng mạch ngấm cản quang đoạn tổn thương. 
Mức độ hẹp đường kính lòng mạch (DS: diameter stenosis) (%):  

(1-MLD/RVD) x 100 
Chiều dài tổn thương (LL: lesion length) (mm): khoảng cách giữa hai ranh 
giới tổn thương - bình thường ở đầu gần và đầu xa của đoạn tổn thương.  
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Hình 2.4: Đo QCA vị trí hẹp ĐMV không thủ phạm. 

Can thiệp ĐMV qua da [143] (chi tiết xem thêm phần Phụ Lục). Một số 

điểm lưu ý: ưu tiên đường vào ĐM quay; quyết định hút huyết khối, nong bóng 

trước/sau khi đặt stent, lựa chọn loại và kích cỡ của stent, bóng nong tùy thuộc 

quyết định của bác sĩ làm thủ thuật (ưu tiên đặt stent phủ thuốc).  

Đánh giá kết quả can thiệp (theo tiêu chuẩn của SCAI)  

ü Thành công trên hình ảnh chụp mạch: đặt được stent, dòng chảy TIMI 2-3 

sau can thiệp ĐMV thủ phạm hoặc dòng chảy TIMI 3 sau can thiệp ĐMV 

không thủ phạm, mức độ hẹp đường kính lòng mạch tồn dư < 20%, không 

có tắc mạch đoạn xa hay mất nhánh bên lớn, không có bóc tách gây hạn chế 

dòng chảy, hoặc vỡ mạch vành. 

ü Thành công về thủ thuật: gồm thành công trên chụp mạch và không có các 

biến chứng lâm sàng chính gồm: tử vong, NMCT, TBMN, phải phẫu thuật 

bắc cầu nối chủ - vành cấp cứu trong thời gian nằm viện. 

Đo phân số dự trữ vành FFR [78],[95] 

Tiến hành tại phòng Tim mạch can thiệp. Đường vào ĐM: sử dụng cùng 

đường vào ĐM của chụp ĐMV. Tiến hành theo 5 bước sau:   
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Bước 1: Chuẩn hóa áp lực hệ thống với môi trường bằng không 
 

Kết nối máy Quantien với dây dẫn áp 

lực Pressurewire và với hệ thống theo 

dõi áp lực ĐM của bệnh nhân. Bơm đầy 

dung dịch muối sinh lý đã pha heparin 

vào bộ chứa dây dẫn từ phía đầu dây. 

Tiến hành nhận cảm dây dẫn (calibrate) 

trên máy đo.  

 

 

Bước 2: Đưa dây dẫn áp lực vào ống thông can thiệp và cân bằng áp lực  
Đưa dây dẫn áp lực (qua ống 

thông can thiẹ ̂p) vào lòng ĐMV, 

khi đi vào lòng mạch được 30 

mm, phần cản quang nằm ngay 

đầu ống thông (hay vị trí cảm biến 

áp lực ở sát đầu ống thông). Cân 

bằng áp lực (equalize) để đảm bảo 

áp lực ở dây dẫn tương đương áp 

lực ở đầu ống thông can thiệp: chỉ 

số Pd/Pa = 1,0.    

   
Hình 2.6: Minh họa bước 2. 

Bước 3: Đưa phần nhận cảm áp lực của dây dẫn qua chỗ hẹp muốn đo 
Đưa tiếp dây dẫn áp lực qua tổn thương xuống đoạn xa của mạch cần đo. 

Phần nhạ ̂n cảm áp lực đu ̛ợc đu ̛a qua chỗ hẹp ít nhất 20–30 mm, ghi nhận vị trí 

bằng hình ảnh. Bơm 100μg nitroglycerin (qua ống thông can thiệp) vào ĐMV để 

tránh co thắt ĐMV. Ghi giá trị Pd/Pa sau tiêm nitroglycerine. 

 

Hình 2.5: Minh họa bước 1. 
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Hình 2.7: Minh họa bước 3. Vị trí hẹp 

ĐMV cần đo FFR (mũi tên). 

Hình 2.8: Minh họa bước 3. Phần nhận 

cảm áp lực của dây dẫn đi qua vị trí hẹp 

ĐMV (mũi tên). 
 

Bước 4: Tạo giãn mạch tối đa  
 

Bơm trực tiếp thuốc papaverine (đã 

pha loãng với NaCl 0,9%) vào lòng 

ĐMV (qua ống thông). Liều 12mg 

với ĐMV trái (LAD/LCx), 8mg với 

ĐMV phải (RCA). Tăng liều thêm 

2mg nếu giá trị FFR trong vùng 

xám {0,75-0,80}. Tiến hành 2 lần 

đo, ghi lại chỉ số FFR sau mỗi lần 

bo ̛m papaverine, ghi nhận kết quả 

FFR thấp nhất đo được. Sau mỗi lần đo cần tráng lại ống thông bằng dung dịch 

NaCl 0,9% đã pha heparin.  

 

 

 

 

Hình 2.9: Minh họa bước 4 
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Bước 5: Kiểm tra tính chính xác của quy trình đo FFR 
 

Kéo dây dẫn áp lực về đầu ống thông. 

Kiểm tra tín hiẹ ̂u áp lực tu ̛o ̛ng đu ̛o ̛ng 

giữa dây dẫn áp lực và ống thông: nếu 

Pd/Pa=1,0 là không có sai số. Khi có 

sự khác biẹ ̂t áp lực nhỏ (<5 mmHg) 

thì không cần đo lại. Khi áp lực sai 

lẹ ̂ch >5mmHg, phải đo lại FFR. Chụp 

lại ĐMV sau khi đã rút dây dẫn áp 

lực ra ngoài để phát hiện các biến 

chứng liên quan đến dây dẫn áp lực 

nếu có  

 

 

 

 ĐMV không thủ phạm có hẹp chức năng khi FFR £ 0,80. ĐMV không thủ 

phạm không hẹp chức năng khi FFR > 0,80. Bệnh ĐMV chức năng: trong 
NMCT cấp ST chênh lên, ĐMV thủ phạm được coi là 1 nhánh vừa hẹp hình thái 
vừa hẹp chức năng. Bệnh 1 nhánh ĐMV (hẹp chức năng): bệnh nhân NMCT 

không có ĐMV không thủ phạm với FFR£ 0,80 (hay tất cả ĐMV không thủ 

phạm đều có FFR>0,80. Bệnh 2 nhánh ĐMV (hẹp chức năng): bệnh nhân 

NMCT có 1 ĐMV không thủ phạm với FFR£ 0,80. Bệnh 3 nhánh ĐMV (hẹp 

chức năng): bệnh nhân NMCT có 2 ĐMV không thủ phạm với FFR£ 0,80. 

Đánh giá thủ thuật:  
ü Thành công về kỹ thuật: lái được dây dẫn qua tổn thương. 
ü Thành công về thủ thuật: gồm thành công về kỹ thuật và không có biến 

chứng biến chứng liên quan đến dây dẫn áp lực (thủng hoặc bóc tách ĐMV) 
hoặc biến chứng liên quan đến thuốc giãn vi mạch (rối loạn nhịp thất nguy 
hiểm do papaverine). 

 
Hình 2.10: Minh họa bước 5. 



49 
 

Theo dõi và xử trí các biến chứng (nếu có):  

ü Liên quan đến thuốc: khó chịu vùng ngực thường thoáng qua không cần xử 

trí; nhịp chậm: tiêm atropin TM liều 0,5-1mg, đặt máy tạo nhịp tạm thời nếu 

nhịp chậm không hồi phục; sốc điện không đồng bộ nếu rung thất hoặc cơn 

nhịp nhanh thất gây rối loạn huyết động; tiêm magnesi sulfat nếu xoắn đỉnh.  

ü Liên quan đến dây dẫn áp lực: bơm nitroglycerine nếu co thắt ĐMV; đặt 

stent nếu có tách thành ĐMV; dùng bóng bo ̛m kéo dài hoạ ̆c stent có màng 

bọc (cover stent) để chạ ̆n nếu có thủng ĐMV; chọc dẫn lưu màng ngoài tim 

nếu tràn dịch màng ngoài tim gây ép tim cấp, xem xét khả năng phẫu thuật 

nếu biến chứng nặng.  

2.2.5 | Theo dõi bệnh nhân 
 Tất cả bệnh nhân đu ̛ợc theo dõi trong bẹ ̂nh viẹ ̂n nhu ̛ các ca chụp và can 

thiệp ĐMV thông thu ̛ờng khác. Bệnh nhân sau can thiẹ ̂p ĐMV đu ̛ợc dùng thuốc 

kéo dài: aspirin 75-100 mg/ngày, clopidogrel 75 mg/ngày hoặc ticagrelor 180 

mg/ngày, phối hợp với thuốc chẹn beta giao cảm, thuốc ƯCMC/ƯCTT, statin 

theo quyết định của bác sĩ điều trị. 

Biến cố liên quan thủ thuật can thiệp ĐMV [144]: ghi nhận trong thời 

gian nằm viện ở bệnh nhân nhóm CTTP hoặc sau can thiệp ĐMV không thủ 

phạm ở bệnh nhân nhóm CTTB.   

ü Tái nhồi máu cơ tim: troponin T ta ̆ng gấp 2 lần giá trị thấp nhất tru ̛ớc đó 

kèm theo có triẹ ̂u chứng thiếu máu cục bọ ̂ co ̛ tim mới hoạ ̆c biến đổi điện 

tâm đồ mới, và cần chụp lại ĐMV để xác định chắc chắn. 

ü Chảy máu nặng: phải truyền máu hoặc giảm haemoglobin ≥ 3,0 g/dL (theo 

BARC: Bleeding Academic Research Consortium, năm 2011) [145]. 

ü Suy thận do thuốc cản quang: creatinine máu tăng > 50% sv. trước can thiệp [18]. 

ü TBMN mới: sự khởi phát đột ngột của các triệu chứng biểu hiện tổn thương 

não (thường là khu trú), tồn tại trên 24 giờ do nhồi máu não hoặc chảy máu 

não (theo AHA năm 2013) [146].  



50 
 

ü Tử vong trong 24h quanh thủ thuật. 

Biến cố tim mạch [144]: ghi nhận thông tin qua gọi điện thoại hoặc theo 

hồ sơ bệnh án nếu bệnh nhân tái nhập viện. Thời điểm theo dõi: 30 ngày và 12 

tháng. Thời gian theo dõi ít nhất 12 tháng với mỗi bệnh nhân. Nếu 1 bệnh nhân 

có nhiều biến cố thì biến cố xảy ra đầu tiên ghi nhận được phân tích sau này. 

Trong thời gian theo dõi, bệnh nhân được chụp lại ĐMV khi có bằng chứng của 

thiếu máu cơ tim cục bộ bằng các thăm dò không xâm lấn, hoặc có triệu chứng 

ĐTN tái phát, hoặc NMCT. Các biến cố theo dõi: 

ü NMCT không tử vong: khi bệnh nhân có ĐTN điển hình kèm theo tăng 

troponin T, xuất hiện sóng Q mới trên điện tâm đồ, hoặc cả hai [22]. 

ü Tử vong do nguyên nhân tim mạch: đột tử, rối loạn nhịp thất, suy tim nặng 

tiến triển (không bao gồm nguyên nhân như do nhiễm khuẩn nặng, chấn 

thương, tai nạn, hoặc có bằng chứng rõ ràng do bệnh lý khác..) 

ü Tái thông mạch: phải tái can thiệp ĐMV thủ phạm hoặc những ĐMV không 

thủ phạm có hoặc không được thăm dò FFR trong thời gian theo dõi. 

ü BCTM gộp: gồm tử vong do nguyên nhân tim mạch, NMCT không gây tử 

vong, hoặc tái thông mạch.  

2.2.6 | Phân tích và xử lý số liệu 

Nhạ ̂p số liẹ ̂u: bằng phần mềm Microsoft Excel 15.13.  

Phân tích và xử lý số liẹ ̂u: bằng phần mềm SPSS 16.0.  

Biến số định tính: biểu diễn theo số lượng (tỷ lẹ ̂ phần trăm): n (%). Kiểm định 

Khi bình phương tìm khác biẹ ̂t tỷ lẹ ̂ giữa các nhóm có biến số định tính  

Biến số định luợ̛ng: biểu diễn theo giá trị trung bình±độ lệch chuẩn (Xtb±ĐLC).   

ü Kiểm định sự khác biẹ ̂t 2 giá trị trung bình giữa hai nhóm của biến số định 

lu ̛ợng: bằng phép kiểm T- Student; t-test ghép cạ ̆p cho các biến ghép cạ ̆p. 

ü So sánh nhiều giá trị trung bình: bằng phép kiểm định ANOVA. 

ü Kiểm định sự khác biẹ ̂t về phu ̛o ̛ng sai: bằng phép kiểm Mann Whitney.  

ü Đánh giá sự tu ̛o ̛ng quan giữa 2 biến số định lu ̛ợng: tính hẹ ̂ số tu ̛o ̛ng quan 
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Pearson nếu biến tuân theo phân phối chuẩn; tính hẹ ̂ số tu ̛o ̛ng quan 

Spearman nếu biến không tuân theo phân phối chuẩn; Hẹ ̂ số tu ̛o ̛ng quan r 

để đánh giá mức đọ ̂ tu ̛o ̛ng quan: r<0 là tu ̛o ̛ng quan nghịch biến, r>0 là 

tu ̛o ̛ng quan đồng biến. Giá trị tuyẹ ̂t đối |r|<0,3 đu ̛ợc coi là tu ̛o ̛ng quan yếu, 

|r| từ 0,4 đến 0,7 đu ̛ợc coi là tu ̛o ̛ng quan mức đọ ̂ vừa, |r|≥0,7 đu ̛ợc coi là 

tu ̛o ̛ng quan chạ ̆t chẽ.  

 Phân tích hồi quy đơn biến, đa biến để đánh giá vai trò mạnh yếu của các 

thông số QCA với kết quả đo FFR. 

 Phương pháp Kaplan-Meier biểu diễn sự khác biệt BCTM trong thời gian 

theo dõi (30 ngày, 12 tháng), sử dụng kiểm định Log-rank. 

 Mô hình hồi quy COX được sử dụng để tìm hiểu tương quan giữa các đặc 

điểm của bệnh nhân và của tổn thương ĐMV không thủ phạm với BCTM trong 

thời gian theo dõi (30 ngày, 12 tháng). 

 Giá trị p< 0,05 được xem là sự khác biẹ ̂t có ý nghĩa thống kê.  

2.2.7 | Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu       
ü Nghiên cứu đu ̛ợc sự đồng ý của Viện Tim mạch, Bẹ ̂nh viẹ ̂n Bạch Mai và 

Bọ ̂ môn Tim mạch, Tru ̛ờng Đại học Y Hà Nọ ̂i.  

ü Nghiên cứu tiến hành dựa trên sự hợp tác tự nguyện của đối tượng nghiên 

cứu. Đối tượng nghiên cứu hoàn toàn có quyền từ chối tham gia nghiên cứu.  

ü Không có sự phân biệt đối xử giữa các bệnh nhân. 

ü Thông tin do bệnh nhân/người nhà cung cấp được giữ bí mật và mã hóa. 

ü Nghiên cứu chỉ nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân và 

cộng đồng, không nhằm mục đích nào khác. 

ü Nghiên cứu sử dụng 3 kỹ thuạ ̂t chính đã ứng dụng thu ̛ờng quy trong 

chuyên ngành tim mạch can thiẹ ̂p trên thế giới và tại Viẹ ̂t Nam: chụp ĐMV qua 

da, nong và đặt stent ĐMV, và đo phân số dự trữ vành. 3 quy trình kỹ thuật đã 

được Bộ Y Tế thông qua trong "Hu ̛ớng dẫn quy trình kỹ thuạ ̂t Nọ ̂i khoa chuyên 

ngành Tim mạch" theo quyết định 3983/QĐ-BYT ngày 03-10-2014 [143]. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2020 trên 111 bệnh 

nhân NMCT cấp ST chênh lên có hẹp thêm ít nhất 1 nhánh ĐMV không thủ phạm 

với thời gian theo dõi trung bình 13,1±3,0 tháng.  

 
Hình 3.1: Sơ đồ kết quả nghiên cứu. 
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3.1 | Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 
 

3.1.1 | Đặc điểm lâm sàng 
 

Bảng 3.1: Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu. 

Đặc điểm chung 
Tổng 

n = 111 
CTTB 
n = 36 

CTTP 
n = 75 

p 

Tuổi (năm), Xtb±ĐLC   68,4±11,0 67,8 ±11,3 68,7 ±10,8 0,72 

Giới nam, n (%) 83 (74,8)  28 (77,8) 55 (73,3) 0,61 

BMI (kg/m2), Xtb±ĐLC   21,9 ± 3,0 21,8 ± 3,4  21,9 ± 2,9 0,89 

BMI ³ 23 (kg/m2), n (%) 41 (36,9) 13 (36,1) 28 (37,3) 0,89 

Yếu tố nguy cơ       

THA, n (%) 78 (70,3) 27 (75,0) 51 (68,0) 0,45 

ĐTĐ, n (%) 25 (22,5)  13 (36,1) 12 (16) 0,02 

RLLM, n (%) 50 (45,0)  18 (50) 32 (42,7) 0,47 

TBMN, n (%) 21 (18,9)  8 (22,2) 13 (17,3) 0,54 

Bệnh ĐM ngoại biên, n (%) 19 (17,1) 7 (19,4) 12 (16,0) 0,65 

Hút thuốc lá, n (%) 18 (16,2) 4 (11,1) 14 (18,7) 0,31 

Chỉ số thăm khám     
HA tâm thu (mmHg), trung vị {IQR}   118 {97-139} 115 {108-123} 118 {108-130} 0,60* 

Tần số tim (chu kỳ/phút), trung vị {IQR} 81 {61-101} 82 {75-90} 80 {70-90} 0,21* 

Độ Killip: 
Killip I, n (%) 89 (80,2) -- -- -- 

Killip II, n (%) 22 (19,8) 7 (19,4) 15 (20) 0,95 

Thời gian tái tưới máu (h), trung vị{IQR}  12 {6-24} 10 {6-18} 12 {6-25} 0,18* 
Thuốc sử dụng lúc nhập viện      

Aspirin, n (%) 111 (100) 36 (100) 75 (100) -- 

Thuốc ức chế 
thụ thể P2Y12 

Clopidogrel, n (%) 83 (74,8) -- -- -- 

Ticagrelor, n (%) 28 (25,2) 9 (25) 19 (25,3) 0,97 

Thuốc chẹn beta, n (%) 35 (31,5) 10 (27,8) 25 (33,3) 0,56 

Thuốc ƯCMC/ ƯCTT, n (%) 69 (62,2) 23 (63,9) 46 (61,3) 0,80 

Statin, n (%) 111 (100) 36 (100) 75 (100) -- 

Thuốc lợi tiểu, n (%) 14 (12,6) 5 (13,9) 9 (12,0) 0,78 

Ghi chú: trung vị, {khoảng tứ phân vị} (IQR: interquartile range) biểu diễn cho biến định lượng không tuân 
theo phân phối chuẩn. So sánh 2 nhóm CTTB và CTTP với p* theo kiểm định Mann-Whitney.   

Nhận xét: Tuổi trung bình 68,4 và nam giới chiếm đa số (74,8%). Bệnh 
nhân có huyết động ổn định lúc nhập viện với 80,2% có độ Killip I. 
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3.1.2 | Đặc điểm cận lâm sàng  
 

Bảng 3.2: Đặc điểm cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu. 

Thông số   Tổng 
n = 111 

CTTB 
n = 36 

CTTP 
n = 75 P 

     

Điện tâm đồ     
NMCT thành trước, n (%) 54 (48,6) 20 (55,6) 34 (45,3) 0,42 

Blốc nhánh trái, n (%) 3 (2,7) 1 (2,8) 2 (2,7) 1,0 
Siêu âm tim     

LVEF (%), Xtb±ĐLC 46,4±7,3  45,4±7,1 47,1±7,1 0,29 
LVEF ≤ 40%, n (%) 23 (20,7) 9 (25) 14 (18,7) 0,46 

Sinh hóa máu     
MLCT (mL/phút), Xtb±ĐLC  62,8±21,5 67,5±23,2 60,5±20,5 0,13 

Creatinine (µmol/L), Xtb±ĐLC 78,6±16,1 74,2±13,4 80,8±16,9 0,30 
Troponin T (iU/L), trung vị  

{IQR}  
1.340  

{482-3.800} 
1.000  

{427-2.595} 
1.470  

{657-4595} 
0,06* 

CK-MB (iU/l), trung vị {IQR} 85 {41-210} 77 {35-208} 93 {42-210} 0,47* 
NT-proBNP (pmol/L), trung vị {IQR}  193 {69-395} 172 {62-427} 197 {77-379} 0,51* 

Glucose (mmol/L), Xtb±ĐLC  8,0±3,2 7,6±2,1 8,2±3,6 0,32 

HbA1c (%), Xtb±ĐLC 6,2±1,1 6,4±1,3 6,1±1,0 0,23 
LDL-C (mg/dL), Xtb±ĐLC 98,1±26,0 95,9±23,0 99,2±27,4 0,51 

HDL-C (mg/dL), Xtb±ĐLC 53,6±16,7 57,3±17,5 51,9±16,1 0,12 
Triglyceride (mg/dL), Xtb±ĐLC  114,4±60,5 99,7±41,1 121,4±67,0 0,08 

Các chỉ số về công thức máu       
Số lượng bạch cầu (G/L), Xtb±ĐLC  12,0±3,4  11,0±3,3 12,5±3,3 0,02 

Hemoglobin (g/L), Xtb±ĐLC  136±16 135±14 137±18 0,55 
Hematocrit (%), Xtb±ĐLC  41,0±4,1 40,2±3,7 41,1±4,2 0,14 

Các chỉ số về điện giải      
Natri (mmol/L), Xtb±ĐLC  140,1±3,7 139,8±3,4 140,3±3,8 0,56 

Kali (mmol/L), Xtb±ĐLC  4,3±0,5  4,35±0,47 4,26±0,48 0,36 

Ghi chú: so sánh nhóm CTTB và CTTP; p kiểm định Khi bình phương. p* kiểm định Mann Whitney 
 

 Nhận xét: 48,6% NMCT thành trước, LVEF trung bình là 46,4%.  
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Bảng 3.3: Đặc điểm tổn thương ĐMV thủ phạm và kết quả can thiệp thì đầu. 

Đặc điểm 
Tổng 

n = 111 
CTTB 
n = 36 

CTTP 
n = 75 

p 

Vị trí ĐMV thủ phạm LAD, n (%) 57 (51,4)  16 (44,4) 41 (54,7) 0,31 

Dòng chảy TIMI 0/1 trước can thiệp, n (%) 87 (78,4)  31 (86,1) 56 (74,7) 0,17 

Bệnh 3 nhánh ĐMV (QCA), n (%) 32 (28,8) 16 (44,4) 16 (21,3) 0,01 

Điểm Syntax, Xtb±ĐLC    17,8±2,4 18,5±2,2 17,6±2,6 0,81 
Thông số can thiệp thì đầu      

Đường vào ĐM quay, n (%) 104 (93,7)  34 (94,4) 70 (93,3) 0,59 

Hút huyết khối, n (%)  42 (37,8) 16 (44,4) 26 (34,7) 0,32 

DS (%) trước can thiệp, Xtb±ĐLC  87,9±13,9 86,6±14,4 90,6±12,5 0,14 

DS (%) sau can thiệp, Xtb±ĐLC  10,0±3,5 10,3±3,2 9,9±3,6 0,57 

RVD trước can thiệp (mm), Xtb±ĐLC  3,03±0,49 3,02±0,51 3,04±0,48  0,87 

RVD sau can thiệp (mm), Xtb±ĐLC 3,4±0,5 3,41±0,49 3,37±0,51  0,72 

Đường kính stent (mm), Xtb±ĐLC 
{min-max} 

3,3±0,4  
{2,5-4,4} 

3,3±0,4 3,3±0,5 0,97 

Chiều dài stent (mm), Xtb±ĐLC  
{min-max} 

34±10  
{18-72} 

34,1±8,3 33,7±10,8 0,83 

Số stent /bệnh nhân,  n {min-max} 1,1 {1-2} -- -- -- 

Sử dụng stent phủ thuốc, n (%)  111 (100) 36 (100) 75 (100) -- 
Mức độ tưới máu sau can thiệp     

TIMI 3, n (%)  92 (82,9)  30 (83,3) 62 (82,7) 0,92 

TMP, Xtb±ĐLC 2,7±0,4 2,8±0,4 2,7±0,3 0,35 
Chỉ số lâm sàng sau can thiệp     

HA tâm thu (mmHg), Xtb±ĐLC 
{min-max} 

118,3±15,0 
{90-166} 

117,5±15,4 118,7±14,8 0,72 

Tần số tim (chu kỳ/phút), Xtb±ĐLC 
{min-max} 

81,3±12,5 
{50-110} 

83,7±11,4 80,1±12,8 0,14 

Độ Killip I, n (%) 111 (100) 36 (100) 75 (100) -- 

Nhận xét: ĐMV thủ phạm hay gặp nhất là LAD.  

 

3.1.3 | Đặc điểm động mạch vành thủ phạm và kết quả can thiệp thì đầu  
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3.2 | Đánh giá phân số dự trữ vành (FFR) của động mạch vành không thủ phạm 

 

3.2.1 | Đặc điểm thủ thuật đo phân số dự trữ vành 
ü Thời gian đo FFR: 5±2 ngày sau thì đầu, trong thời gian nằm viện.   

ü Vị trí đường vào ĐM:  

Bảng 3.4: Vị trí đường vào ĐM để đo FFR.  
Vị trí  n = 111 % 

ĐM quay 106 95,5 
ĐM đùi 5 4,5 

Nhận xét: Vị trí đường vào phần lớn là ĐM quay. 

ü Thuốc giãn vi mạch: papaverine tiêm trực tiếp vào ĐMV (qua ống thông).  

Bảng 3.5: Liều thuốc papaverine sử dụng khi đo FFR.  

 Vị trí ĐMV 
 ĐMV trái (LAD, LCx) ĐMV phải 
Papaverine liều tiêm ĐMV (mg), Xtb±ĐLC 12,5±0,9 8,4±0,8 

{Liều thấp nhất - cao nhất}  {12-14} {8-10} 
 

ü Tính an toàn của thủ thuật đo FFR:  

Bảng 3.6: Thông số về an toàn của thủ thuật đo FFR. 

Thông số n = 111  
Lái dây dẫn áp lực qua được tổn thương, n (%) 111 (100) 

Tác dụng phụ liên quan đến thuốc giãn vi mạch  
Cảm giác khó chịu ở ngực (thoáng qua), n (%) 45 (40,5) 

Nhịp chậm xoang (thoáng qua), n (%) 67 (60,4) 
Rối loạn nhịp thất, n (%) 1 (0,9) 

Biến chứng liên quan đến dây dẫn áp lực  
Bóc tách ĐMV, n (%) 0 (0) 

Thủng ĐMV, n (%) 0 (0) 
Thủ thuật thành công,  n (%) 110 (99,1) 

 Nhận xét: Tỷ lệ thành công thủ thuật là 99,1%. Tỷ lệ biến chứng 0,9% do 

rối loạn nhịp thất.  
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3.2.2 | Kết quả đo phân số dự trữ vành 
ü Tỷ lệ số ĐMV không thủ phạm đo FFR / bệnh nhân = 1,3. 
ü Phân bố vị trí tổn thương ĐMV không thủ phạm được đo FFR:     

 

Nhận xét: vị trí hẹp ĐMV không thủ phạm được đo FFR hay gặp nhất là LCx I.  
ü Phân bố giá trị FFR đo được ở ĐMV không thủ phạm: 

 

Nhận xét: Các giá trị FFR đo được hầu hết phân bố trong khoảng từ 0,70-0,90. 

Biểu đồ 3.1: Các vị trí hẹp ĐMV không thủ phạm được đo FFR. 

Biểu đồ 3.2: Phân bố các giá trị FFR. 
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ü Các thông số liên quan đến giá trị FFR:  

Bảng 3.7: Các thông số liên quan đến giá trị FFR. 

Thông số đo FFR 
ĐMV không thủ phạm  

P 
Tổng FFR > 0,80 FFR £ 0,80 

n (%) 143 (100) 104 (72,7) 39 (27,3) -- 
Giá trị FFR, Xtb±ĐLC  0,82±0,08 0,86±0,03 0,71±0,06 -- 

giá trị {min-max} {0,52-0,93} {0,81-0,93} {0,52-0,80}  
Giá trị FFR trong vùng xám, n (%) 10 (7) -- 10 (17,9) -- 
FFR theo vị trí ĐMV, Xtb±ĐLC    0,01* 

LAD 0,81±0,09 0,86±0,04 0,69±0,06 -- 
RCA 0,85±0,06 0,87±0,03 0,73±0,02 -- 
LCx 0,82±0,08 0,86±0,03 0,72±0,07  -- 

Vị trí tổn thương là LAD, n (%) 42 (29,4) 28 (26,9) 14 (35,9) 0,29 
DS 50-70 29 (20,3) 17 (16,3) 12 (30,8) 0,056 
DS 70-90 13 (9,1) 11 (10,6) 2 (5,1) 0,36 

Vị trí tổn thương đoạn gần, n (%) 63 (44,1) 40 (38,5) 23 (59,0) 0,03 
DS 50-70 48 (33,6) 30 (28,8) 18 (46,1) 0,051 
DS 70-90 15 (10,5) 10 (9,6) 5 (12,8) 0,76 

FFR theo mức độ hẹp, Xtb±ĐLC    0,48** 

DS 50-70 0,82±0,08 0,86±0,03 0,70±0,07 -- 
DS 70-90 0,83±0,07 0,87±0,04 0,73±0,04 -- 

DS 50-70, n (%) 101 (70,6)    73 (72,3) 28 (71,8) 0,84 
Típ tổn thương B2/C, n (%)  108 (75,5) 73 (70,2) 35 (89,7) 0,02 

Thông số đo QCA     
MLD (mm), Xtb±ĐLC  

giá trị {min-max} 
0,9±0,3 

{0,3-1,9} 
1,01±0,28 0,69±0,30 < 0,005 

LL (mm), Xtb±ĐLC  
giá trị {min-max} 

23,4±13,4 
{5,5-79,5} 

19,9±8,6 32,7±18,7 < 0,005 

RVD (mm), Xtb±ĐLC  
giá trị {min-max} 

2,9±0,5 
{2,0-4,5} 

2,86±0,46 2,89±0,56 0,78 

DS (%), Xtb±ĐLC  
giá trị {min-max} 

63,9±9,8 
{50-89} 

63,7±10,1 64,1±9,5 0,81 

Ghi chú: p so sánh 2 phân nhóm FFR, p* kiểm định ANOVA so sánh FFR trung bình của 
LAD, RCA, LCx (theo cột); p** kiểm định T-test so sánh FFR trung bình của 2 nhóm mức 
độ hẹp (theo cột).  
 Nhận xét: giá trị FFR trung bình 0,82±0,08. Tổn thương hẹp chức năng 
chiếm 27,3%, hay gặp tổn thương đoạn gần, tổn thương típ B2/C, có đường kính 
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lòng mạch nhỏ nhất (MLD) nhỏ hơn và chiều dài tổn thương lớn hơn sv. tổn 
thương không hẹp chức năng (p<0,005). Trong những tổn thương hẹp LAD từ 
50-70% thì tổn thương hẹp chức năng có xu hướng gặp nhiều hơn (p=0,056).  

3.2.3 | Tương quan giữa hẹp hình thái và hẹp chức năng  
 

Bảng 3.8: Hệ số tương quan giữa các thông số đo QCA và FFR. 

Thông số 
ĐMV 

không thủ phạm 
Theo vị trí ĐMV không thủ phạm 

LAD LCx RCA 

 r p r p r p r p 

MLD 0,59  < 0,005 0,68 <0,001 0,54 <0,001 0,56 <0,001 

LL - 0,49 < 0,005 -0,61 <0,001 -0,37 0,005 -0,54 <0,001 

RVD 0,10  0.253 -0,11 0,47 0,02 0,86 0,40 0,007 

DS - 0,08 0,326 0,08 0,60 -0,20 0,13 -0,13 0,40 

Ghi chú: p kiểm định cho hệ số tương quan Spearman với biến không chuẩn. 
Nhận xét: tương quan có ý nghĩa thống kê giữa đường kính lòng mạch nhỏ 

nhất (MLD) và chiều dài tổn thương (LL) với FFR của ĐMV không thủ phạm, 

kể cả theo từng vị trí ĐMV không thủ phạm (p<0,05). 

 
Biểu đồ 3.3: Tương quan giữa đường kính lòng mạch nhỏ nhất (MLD) và FFR. 

Nhận xét: đường kính lòng mạch nhỏ nhất (MLD) và FFR có tương quan 

thuận mức độ chặt, có ý nghĩa thống kê (p<0,005). Hệ số tương quan r = 0,59 

(r>0) và 0,5£ r <0,7.   
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Nhận xét: chiều dài tổn thương (LL) và FFR có tương quan nghịch mức độ 
trung bình có ý nghĩa thống kê (p<0,005). Hệ số tương quan r = - 0,49 (r<0) và 
0,3£ |r| = 0,49 <0,5.  

 

 

Nhận xét: đường kính mạch tham chiếu (RVD) và FFR tương quan không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05).  

Biểu đồ 3.5: Tu ̛o ̛ng quan giữa đường kính mạch tham chiếu (RVD) và FFR. 

Biểu đồ 3.4: Tương quan giữa chiều dài tổn thương (LL) và FFR. 
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Nhận xét: mức độ hẹp đường kính lòng mạch (DS) và FFR tương quan không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  
3.2.4 | Các yếu tố ảnh hưởng đến FFR 

 

Bảng 3.9: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị FFR. 

Biến số 
Phân tích đơn biến   Phân tích đa biến  

OR (95% CI) P  OR (95% CI) P 
Đặc điểm bệnh nhân      
Tuổi ³ 65 1,46 (0,69-3,09) 0,32  -- -- 
Giới nam 0,81 (0,35-1,87) 0,62  -- -- 
ĐTĐ 0,41 (0,18-0,90) 0,03  0,89 (0,25-3,09) 0,85 
LVEF £ 40% 0,95 (0,90-1,00) 0,06  -- -- 
Tái tưới máu >12h 1,04 (0,89-1,23) 0,60  -- -- 
Bệnh 3 nhánh ĐMV 0,80 (0,38-1,68) 0,56  -- -- 
Đặc điểm tổn thương ĐMV không thủ phạm 
Vị trí LAD  0,66 (0,30-1,44) 0,30  -- -- 
Típ B2/C  0,27 (0,09-0,82)  0,02  1,12 (0,22-5,77) 0,89 
MLD (mm) 0,013 (0,002-0,075) <0,001  0 (0-0,01) <0,001 
LL (mm) 1,08 (1,04-1,12) <0,001  1,16 (1,08-1,24) <0,001 
RVD (mm) 1,13 (0,53-2,40) 0,76  -- -- 
DS (%) 1,00 (0,97-1,04) 0,84  -- -- 
Ghi chú: OR (odd ratio): tỷ suất chênh; 95% CI: khoảng tin cậy 95%.  

Biểu đồ 3.6: Tương quan giữa mức độ hẹp đường kính lòng mạch (DS) và FFR. 
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 Nhận xét: đái tháo đường, tổn thương típ B2/C, MLD và LL là yếu tố ảnh 

hưởng đến FFR khi phân tích hồi quy đơn biến. Tuy nhiên, chỉ có MLD và LL là 

yếu tố ảnh hưởng độc lập đến FFR khi phân tích đa biến.   

3.2.5 | Hiện tượng không tương đồng giữa hẹp hình thái và hẹp chức năng  

 

 

Nhận xét: Tổn thương có hiện tượng không tương đồng giữa hẹp hình thái 

và hẹp chức năng là 41,3% gồm 21,7% có hiện tượng "regular-mismatch" 21,7% 

và 19,6% có hiện tượng "reverse-mismatch".  

 
 
 
 
 
 
 

Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ các nhóm ĐMV không thủ phạm theo hiện tượng không 

tương đồng giữa hẹp hình thái và hẹp chức năng. 
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ü Hiện tượng không tương đồng theo vị trí ĐMV:  
 

 

Nhận xét: Tỷ lệ hiện tượng không tương đồng giữa hẹp hình thái và hẹp chức 

năng không có sự khác biệt giữa các nhánh ĐMV (LAD, LCx, RCA) với p>0,05. 

3.3 | Vai trò của FFR trong hướng dẫn chỉ định can thiệp động mạch vành 

không thủ phạm  
 

3.3.1 | Thay đổi chiến lược điều trị dựa vào kết quả đo FFR   

Phân tích theo tổn thương:  

• Tổn thương hẹp 50-70%: theo QCA, 101 (100%) tổn thương điều trị bảo 

tồn. Theo FFR, 28 (27,7%) tổn thương chỉ định can thiệp vì hẹp chức năng.  

• Tổn thương hẹp 70-90%: theo QCA, 42 (100%) tổn thương điều trị can 

thiệp. Theo FFR, 11 (26,2%) tổn thương chỉ định can thiệp.   

Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ hiện tượng không tương đồng 

giữa hẹp hình thái và hẹp chức năng theo từng vị trí ĐMV. 
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Biểu đồ 3.9: Chiến lược điều trị theo 

đánh giá QCA và FFR ở ĐMV không 

thủ phạm hẹp 50-70%. 

Biểu đồ 3.10: Chiến lược điều trị theo 

đánh giá QCA và FFR ở ĐMV không 

thủ phạm hẹp 50-70%. 
  

Nhận xét: FFR giúp không bỏ sót điều 

trị can thiệp 27,7% tổn thương dù hẹp 

hình thái mức độ vừa nhưng có hẹp 

chức năng. 

Nhận xét: FFR giúp không chỉ định 

quá mức điều trị can thiệp 73,8% tổn 

thương không hẹp chức năng dù hẹp 

hình thái mức độ nhiều. 

 
Phân tích theo bệnh nhân: theo QCA, 70 (63,1%) bệnh nhân có chỉ 

định can thiệp ĐMV không thủ phạm, 41 (36,9%) bệnh nhân điều trị nội 

khoa. Theo FFR, 36 (32,4%) bệnh nhân chỉ định can thiệp do còn ĐMV 

không thủ phạm hẹp chức năng, 75 (67,6%) bệnh nhân điều trị nội khoa. 
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Nhận xét: đo FFR làm thay đổi chiến lược điều trị ở 30,7% bệnh nhân (tỷ lệ 
tương đối) hay 48,6% bệnh nhân (tỷ lệ tuyết đối). 

 

Nhận xét: đo FFR làm thay đổi phân loại bệnh ĐMV theo số ĐMV hẹp hình 
thái và hẹp chức năng.  

Biểu đồ 3.11: Chiến lược điều trị bệnh nhân đánh giá theo QCA và FFR. 

Biểu đồ 3.12: Tỷ lệ bệnh ĐMV hẹp hình thái và hẹp chức năng. 
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3.3.2 | Điều trị can thiệp động mạch vành không thủ phạm có hẹp chức năng 

ü 36 bệnh nhân với 39 ĐMV không thủ phạm hẹp chức năng được can thiệp.    

Bảng 3.10: Số lượng stent sử dụng trong can thiệp  
ĐMV không thủ phạm hẹp chức năng. 

Thông số 
Bệnh nhân 

n = 36 
ĐMV không thủ phạm hẹp chức năng 

n = 39 
Đặt được stent, n (%) 36 (100) 39 (100) 
Đặt 1 stent, n (%) 28 (77,8) 26 (66,7) 
Đặt 2 stent, n (%) 6 (16,7) 11 (28,2) 
Đặt 3 stent, n (%) 2 (5,55) 2 (5,1) 
Tỷ lệ đặt stent 2,6 1,38 

 

Nhận xét: Đa số bệnh nhân (77,8%) chỉ cần đặt 1 stent ở ĐMV không thủ phạm. 

ü Thông số can thiệp đặt stent ĐMV không thủ phạm còn hẹp chức năng:   

Bảng 3.11: Kết quả can thiệp đặt stent ĐMV không thủ phạm có FFR£ 0,80. 
Thông số Trước can thiệp Sau can thiệp P 

Phân tích theo tổn thương  n = 39 n = 39  
Dòng chảy TIMI 3, n (%) 39 (100) 38 (97,2) >0,05 * 

DS (%), Xtb±ĐLC 64,1±9,5 10,2±3,9 <0,05  

RVD (mm), Xtb±ĐLC   2,9±0,6 3,2±0,4 <0,05  

MLD (mm), Xtb±ĐLC   0,7±0,3 2,3±0,6 <0,05 

LL (mm), Xtb±ĐLC   32,7±18,7 43,2±18,7 <0,05 

(Chiều dài tổn thương) (Chiều dài stent ) 

Đường kính stent (mm), Xtb±ĐLC   
{min-max}   

--- 3,4±0,5 
{2,6 - 4,3} 

-- 

Phân tích theo bệnh nhân  n = 36 n = 36  

Creatinine (mg/dL), Xtb±ĐLC 0,84±0,15  0,99±0,63 0,12 

Hemoglobin (g/L), Xtb±ĐLC 134,7±14,1 135,0±13,3 0,54 

NT-proBNP (pmol/L), Xtb±ĐLC 280,3±207,9 173,9±119,2 0,04 

Ghi chú: so sánh tỷ lệ 2 nhóm CTTB và CTTP; p: kiểm định t ghép cặp; p* kiểm định McNemar. 
Nhận xét: đường kính mạch tham chiếu (RVD) và đường kính lòng mạch nhỏ 

nhất (MLD) cải thiện sau can thiệp. Chiều dài stent lớn hơn tổn thương (p<0,05).  
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3.3.3 | Biến cố liên quan đến thủ thuật can thiệp động mạch vành không 
thủ phạm trong thời gian nằm viện   

 

Nhận xét: biến cố chảy máu cần phải truyền máu và suy thận do thuốc cản 

quang không có sự khác biệt giữa 2 nhóm (p>0,05).  

3.3.4 | Biến cố trong thời gian theo dõi 30 ngày 

Tỷ lệ bệnh nhân theo dõi trong 30 ngày là 100% (111/111 bệnh nhân).  

Các biến cố trong thời gian theo dõi 30 ngày được trình bày trong Bảng 3.22. 

Nhận xét: Tỷ lệ BCTM 30 ngày không khác biệt giữa 2 nhóm (p>0,05).  

Bảng 3.12: Biến cố liên quan đến thủ thuật trong thời gian nằm viện.   

Biến cố 
Tổng CTTB CTTP 

HR (95%CI) P 
n=111 n=36 n=75 

NMCT quanh thủ thuật, n (%) 0 0 0 -- -- 

Chảy máu cần phải truyền máu, n (%)  2 (1,8) 1 (3,1) 1 (1,3) 0,47 (0,03-7,57) 0,60 
Suy thận cấp do cản quang, n (%) 5 (4,5) 3 (8,3) 2 (2,7) 0,32 (0,05-1,90) 0,21 

TBMN mới, n (%) 0 0 0 -- -- 

Tử vong trong 24h quanh thủ thuật, n (%) 0 0 0 -- -- 

Ghi chú: so sánh giữa nhóm CTTB và CTTP với p cho kiểm định Fisher's. 

Bảng 3.13: Biến cố tim mạch trong 30 ngày theo dõi.   

Biến cố 
Tổng CTTB CTTP 

HR (95% CI) p 
n=111 n=36 n=75 

Tử vong (mọi nguyên nhân), n (%) 4 (3,6) 2 (5,6) 2 (2,7) 0,71 (0,12-4,25) 0,71 
Tử vong do tim mạch, n (%) 3 (2,7) 2 (5,6) 1 (1,3) 0,24 (0,02-2,45) 0,25 

NMCT không gây tử vong, n(%) 0 0 0 -- -- 

Tái thông mạch mạch, n (%) 0 0 0 -- -- 
Tái nhập viện do nguyên nhân tim mạch, n (%) 2 (1,8) 1 (2,8) 1 (1,3) 0,67 (0,08-2,21) 0,55 

ĐTN  0 0 0 -- -- 
Suy tim 2 1 1 -- -- 

BCTM 3 (2,7) 2 (5,6) 1 (1,3) 0,24 (0,02-2,45) 0,25 

Ghi chú: so sánh giữa nhóm CTTB và CTTP với p cho kiểm định Fisher's. BCTM gồm tử 

vong do tim mạch, NMCT không tử vong, và tái thông mạch.   
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Biểu đồ 3.13: Đường Kaplan-Meier biểu diễn tỷ lệ không bị BCTM trong 30 

ngày theo dõi của 2 nhóm bệnh nhân. Log rank (Mantel-Cox)=0,21. 

 
 

Biểu đồ 3.14: Đường Kaplan-Meier biểu diễn tỷ lệ bệnh nhân không tái nhập 

viện do nguyên nhân tim mạch trong 30 ngày theo dõi của 2 nhóm. Log rank 

(Mantel-Cox) = 0,60. 
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3.3.5 | Biến cố trong thời gian theo dõi 12 tháng  

Tỷ lệ bệnh nhân theo dõi 12 tháng là 100% (111/111 bệnh nhân).  

 

Nhận xét: Tỷ lệ BCTM theo dõi 12 tháng không khác biệt giữa 2 nhóm 

CTTB và CTTP (p>0,05). 

 

Bảng 3.14: Biến cố tim mạch trong 12 tháng theo dõi.   

Biến cố 
Tổng CTTB CTTP 

HR  (95%CI) p 
n=111 n=36 n=75 

Tử vong (mọi nguyên nhân), n (%) 10 (9,0)  4 (11,1) 6 (8,0)  1,44 (0,38-5,45) 0,53 

Tử vong do tim mạch, n (%) 7 (6,3)  3 (8,3) 4 (5,3) 0,63 (0,14-2,80) 0,54 
NMCT không gây tử vong, n (%) 0 0 0 -- -- 

Tái thông mạch, n (%) 6 (5,4) 2 (5,6) 4 (5,3) 0,97 (0,18-5,27) 0,97 
ĐMV thủ phạm 2 1 1 -- -- 

ĐMV không thủ phạm FFR£0,80 đã đặt stent 2 1 1 -- -- 

ĐMV không thủ phạm đo FFR>0,80 1 0 1 -- -- 
ĐMV không thủ phạm không đo FFR 1 0 1 -- -- 

Tái nhập viện do nguyên nhân tim mạch, n  (%) 10 (9,0)  4 (11,1)  6 (8,0)  1,44 (0,38-5,45) 0,53 

ĐTN tái phát không phải tái thông mạch 1 0 1 -- -- 
ĐTN phải tái thông mạch 6 2 4 -- -- 

Suy tim  2 1 1 -- -- 
TBMN 1 1 0 -- -- 

BCTM 13 (11,7) 5 (13,9) 8 (10,7) 0,75 (0,25-2,30) 0,62 

Ghi chú: so sánh tỷ lệ giữa 2 nhóm CTTB và CTTP với p cho kiểm định Fisher's. BCTM gồm tử vong do 
tim mạch, NMCT không tử vong, hoặc tái thông mạch. 
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Nhận xét: Tử vong do tim mạch không khác biệt giữa 2 nhóm CTTB và 

nhóm CTTP theo kiểm định Log rank (Mantel-Cox) p=0,54.  

 

Nhận xét: Tái thông mạch không khác biệt giữa 2 nhóm CTTB và nhóm CTTP 
theo kiểm định Log rank (Mantel-Cox) p=0,97.  

Biểu đồ 3.15: Đường Kaplan-Meier biểu diễn tỷ lệ không tử vong do tim mạch 

theo dõi 12 tháng của 2 nhóm bệnh nhân.   

Biểu đồ 3.16: Đường Kaplan-Meier biểu diễn tỷ lệ không phải tái thông mạch 

theo dõi 12 tháng của 2 nhóm bệnh nhân.  
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 Nhận xét: BCTM không khác biệt giữa 2 nhóm CTTB và nhóm CTTP 
theo kiểm định Log rank (Mantel-Cox) p=0,62.  
ü Phân tích đa biến theo mô hình hồi quy Cox các yếu tố ảnh hưởng đến 
nguy cơ BCTM của bệnh nhân:  

Bảng 3.15: Phân tích hồi quy Cox các yếu tố ảnh hưởng đến BCTM 
 theo dõi 30 ngày và 12 tháng của bệnh nhân. 

Yếu tố 
Phân tích hồi quy Cox các yếu tố ảnh hưởng BCTM 

Theo dõi 30 ngày  Theo dõi 12 tháng  

HR (95% CI) P HR (95% CI) P 

Tuổi ³ 65 1,04 (0,22-4,87) 0,96 0,67 (0,20-2,29) 0,53 

Giới nữ 0,69 (0,08-6,15) 0,74 2,45 (0,74-8,09) 0,14 
ĐTĐ 2,44 (0,24-24,65) 0,45 2,11 (0,41-10,94) 0,38 
NMCT thành trước 2,50 (0,46-13,49) 0,29 3,26 (0,93-11,41) 0,065 

LVEF £ 40% 0,58 (0,10-3,42) 0,55 0,87 (0,21-3,55) 0,84 

Thời gian tái tưới máu >12h 1,58 (0,28-9,03) 0,60 0,87 (0,26-2,95) 0,83 
Bệnh 3 nhánh ĐMV (QCA) 2,54 (0,27-23,61) 0,41 1,01 (0,93-11,41) 0,99 
CTTB  0,52 (0,10-2,57) 0,42 0,66 (0,20-2,20) 0,50 

Nhận xét: NMCT thành trước có xu hướng làm tăng BCTM theo dõi 12 tháng 

nhưng chưa có ý nghĩa thống kê (p=0,065). 

Biểu đồ 3.17: Đường Kaplan-Meier biểu diễn tỷ lệ không bị BCTM theo dõi 12 
tháng của 2 nhóm bệnh nhân.   
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Nhận xét: Tỷ lệ nguy cơ BCTM theo dõi 12 tháng không khác biệt giữa 2 nhóm 

bệnh nhân theo phân tích hồi quy Cox đã hiệu chỉnh một số yếu tố (p=0,31).   

 

  

 
Biểu đồ 3.18: Đường biểu diễn tỷ lệ nguy cơ BCTM theo dõi 12 tháng 

của 2 nhóm bệnh nhân theo phân tích hồi quy Cox. 



73 
 

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 

4.1 | Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu  
Thiết kế nghiên cứu cần cỡ mẫu ít nhất 82 bệnh nhân. Chúng tôi đã thu 

thập được 111 bệnh nhân, mặc dù tại cơ sở nghiên cứu thực tế số bệnh nhân 

NMCT cấp ST chênh lên vào viện nhiều hơn, nhưng để chọn được nhóm có tổn 

thương nhiều nhánh ĐMV phù hợp với tiêu chuẩn nghiên cứu là khá khắt khe. 

4.1.1 | Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 
Bệnh nhân có tuổi trung bình 68,4±11,0 và 74,8% nam giới, phù hợp với 

nhận định của các tác giả khác là bệnh nhân đều có tuổi trung bình > 60 và nam 

giới chiếm đa số (Bảng 4.1).   

Bảng 4.1: Đặc điểm về tuổi và giới so sánh với các nghiên cứu khác. 

Tác giả Năm N 
Tuổi Giới 

 Nam (%) Nữ (%) 
Chúng tôi 2020 111 68,4±11,0 74,8 25,2 

Savic [23] 2019 1.763 62,0±10,1 71,6 28,4 

Thân Văn Tuấn [4] 2018 122 66,9±10,8 65,6 34,4 

Kanic [147] 2016 2.069 63,7±12,5 71,1 28,9 

Smits [19]  2015 728 62,0±10,4 77,1 22,9 

Các YTNC tim mạch thường gặp là THA (70,3%), RLLM (45%) và ĐTĐ 

(22,5%), phù hợp với nhận định của các tác giả khác (Bảng 4.2). Bên cạnh đó, 

bệnh nhân có BMI ³ 23 (kg/m2) chiếm 36,9% nghĩa là có tới hơn 1/3 số bệnh 

nhân có tình trạng thừa cân theo phân loại cho người châu Á [148].  

Bảng 4.2: Đặc điểm về một số YTNC tim mạch so sánh với nghiên cứu khác. 

Tác giả Năm 
THA 
(%) 

ĐTĐ 
(%) 

RLLM 
(%) 

Hút thuốc lá 
(%) 

Chúng tôi 2020 70,3 22,5 45,0 16,2 

Savic [23] 2019 72,4 23,4 61,6 48,4 

Thân Văn Tuấn [4] 2018 64,8 24,6 67,2 36,9 

Park [8] 2014 45,9 18,9 42,3 39,7 
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 Về đặc điểm lâm sàng: phần lớn bệnh nhân có huyết động ổn định lúc 

nhập viện với 80,2% độ Killip I (Bảng 3.1). Hiện các nghiên cứu trên thế giới 

cũng không lựa chọn bệnh nhân NMCT cấp có suy tim nặng, hoặc sốc tim [18], 

[19],[20]. Nghiên cứu của Smits và cs. (2017) [19] có 95,3% bệnh nhân Killip 

độ I, chỉ 4,7% Killip độ 2-3 và không lựa chọn bệnh nhân Killip độ 4.  

 Về đặc điểm cận lâm sàng: gần 1/2 số bệnh nhân (48,6%) có điện tâm đồ 

lúc nhập viện là hình ảnh NMCT thành trước. Siêu âm tim có LVEF trung bình 

46,4%, có giảm ở mức độ trung gian theo phân độ của Hội siêu âm Hoa Kỳ năm 

2015 [39], trong đó 20,7% bệnh nhân có LVEF thấp ≤40%. Nghiên cứu của 

Thân Văn Tuấn (2018) [4] có 52,5% trường hợp NMCT thành trước với LVEF 

trung bình 47%. Nghiên cứu của Savic và cs. (2019) [23] có 39,2% NMCT thành 

trước với LVEF trung bình là 45%. Giảm LVEF gặp ở 10-30% bệnh nhân và là 

một yếu tố tiên lượng độc lập về tử vong [149]. 

4.1.2 | Đặc điểm tổn thương động mạch vành thủ phạm và kết quả can 
thiệp thì đầu  

ĐMV thủ phạm: trong nghiên cứu của chúng tôi, ĐMV thủ phạm hay 

gặp nhất là LAD (51,4%). Kết quả này phù hợp với nhận định của các tác giả 

khác cũng thấy rằng 40-50% các trường hợp NMCT cấp ST chênh lên có LAD 

là ĐMV thủ phạm [4],[8],[23]. ĐMV thủ phạm có mức độ hẹp đường kính lòng 

mạch trung bình là 87,9%. Các nghiên cứu khác cũng thường gặp ĐMV thủ 

phạm hẹp trên 80% khi chụp ĐMV qua da xét can thiệp thì đầu [1],[4],[150]. 

Frobert và cs. [150] thấy 96% ĐMV thủ phạm hẹp trên 50% và 66% trường hợp 

hẹp trên 75%. Tỷ lệ dòng chảy TIMI 0/1 trước can thiệp là 78,4%, trong khi 

nghiên cứu của Thân Văn Tuấn (2018) [4] và Savic (2019) [23] lần lượt là 81,1% 

và 73,5%. 

Can thiệp thì đầu: phần lớn bệnh nhân (93,7%) được can thiệp qua 
đường ĐM quay, hiện là lựa chọn đường vào ĐM được ưu tiên mức cao nhất 
(mức I, bằng chứng A) theo ESC năm 2017 vì giúp giảm đáng kể biến cố chảy 
máu, tử vong do mọi nguyên nhân so với can thiệp qua đường ĐM đùi [2]. Tỷ lệ 
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hút huyết khối trước đặt stent ĐMV thủ phạm là 37,8% trường hợp, trong khi tỷ 
lệ này trong nghiên cứu của Thân Văn Tuấn (2018) [4] và của Mehta (2019) [20] 
lần lượt là 27% và 23%. Mặc dù chỉ định hút huyết khối thường quy trong can 
thiệp NMCT cấp hạ từ mức IIa xuống mức III theo hướng dẫn ESC năm 2017 
[2] nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi, việc có/không hút huyết khối tùy 
thuộc hoàn toàn vào quyết định của bác sĩ lúc làm thủ thuật cấp cứu thì đầu. Bên 
cạnh đó, thời gian tái tưới máu (từ lúc khởi phát triệu chứng đến lúc can thiệp 
thì đầu) có trung vị là 12h với khoảng tứ phân vị {IQR: 6 - 24} (Bảng 3.1), 
nghĩa là vẫn có những bệnh nhân được can thiệp sau 6h kể từ khi khởi phát triệu 
chứng. Nghiên cứu VAMPIRE đã cho thấy hút huyết khối mang lại lợi ích cho 
nhóm bệnh nhân NMCT đến muộn > 6 giờ với tỷ lệ hiện tượng dòng chảy chậm 
hoặc không có dòng chảy sau can thiệp gặp ở nhóm có hút huyết khối ít hơn sv. 

nhóm không hút huyết khối (12,4% sv. 19,4%, p<0,05) [151]. Theo Nakatani và 

cs. [152], hút huyết khối làm giảm tỷ lệ tử vong 30 ngày ở bệnh nhân nguy cơ 

cao ³70 tuổi và có ĐTĐ. Trong can thiệp thì đầu, 100% bệnh nhân được đặt stent 

phủ thuốc, phù hợp với hướng dẫn điều trị của ESC năm 2017 [2]. ĐMV thủ phạm 
có dòng chảy TIMI 3 sau can thiệp ở 82,9% trường hợp. Nghiên cứu của Savic và 

cs. (2019) [23] có tỷ lệ đạt dòng chảy TIMI 3 sau can thiệp là 84,1%. 

 Bệnh nhân được dùng thuốc điều trị nọ ̂i khoa tối u ̛u gồm aspirin phối 
hợp với một thuốc ức chế thụ thể P2Y12 (clopidogrel hoặc ticagrelor), thuốc 
chẹn beta, thuốc ƯCMC/ƯCTT, thuốc nhóm statin, và thuốc lợi tiểu (trong 
trường hợp cần) (Bảng 3.1).  

4.2 | Đánh giá phân số dự trữ vành của động mạch vành không thủ phạm   
 

4.2.1 | Đặc điểm tổn thương động mạch vành không thủ phạm   
 Động mạch mũ (LCx) là vị trí ĐMV không thủ phạm hay gặp nhất 

(39,2%) trong nghiên cứu của chúng tôi. Nghiên cứu của Diez-Delhoyo và cs. 

(2017) [153] cũng hay gặp ĐMV không thủ phạm là LCx (36,4%), trong khi 

Smits và cs. (2017) [19] thấy RCA hay gặp hơn (44,0%). Tỷ lệ này thay đổi tùy 

thuộc vào vị trí ĐMV thủ phạm trong các nghiên cứu.  
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 Cho đến nay, các nghiên cứu đều lựa chọn đánh giá ĐMV không thủ 

phạm có mức độ hẹp đường kính lòng mạch từ 50% trở lên vì đây là mức độ 

hẹp hình thái có ý nghĩa theo ACC/AHA năm 2016 [43]. Tác giả Engstrom 

(2015) [18] và Smits (2017) [19] chọn tổn thương hẹp ³50% (ước lượng bằng 

mắt hoặc đo QCA) trong khi tác giả Mehta (2019) [20] chọn tổn thương hẹp ³70% 

hoặc ³50% ở 2 góc chụp khác nhau (ước lượng bằng mắt hoặc đo QCA). Theo 

Brener và cs. (2012) [154], 1/3 số ĐMV không thủ phạm hẹp trên 50%.  

Năm 1988, ACC/AHA đã đưa ra cách phân loại tổn thương hình thái ĐMV 

để xác định tổn thương phù hợp với can thiệp ĐMV qua da, cũng như tiên lượng 

thành công cho thủ thuật [44]. Theo đó, các tổn thương được phân loại hẹp hình 

thái theo mức độ phức tạp tăng dần gồm 3 típ A,B,C. Ellis và cs. (1990) [155] sau 

này phân típ B thành B1 và B2. Tóm lại, nhóm tổn thương típ A/B1 là những tổn 

thương đơn giản, trong khi nhóm tổn thương típ B2/C là những tổn thương phức 

tạp (nguy cơ biến chứng cao hơn). Cách phân loại này được áp dụng trong can 

thiệp ĐMV qua da nói chung, cũng như can thiệp trong NMCT nói riêng [156]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, ĐMV không thủ phạm có tổn thương típ B2/C 

chiếm đa số (75,5%), tổn thương típ A/B1 chỉ chiếm 24,5%. Như vậy bệnh nhân 

trong nghiên cứu ngoài có tổn thương nhiều nhánh ĐMV, mức độ tổn thương 

hình thái ĐMV đa phần là tổn thương phức tạp theo phân loại ACC/AHA 1988. 

Theuerle và cs. (2018) [157] thấy hơn 50% trong số 13.701 bệnh nhân có tổn 

thương típ B2/C, với tỷ lệ thành công thủ thuật thấp hơn sv. tổn thương típ A/B1 

(82,7% sv. 99,1%, p<0,001). Mức độ phức tạp của tổn thương cũng là một yếu 

tố tiên lượng tử vong độc lập trong 30 ngày và trong 12 tháng. Trong nghiên cứu 

của Khattab và cs. (2008) [158] tổn thương típ B2/C chiếm 64,9% trong tổng số 

7.960 tổn thương, nhưng không có sự khác biệt về BCTM 6 tháng giữa nhóm tổn 

thương phức tạp với nhóm tổn thương đơn giản (2,4% sv. 2,6%, p=0,62). 

Trong nghiên cứu này chúng tôi không chọn các tổn thương hẹp ĐMV 
nhiều đoạn hoặc hẹp ĐMV tại lỗ vào vì: Hẹp ĐMV nhiều đoạn (tandem/serial 
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lesions) là khi hình ảnh chụp ĐMV có ít nhất 2 tổn thương hẹp riêng rẽ (³50%) 

trên cùng một ĐMV, xen giữa là một đoạn mạch bình thường. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi loại trừ các tổn thương hẹp ĐMV nhiều đoạn vì về mặt lý thuyết, 

De Bruyne [159] và Pijls [160] đã đưa ra cách tính FFR cho từng đoạn tổn 

thương trên cùng một ĐMV, nhưng khó áp dụng trong thực hành, vì mỗi tổn 
thương sẽ ảnh hưởng lưu lượng qua chỗ hẹp, do đó ảnh hưởng đến kết quả FFR 
đo ở tổn thương kế tiếp. Hơn thế nữa, trên hình ảnh chụp mạch, đoạn mạch được 
coi là bình thường giữa 2 tổn thương vẫn có thể là đoạn mạch hẹp nếu sử dụng 
thăm dò sâu hơn như IVUS [161]. Hẹp ĐMV tại lỗ vào (ostial lesion): khi đo 

FFR cần dời ống thông can thiệp khỏi lỗ mạch vành để giúp cân bằng áp lực chính 
xác, nhưng tối ưu nhất là dùng ống thông có lỗ bên, nên phải dùng thuốc giãn vi 
mạch đường truyền TM để liều lượng thuốc đủ tạo giãn mạch tối đa. Nghiên cứu 

cỡ mẫu nhỏ của Lim (2005) [162] vẫn áp dụng ngưỡng chẩn đoán FFR≤0,80 để 

quyết định can thiệp loại tổn thương này. 

4.2.2 |  Kết quả đo phân số dự trữ vành của động mạch vành không thủ phạm  

Chúng tôi sử dụng ngưỡng chẩn đoán 0,80 khi đo FFR. ĐMV không thủ 

phạm với FFR£0,80 là có hẹp chức năng (gây thiếu máu cơ tim) có chỉ định điều 

trị tái thông. ĐMV không thủ phạm với FFR>0,80 là không hẹp chức năng 

(không gây thiếu máu cơ tim) nên chỉ định điều trị bảo tồn. Ngưỡng chẩn đoán 

này cũng được áp dụng trong các nghiên cứu khác trên thế giới ở bệnh nhân 

NMCT cấp ST chênh lên [18],[19],[20]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ gần 

1/3 số tổn thương (27,3%) ĐMV không thủ phạm hẹp hình thái có ý nghĩa (50-

90%) có gây hẹp chức năng (Bảng 3.7), còn lại đa số tổn thương (72,7%) mặc dù có 

hẹp hình thái nhưng không hẹp chức năng. Kết quả này phù hợp với nhận định của 

các nghiên cứu khác khi cho thấy chỉ khoảng 30-40% ĐMV không thủ phạm hẹp từ 

50% trở lên còn gây thiếu máu cơ tim [18],[19].   

 Giá trị FFR trung bình là 0,82±0,08, trong đó các giá trị hầu hết phân phối 

trong khoảng 0,70-0,90. Các tổn thương có giá trị FFR trong "vùng xám" {0,75-

0,80} chiếm 7%. (Bảng 3.7). Nghiên cứu của Lopez-Palop và cs. (2010) [163] cũng 
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thấy chỉ một tỷ lệ nhỏ (7,9%) các tổn thương ĐMV không thủ phạm có giá trị nằm 

trong khoảng này. Tác giả Adjedj và cs. (2016) [164] nghiên cứu 1.459 bệnh 

nhân có tổn thương với FFR nằm trong "vùng xám" nếu được can thiệp thì biến 

cố giảm hơn sv. nhóm không can thiệp. Hiện nay tổn thương hẹp có FFR trong 

khoảng {0,75-0,80} có chỉ định can thiệp [2].  

 Trong thực hành, hầu hết các bác sĩ can thiệp lựa chọn đánh giá mức độ hẹp 

ĐMV dựa trên hình ảnh chụp mạch. Hạn chế của chỉ định điều trị dựa đánh giá hẹp 

hình thái là ở chỗ: 

 (1) Mức độ hẹp ĐMV không thủ phạm trong giai đoạn cấp của NMCT có 

thể bị đánh giá nặng hơn sv. mức độ hẹp thực tế. Theo Donmez và cs. (2016) 

[165] trong số tổn thương được cho là hẹp đáng kể trong hình ảnh chụp thì đầu, 

sau 1 tháng chụp lại có 13,3 % được đánh giá là không hẹp nặng, nghĩa là kế 

hoạch can thiệp có chuẩn bị chuyển thành điều trị nội khoa ở những bệnh nhân 

này nếu chỉ dựa vào hẹp hình thái. Những tổn thương được cho là còn hẹp ≥ 

70% trong hình ảnh chụp ban đầu, sau 1 tháng chụp lại đo QCA thấy mức độ hẹp 

đường kính lòng mạch (DS) giảm đi, trong khi đường kính lòng mạch nhỏ nhất 

(MLD) và đường kính mạch tham chiếu (RVD) tăng lên có ý nghĩa (p<0,001). Mức 

độ hẹp ĐMV không thủ phạm khác biệt ở phim chụp trước và sau 1 tháng gặp ở 

gần một nửa số trường hợp (45,6%). Gardner và cs. [166] nhận thấy  đường kính 

lòng mạch nhỏ nhất (MLD) tăng từ 1,53±0,51mm lên 1,78±0,65mm (p<0,001), và 

mức độ hẹp đường kính lòng mạch (DS) giảm từ 49,3±14,5% xuống còn 

40,4±16,6% (p<0,0001). Theo Diez-Delhoyo và cs. (2017) [153] có 35,2% trường 

hợp không hẹp chức năng (nghĩa là chưa cần can thiệp) nhưng lại có tới 41% trường 

hợp được bác sĩ quyết định can thiệp dựa vào mức độ hẹp trung bình 62,7±12% 

(QCA). Nguyên nhân có thể do hiện tượng co thắt mạch liên quan đến tăng 

catecholamine, tăng hoạt tính sinh học của các chất gây co mạch như serototin, 

endothelin, angiotensin và thromboxan, và hiện tương ức chế hoạt động của các yếu 

tố gây giãn mạch như nitric oxide, adenosine và prostacyclin [167].  
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 (2) Đánh giá mức độ hẹp ĐMV trên hình ảnh chụp mạch cho phép quyết 

định nhanh nhưng chủ quan và phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng bác sĩ. Các bác 

sĩ thường chỉ thống nhất với nhau trong khoảng 50% trường hợp hẹp ĐMV, đặc 

biệt là nếu hẹp ĐMV mức độ vừa [168].  

 (3) Đánh giá bằng QCA mặc dù khách quan hơn nhưng vẫn có hạn chế vì 

chỉ dựa trên hình ảnh quan sát hai chiều của phim chụp mạch, trong khi MXV 

gây hẹp ĐMV là những tổn thương lệch tâm, bất đối xứng trong không gian ba 

chiều. Với tổn thương gập góc, tổn thương bị chồng hình, tổn thương tại chỗ 

phân nhánh, tính toán QCA có độ tin cậy không cao [53]. QCA có xu hướng 

đánh giá quá nhẹ tổn thương hẹp vừa, trong khi lại đánh giá quá nặng tổn thương 

hẹp nhiều [169]. Hơn nữa, QCA lượng hóa mức độ hẹp ĐMV dựa trên đoạn 

mạch tham chiếu - trên lý thuyết là đoạn mạch lành. Thực tế hình ảnh IVUS cho 

thấy tổn thương xơ vữa ĐM thường là lan tỏa, ít khi ĐMV chỉ hẹp một vị trí duy 

nhất còn những đoạn khác hoàn toàn bình thường, ngay cả đoạn mạch được coi 

là “lành” đó cũng đã có tổn thương lớp áo ngoài và lớp áo giữa của thành mạch.  

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhóm ĐMV hẹp chức năng có đường 
kính lòng mạch nhỏ nhất (MLD) thấp hơn, và chiều dài tổn thương (LL) lớn ho ̛n 
đáng kể sv. nhóm không hẹp chức năng (p<0,005). Trong khi đường kính mạch 
tham chiếu (RVD) và mức độ hẹp đường kính lòng mạch (DS) không có sự khác 
biệt giữa 2 nhóm (p>0,05) (Bảng 3.7). Bên cạnh đó, mức độ hẹp đường kính 
lòng mạch và FFR không có mối tương quan có ý nghĩa thống kê (Bảng 3.8, 
Biểu đồ 3.8). Chiều dài tổn thương và FFR có tương quan nghịch mức độ trung 
bình, nghĩa là mặc dù lòng mạch không hẹp mức độ trung gian nhưng nếu tổn 
thương dài thì cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến huyết động. Trước đây, người ta 
vẫn cho rằng nếu mạch vành hẹp vừa không gây cản trở tưới máu mô cơ tim, và 
không gây triệu chứng của bệnh tim thiếu máu cục bộ, do đó không cần can 
thiệp. Quan điểm hiện nay đã thay đổi, gánh nặng của MXV trên toàn bộ thành 
mạch đã được chứng minh có liên quan tới áp lực trong lòng ĐMV và các triệu 
chứng lâm sàng.  
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Kết quả đo FFR của chúng tôi một lần nữa chứng tỏ sự bất tương xứng giữa 
mức độ hẹp đường kính ĐMV với khả năng cấp máu. Bởi tình trạng tưới máu cơ 
tim không chỉ phụ thuộc vào mức độ hẹp, mà còn vào hình thái, vị trí của tổn 
thương, cũng như hệ thống tuần hoàn bàng hệ.  
  Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã lựa chọn QCA để đánh giá mức độ hẹp 

hình thái ban đầu của ĐMV không thủ phạm, và chọn FFR để hướng dẫn chỉ định 

điều trị những tổn thương này. Theo chúng tôi đây là cách tiếp cận phù hợp hơn 

cho đối tượng bệnh nhân NMCT, vì mục đích chính của điều trị tái thông mạch 

vành là để giải quyết tình trạng thiếu máu cơ tim.  

Về đặc điểm thủ thuật đo FFR 
  

Ống thông: chúng tôi sử dụng ống thông can thiệp kích cỡ 6 French 
(không có lỗ bên) cài vào lỗ xuất phát ĐMV không thủ phạm có tổn thương hẹp 
cần đánh giá và tuân theo quy trình 5 bước để hạn chế sai số trong quá trình đo 
FFR [78],[95]. Một số tác giả sử dụng ống thông chẩn đoán kích thước 4-5 F 
nhưng lòng trong ống nhỏ nên khó lái dây dẫn hơn, nếu phải can thiệp sẽ mất 
thêm một bước thay đổi ống thông chẩn đoán sang ống thông can thiệp [170].  
 Thuốc giãn vi mạch: để đo FFR chính xác cần gây giãn mạch tối đa, nếu 
không kết quả FFR ghi nhận được có thể bị ước lượng cao hơn sv. giá trị thực tế [74]. 
Chúng tôi chọn thuốc giãn vi mạch là papaverine đường bơm trực tiếp vào ĐMV 
qua ống thông vì những lý do sau đâu:  
 (1) Mặc dù adenosin/ATP truyền TM liên tục (liều 140 µg/kg/phút) được 
coi là tiêu chuẩn để gây hiện tượng giãn mạch tối đa, nhưng ngoài ra còn có các 
thuốc giãn vi mạch khác cũng được chấp thuận sử dụng để đo FFR trong thực 
hành lâm sàng cũng như trong các nghiên cứu [76],[79]. Đồng thuận Châu Á 
Thái Bình Dương cũng đã nhấn mạnh việc lựa chọn sử dụng loại thuốc nào là 
tùy thuộc vào từng nước, từng trung tâm [64]. Ví dụ ở Hàn Quốc, nicorandil là 
một lựa chọn phổ biến nhất khi đo FFR; tại Nhật Bản, papaverine được sử dụng 
phổ biến hơn. Nghiên cứu CVIT-DEFER [93] tiến hành ở 3.093 bệnh nhân tại 
Nhật Bản đã sử dụng 1 trong 3 loại thuốc gồm adenosine, ATP hoặc papaverine 
để đo FFR. Riêng regadenoson là nhóm thuốc mới được sử dụng trong đo FFR, 
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nhưng có tác dụng gây hạ áp mạnh, do đó không nên dùng trong trường hợp 
bệnh nhân có huyết động không ổn định, như trong NMCT [171].  

 (2) Papaverine đã được chứng minh là thuốc gây giãn vi mạch tương đương 
adenosin/ATP. Papaverine được biết đến vào năm 1848 bởi Georg Merck (1825–
1873) và là thuốc gây giãn mạch được nghiên cứu đầu tiên trước cả khi 
adenosine [172],[173]. Cơ chế gây giãn mạch do tác động trực tiếp vào tế bào cơ 
trơn thành mạch và ức chế men phosphodiesterase làm tăng AMP vòng và GMP 
vòng. Nghiên cứu của De Bruyne và cs. (2003) [174] cho thấy papaverine tiêm 
ĐMV có tác dụng gây giãn mạch tối đa tương đương adenosine/ATP truyền TM, 
và thậm chí còn giãn mạch tốt hơn so với adenosine/ATP đường tiêm ĐMV. 
Nghiên cứu của Van de Voort và cs. [175] so sánh giá trị FFR khi dùng 
adenosine truyền TM sv. papaverine không thấy có sự khác biệt (0,75±0,16 sv. 
0,75±0,15). Sử dụng adenosine/ATP đường TM không phải lúc nào cũng gây 
được giãn mạch tối đa [176]. Người ta thấy sức cản mạch vành tối thiểu 
(minimal coronary resistance) khi truyền TM adenosine lớn hơn 10% sv. 
papaverine gặp ở 16% bệnh nhân [173]. Nói cách khác, papaverine gây giãn 
mạch còn tốt hơn so với truyền TM adenosine ở 16% trường hợp. Trong nghiên 
cứu của Lindstaedt và cs. [177] nếu giá trị FFR đo được bằng adenosine truyền 
TM còn nghi ngờ chưa chính xác, tác giả đã lựa chọn papaverine là thuốc giãn vi 
mạch thay thế trong lần đo lại FFR sau.  
 (3) adenosine/ATP đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam nhưng hiện tại 
không có ở thị trường Việt Nam.  
 (4) mặc dù adenosine/ATP đường truyền TM với u ̛u điểm tạo giãn mạch 
ổn định, kéo dài nhưng lại cần đu ̛ờng truyền TM trung tâm (thu ̛ờng là TM đùi). 
Điều này không phải lúc nào cũng phù hợp trong thực tế lâm sàng, vì đòi hỏi 
nhiều thao tác ho ̛n trong quá trình làm thủ thuạ ̂t. Hơn thế nữa, adenosin/ATP  
truyền TM liên tục cần liều thuốc cao ho ̛n, nên hay gặp các tác dụng phụ hơn 
(như tăng 10-15% hạ HA, tăng 10-20% tác dụng phụ đau rát ngực, tăng nguy cơ 
gây co thắt phế quản). Do đó, adenosin/ATP cũng bị hạn chế trong trong 1 số 
trường hợp nhất định, đặc biệt khi bệnh nhân NMCT là những bệnh nhân có tình 
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trạng huyết động ở mức độ ranh giới, không ít trường hợp kèm rối loạn dẫn 
truyền nhĩ thất, rối loạn nhịp chậm, HA thấp, có bệnh phổi mạn tính chưa phát 
hiện trước đó. Điều đó cũng có nghĩa là một tỷ lệ bệnh nhân NMCT sẽ không 
dùng được adenosine/ATP để đo FFR mà phải lựa chọn thuốc khác [76],[79]. 
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tháng 11 năm 2013 [178] cũng 
đã có cảnh báo về nguy cơ gây NMCT tử vong khi dùng thuốc regadenoson (biệt 
dược Lexiscan) và adenosine (biệt dược Adenoscan) ở một số ca bệnh có tình 
trạng tim mạch không ổn định. Tại Việt Nam, tác giả Đinh Huỳnh Linh (2010) 
[88] sử dụng adenosine tiêm ĐMV để đo FFR, thấy tác dụng phụ thu ̛ờng gạ ̆p 
nhất là nhịp chạ ̂m (71,4%), ngu ̛ng xoang kéo dài (65,7%), blốc nhĩ thất (8,6%) 
(trong đó có 1 tru ̛ờng hợp xuất hiẹ ̂n co ̛n Adam-Stokes). 5,7% số ca cần phải tiêm 
atropin TM để xử trí nhịp chậm. Tụt HA cũng khá thu ̛ờng gạ ̆p (37,1%), tuy 
nhiên sau khi hết thời gian tác dụng của adenosine, HA trở về giá trị ban đầu, 
không có tru ̛ờng hợp cần dùng thuốc vạ ̂n mạch. Nghiên cứu của tác giả Huỳnh 
Trung Cang (2014) [86] cũng ghi nhận tác dụng phụ rối loạn nhịp chậm. Tuy 
nhiên đối tượng nghiên cứu đều là những bệnh nhân có bệnh ĐMV ổn định nên 
những triẹ ̂u chứng mà bệnh nhân gạ ̆p phải đều nhẹ và thoáng qua.  

Liều thuốc papaverine: chúng tôi sử dụng liều trung bình 12,5±0,9 mg ở 
ĐMV trái (LAD, LCx), 8,4±0,8 mg ở ĐMV phải (Bảng 3.5); tăng liều thêm 2 mg 
nếu trong trường hợp giá trị FFR đo được ở vùng xám chẩn đoán {0,75-0,80} và 
bệnh nhân không bị tác dụng phụ do thuốc, nghĩa là liều cao nhất dùng cho ĐMV trái 
14mg, cho ĐMV phải là 10mg. Liều thuốc này được sử dụng trên cơ sở đồng thuận ý 

kiến chuyên gia năm 2017 [95], và cũng đã được áp dụng trong nghiên cứu của các 

tác giả khác như Nakayama (2020) [179] và Nishi (2016) [180]. Liều thuốc không 

nên vượt quá 20mg vì các tác giả thấy tăng liều papaverine không tăng tác dụng giãn 
vi mạch mà chỉ tăng tác dụng phụ của thuốc.  

 Thời điểm đo FFR: tất cả bệnh nhân được đo trong thời gian nằm viện, 
cụ thể là sau can thiệp thì đầu ít nhất 2 ngày. Thời gian trung bình từ lúc can 
thiệp thì đầu đến khi đo FFR là 5±2 ngày.   
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 Về phía chủ quan: nhóm nghiên cứu quyết định lấy thời điểm đo này dựa 
theo nghiên cứu DANAMI3-PRIMULTI [18]. Bên cạnh đó, với mục đích lựa 
chọn những ca NMCT sau can thiệp thì đầu thành công, nghĩa là không bao gồm 
các ca có biến chứng liên quan đến thủ thuật như TBMN, chảy máu nặng phải 
truyền máu, suy thận do thuốc cản quang, nên cần thời gian để đánh giá bệnh 
nhân kỹ lưỡng. Tỷ lệ gặp biến cố liên quan đến thủ thuật mặc dù thấp, nhưng nếu 
xảy ra thì thường trong vòng 6h đầu hoặc sau 24h, biến cố chảy máu thường phải 
đánh giá trong 72h sau thủ thuật, biến chứng suy thận do thuốc cản quang 
thường trong 24-48h [181]. Do vậy thời điểm đo FFR ít nhất 2 ngày (hay 48h) 
sau can thiệp thì đầu là một lựa chọn phù hợp.   
 Về phía khách quan: cho đến hiện tại, thời điểm nào để đo FFR của ĐMV 

không thủ phạm trong NMCT cấp ST chênh lên còn là một vấn đề đang được 

tranh luận chưa có hồi kết. Theo ESC năm 2017 khuyến cáo chỉ định tái thông 

ĐMV không thủ phạm còn hẹp nên được cân nhắc thường quy ở BN NMCT cấp 

ST chênh lên có tổn thương nhiều nhánh ĐMV trước khi ra viện, nghĩa là có thể 

trong cùng thì đầu hoặc có chuẩn bị trong thời gian nằm viện. Do đó tùy vào 

thiết kế nghiên cứu mà có sự khác nhau về thời điểm can thiệp ĐMV không thủ 

phạm, và thời điểm đo FFR để hướng dẫn chỉ định can thiệp cũng thay đổi theo. 

Smits và cs. (2017) [19] đo FFR và can thiệp ĐMV không thủ phạm với 

FFR£0,80 ngay trong thì đầu. Engstrom và cs. (2015) [18] đo FFR và can thiệp 

ĐMV không thủ phạm với FFR£0,80 sau can thiệp thì đầu ít nhất 2 ngày. Mehta 

và cs. (2019) [20] lựa chọn thời điểm sau ít nhất 72h. Nghiên cứu của chúng tôi 

lựa chọn thời điểm đo FFR ít nhất 2 ngày (hay 48h) sau can thiệp thì đầu là phù 

hợp với hướng dẫn điều trị hiện tại.   

 Vậy FFR được đo vào các thời điểm khác nhau sau NMCT có ảnh hưởng 

đến kết quả đo FFR hay không?  

 Ntalianis và cs. (2010) [103] tiến hành đo FFR của ĐMV không thủ phạm 

vào 2 thời điểm khác nhau: lần 1 đo ngay trong can thiệp thì đầu, lần 2 đo lại sau 

trung bình 27 ngày. FFR đo trong can thiệp thì đầu khác biệt không có ý nghĩa 
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thống kê sv. FFR đo lần 2 (0,76±0,10 sv. 0,78±0,10, p>0,05). Phần lớn bệnh nhân 

(83%) được đo lại sau 7 ngày, nhưng FFR đo lại trước hay sau 7 ngày cũng không 

khác biệt đáng kể sv. giá trị ban đầu (0,79±0,10 sv. 0,79±0,09, p>0,05; và 0,77±0,10 

sv. 0,77±0,10, p>0,05). Wood và cs. (2013) [182] đã ghi nhận giá trị FFR đo trong 

thì đầu có tăng nhẹ sv. kết quả đo lần thứ hai (0,84±0,08 sv. 0,82±0,08, p=0,025) 

ở ĐMV không thủ phạm hẹp trên 50%, nhưng nhìn chung giá trị FFR khá ổn 

định trong 45 ngày. Tương tự, Van de Hoeven và cs. (2019) [183] cũng thấy 

FFR tăng nhẹ khi đo trong thì đầu sv. khi đo sau 1 tháng (0,88±0,07 sv. 

0,86±0,09, p=0,001). Quan trọng nhất là giá trị FFR ghi nhận trong lần đo lại 

cũng không thay đổi quyết định điều trị nếu so với trước đó.  

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến phân số dự trữ vành  
 FFR là một biến phụ thuộc, với ngưỡng chẩn đoán là 0,80 thì FFR lúc này 

là biến nhị phân với 2 giá trị: FFR>0,80 hoặc FFR£0,80.  

 Dựa vào phân tích hồi quy logistic, chúng tôi xem xét một số yếu tố gồm 

đặc điểm của bệnh nhân và đặc điểm của tổn thương ĐMV không thủ phạm (các 

biến độc lập) có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị FFR đo được (biến phụ 

thuộc). Khi phân tích đơn biến, FFR bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như bệnh nhân 

có ĐTĐ (p=0,03); tổn thương phức tạp (típ B2/C) (p=0,02), đường kính lòng 

mạch nhỏ nhất (MLD) (p<0,001), và chiều dài tổn thương (LL) (p<0,001). Tuy 

nhiên, khi phân tích đa biến, chúng tôi nhận thấy chỉ có 2 yếu tố liên quan đến 

đặc điểm của tổn thương gồm đường kính lòng mạch nhỏ nhất (MLD) và chiều 

dài tổn thương (LL) là yếu tố tiên lượng độc lập với FFR (p<0,001) (Bảng 3.9).  

 Phân tích của chúng tôi không cho thấy suy tim (LVEF £ 40%) ảnh hưởng 

đến FFR, phù hợp với nhận định của Kobayashi và cs. (2016) [184] khi cho rằng 

bệnh nhân nhóm LVEF bảo tồn và nhóm LVEF thấp có giá trị FFR không khác 

biệt nhau, ở cả các tổn thương hẹp vừa (50-70%) cũng như ở tổn thương hẹp 

đáng kể (71-90%). LVEF thấp chỉ ảnh hưởng đến giá trị FFR khi có hẹp khít 

ĐMV (>90%). Nếu như ở bệnh nhân suy tim, người ta cho rằng tăng áp lực cuối 

tâm trương thất trái sẽ làm tăng áp lực tĩnh mạch trung tâm (Pv) nên kết quả đo 
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FFR có thể thiếu chính xác. Tuy nhiên, Toth và cs. (2016) [185] thấy áp lực tĩnh 

mạch trung tâm (Pv) gần như không ảnh hưởng đến FFR khi đo ở 1.600 tổn 

thương. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng không thấy các yếu tố khác như 

tuổi cao ³ 65, nữ giới, ĐTĐ (nhóm đối tượng hay có tổn thương vi mạch) ảnh 

hưởng đến FFR trong phân tích đa biến. Nhận định này phù hợp với kết quả nghiên 

cứu của Van Belle và cs. (2020) [186] ở 1.983 bệnh nhân (35,3% có đái tháo 

đường) cho thấy các yếu tố tiên lượng độc lập đối với giá trị FFR≤0,80 giữa 

bệnh nhân ĐTĐ với bệnh nhân không ĐTĐ là như nhau. Theo Sahinarslan 

(2009) [187], giá trị FFR không khác biệt giữa bệnh nhân có và không có ĐTĐ 

khi đo ở các tổn thương ĐMV cùng mức độ hẹp (40-50%, 51-60%, và >60%) 

cũng như ở cùng kích thước mạch (³2,8mm hoặc <2,8mm). Kết quả của chúng 

tôi không phù hợp với nhận định về tuổi và giới ở một số nghiên cứu như: theo 

Lim và cs. (2014) [188] bệnh nhân tuổi ≥ 65 có FFR cao hơn ở các mạch hẹp; với 

Kim và cs. (2012) [189] cho thấy FFR cao hơn ở nữ sv. nam, do rối loạn chức 

năng hệ vi mạch hay gặp ở nữ, đặc biệt sau tuổi mãn kinh, và ở người bình 

thường thì kích thước buồng tim và khối cơ tâm thất của nữ nhỏ hơn nam, nghĩa 

là vùng tưới máu cơ tim nhỏ hơn [190]. Nhận định khác biệt có thể do do mẫu 

nghiên cứu của chúng tôi nhỏ với tuổi trung bình 68 và nữ giới chiếm tỷ lệ thấp. 

 Như vậy kết quả phân tích đa biến của chúng tôi cũng phù hợp với các tác 

giả khác trên thế giới.  

Tính an toàn của thủ thuật đo FFR  
Khi nói về tính an toàn của thủ thuật đo FFR, người ta thường quan tâm đến 

2 vấn đề: (1) biến chứng liên quan trực tiếp đến thao tác lái dây dẫn áp lực (gồm 

bóc tách ĐMV, thủng ĐMV, hoặc gây co thắt ĐMV) và (2) các tác dụng phụ 

liên quan đến thuốc giãn vi mạch.   

Một là trong nghiên cứu này, chúng tôi không ghi nhận biến chứng liên 

quan trực tiếp đến thao tác lái dây dẫn áp lực như bóc tách ĐMV, hoặc thủng 

ĐMV. Để đo được FFR, yếu tố quan trọng đầu tiên là lái được dây dẫn áp lực 
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qua tổn thương hẹp ĐMV cần đo. Chúng tôi lái dây dẫn thành công qua tất cả 

143/143 tổn thương mặc dù có tới 75,5% tổn thương thuộc típ B2/C. Tỷ lệ thành 

công ở 100% số ca thực hiện (111/111 bệnh nhân). Với dây dẫn áp lực 

PressureWire của hãng St. Jude Medical, chúng tôi nhận thấy tương đối dễ sử 

dụng. Đây là loại dây dẫn áp lực ngậm nước, với kích thước tương tự các dây 

dẫn can thiệp thông thường (đường kính 0,014 inch tương đương 0,36 mm), cấu 

tạo phần đầu mềm, linh hoạt nên không gây khó khăn cho bác sĩ can thiệp trong 

quá trình thao tác. Trên thế giới, biến chứng tách thành ĐMV gặp với tỷ lệ thấp, 

từ 0,2% [19] đến 0,3% [18] tùy nghiên cứu. Tại Việt Nam, nghiên cứu của tác 

giả Đinh Huỳnh Linh (2010) [88] và của Huỳnh Trung Cang (2014) [86] cũng 

không ghi nhận những biến chứng này. Hiện tượng co thắt ĐMV gặp 5,7% số ca 

nhưng đáp ứng tốt với thuốc nitroglycerine, khi ta ̆ng liều nitroglycerin, mạch 

vành giãn trở lại, dòng chảy đoạn xa tốt và bệnh nhân có thể đu ̛ợc tiếp tục đo 

FFR [88].  

Hai là về tác dụng phụ liên quan đến thuốc giãn vi mạch: chúng tôi gặp 

một trường hợp xoắn đỉnh trong lúc bơm papaverine vào ĐMV (0,9%), nhưng 

được xử trí ổn định và không gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. 

Trong một số nghiên cứu trước đây, các tác giả vẫn lo ngại việc sử dụng 

papaverine để đo FFR có thể gây rối loạn nhịp thất nguy hiểm, mà hay gặp là 

xoắn đỉnh. Theo Nakayama và cs. (2015) [191], tỷ lệ xoắn đỉnh gặp ở 2,8% bệnh 

nhân, trong đó có 1,7% chuyển thành rung thất / nhanh thất phải sốc điện.  

Theo tìm hiểu của chúng tôi tới nay chưa có tài liệu nào đề cập đến mối liên 

quan giữa nồng độ thuốc papaverine bơm vào ĐMV (hay cách pha thuốc) và 

nguy cơ xuất hiện biến chứng rối loạn nhịp. Tuy nhiên có nghiên cứu thực 

nghiệm cho thấy papaverine với nồng độ từ trên 0,3% (300 mg/100 ml nước 

muối sinh lý) khi trộn lẫn với chất cản quang ion hóa có gốc acid ioxaglic 

(Hexabrix) có thể làm hình thành các hạt kết tủa kích thước 50-100 µm gây tắc 

vi mạch thoáng qua. Các hạt kết tủa này sẽ tan trở lại nếu nồng độ được pha 
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loãng [192],[193]. Theo cách đo của Wilson và cs. [172], người ta sử dụng một 

thiết bị chạc ba và hai bơm tiêm, trong đó một bơm tiêm chứa papaverine với 

liều đã định sẵn (tùy vào vị trí ĐMV) được bơm nhanh trong 2-3 giây vào ĐMV 

qua ống thông, sau đó bơm tiếp nước muối sinh lý trước khi khóa chạc ba để 

theo dõi áp lực. Theo cách pha của chúng tôi, một ống papaverine 2ml hàm 

lượng 20mg/ml pha vừa đủ trong 20ml nước muối sinh lý 0,9% tương đương 

2mg/1ml hay nồng độ là 0,2%. Mỗi lần sử dụng lấy 4ml dung dịch (tương đương 

8mg nếu đo cho ĐMV phải) hoặc 6ml (tương đương 12mg nếu đo cho ĐMV 

trái) pha vừa đủ thành 10ml bơm vào ĐMV qua ống thông. Cách pha này vẫn 

đảm bảo không vượt quá nồng độ 0,3% như đã nêu ở trên. Đồng thời trước khi 

bơm papaverine cần phải tráng ống thông can thiệp bằng nước muối sinh lý để 

đảm bảo không còn thuốc cản quang trong ống thông.  

Theo Okabe và cs. (2018) [194], nhịp tim chậm (<50 ck/phút), hạ kali máu 

(kali < 3,5 mmol/L) và suy tim với LVEF thấp là những yếu tố tiên lượng độc 

lập nguy cơ rối loạn nhịp thất khi đo FFR có sử dụng papaverine nên có lẽ cách 

chọn bệnh nhân là yếu tố quan trọng hơn cả để hạn chế nguy cơ này. Tiêu chuẩn 

lựa chọn của chúng tôi không bao gồm bệnh nhân có nhịp tim <50 ck/ph và suy 

tim nặng với LVEF<30%. Nhịp tim của bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng 

tôi có trung vị 81 ck/ph {IQR:61-101} (Bảng 3.1), và LVEF trung bình là 

46,4±7,3% (Bảng 3.2). Bên cạnh đó, xét nghiệm kali máu trung bình là 4,3±0,5 

mmol/L (Bảng 3.2). Điều này có thể giải thích cho tỷ lệ biến chứng thấp trong 

nghiên cứu của chúng tôi. Trong thực tế, chúng tôi không gặp trường hợp nào 

rung thất, hay cơn nhịp nhanh thất phải sốc điện.   

Ngoài ra có bệnh nhân có cảm giác khó chịu ở ngực thoáng qua, nhịp chậm 
xoang thoáng qua tác dụng phụ này có thể dự đoán trước được do papaverine tác 
động trực tiếp lên tế bào cơ tim gây ức chế dẫn truyền và kéo dài thời gian trơ, 
nhưng thời gian tác dụng  ngắn dưới 1 phút nên những triệu chứng này xuất hiện 

đều thoáng qua mà không cần xử trí gì đặc biệt [76],[79]. 
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Tóm lại, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tiến hành đo FFR bằng dây 
dẫn áp lực Pressurewire ở ĐMV không thủ phạm trong cùng thời gian nằm viện 
là an toàn và khả thi với tỉ lệ biến chứng thấp (0,9%) và tỷ lệ cao thành công về 
kỹ thuật (100%). 

4.3 |   Vai trò của FFR trong hướng dẫn chỉ định can thiệp động mạch 
vành không thủ phạm 

 

4.3.1 | Thay đổi chiến lược điều trị 

 Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy vai trò của FFR trong hướng dẫn 
chỉ định can thiệp ĐMV không thủ phạm được thể hiện rõ ở việc FFR đánh giá 
được hiện tượng không tương đồng giữa hẹp hình thái và hẹp chức năng ĐMV. 
Cụ thể là đánh giá FFR giúp tránh bỏ sót 27,7% tổn thương dù hẹp hình thái mức 
độ vừa nhưng có hẹp chức năng, đồng thời giúp tránh chỉ định điều trị can thiệp 
quá mức 73,8% tổn thương không hẹp chức năng dù hẹp hình thái mức độ nhiều 
(Biểu đồ 3.11, 3.12). 
  Chính nhờ đó chiến lược điều trị đã thay đổi, làm giảm 48,6% bệnh nhân 
không phải can thiệp đặt stent (Biểu đồ 3.13). Thay đổi chiến lược điều trị cũng 
thường thấy trong các nghiên cứu khi sử dụng FFR để hướng dẫn chỉ định can 
thiệp. Theo nghiên cứu RIPCORD (2014) [87], trong 26.200 bệnh nhân có 1/4 số 
bệnh nhân thay đổi chiến lược điều trị, trong đó 12,5% thay đổi từ điều trị nội 
khoa (nếu chỉ dựa vào hình ảnh chụp mạch) sang can thiệp, và 1/4 số bệnh nhân 
thay đổi từ chiến lược can thiệp sang điều trị nội khoa. Nghiên cứu CVIT-
DEFER (2015) [93] có 39% bệnh nhân thay đổi chiến lược điều trị sau khi đo 
FFR. Quan trọng là từ góc độ an toàn, tỷ lệ BCTM trong 1 năm theo dõi không 
khác biệt ở nhóm bệnh nhân thay đổi chiến lược điều trị do có hiện tượng không 
tương đồng sv. bệnh nhân không thay đổi điều trị vì có tương đồng giữa chụp 
ĐMV và đo FFR (11,2% sv. 11,9%, p=0,78). Hamilos và cs. [195] đo FFR ở 
2.500 ĐMV thấy có những tổn thương tổn thương hẹp hình thái không đáng kể 
nhưng lại hẹp chức năng, trong khi nhiều tổn thương hẹp hình thái đáng kể 
nhưng không hẹp chức năng. Sự phân bố kết quả không đồng nhất khiến việc 
đưa ra quyết định điều trị đối với từng bệnh nhân cụ thể là không hề đơn giản.  
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Thay đổi cách phân loại bệnh ĐMV dựa vào kết quả đo FFR 
 Dựa vào đánh giá hẹp hình thái, nghiên cứu của chúng tôi có 71,2% bệnh 

nhân bị bệnh 2 nhánh ĐMV hẹp hình thái, 28,8% bệnh nhân bị bệnh 3 nhánh 

ĐMV hẹp hình thái, không có bệnh nhân nào bị bệnh 1 nhánh ĐMV hẹp hình 

thái. Nghiên cứu của Thân Văn Tuấn [4] có 77% tổn thương 2 nhánh, 23% tổn 

thương 3 nhánh ĐMV. Nghiên cứu của Savic (2019), tỷ lệ này lần lượt là 52,6% 

và 47,4% [23].   

Đối với bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên, ĐMV thủ phạm được coi là 1 

nhánh ĐMV vừa có hẹp hình thái, vừa có hẹp chức năng (trước can thiệp). Sau khi 

đánh giá hẹp chức năng ĐMV không thủ phạm bằng đo FFR, có tới 67,6% bệnh 

nhân chỉ tổn thương 1 nhánh ĐMV (nghĩa là chỉ hẹp chức năng ĐMV thủ phạm) 

trong khi nếu theo tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu thì 111 (100%) bệnh 

nhân đều có tổn thương nhiều nhánh ĐMV; có 29,7% bệnh nhân bị bệnh 2 ĐMV 

hẹp chức năng, chỉ có 2,7% bệnh nhân bị bệnh 3 ĐMV hẹp chức năng. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân bị hẹp hình thái 3 nhánh 

ĐMV ở nhóm CTTB nhiều hơn sv. nhóm CTTP (44,4% sv. 21,3%, p=0,01) 

(Bảng 3.3). Tuy nhiên cần lưu ý rằng, nhóm CTTB có tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ cao 

hơn sv. nhóm CTTP (36,1% sv. 16%, p=0,02) (Bảng 3.1). Điều này có thể lý giải 

được vì ĐTĐ đã đu ̛ợc chứng minh là yếu tố tiên lu ̛ợng đọ ̂c lạ ̂p khả na ̆ng bị tổn 

thương nhiều nhánh ĐMV như nghiên cứu của Comella và cs. (2017) [196]. Bên 

cạnh đó, người ta lo ngại rằng những tổn thương hẹp hình thái ĐMV không thủ 

phạm nhưng được điều trị bảo tồn (do FFR>0,80) vẫn có nguy cơ gây biến cố 

cao hơn do hẹp tiến triển trên nền xơ vữa ở bệnh nhân có đái tháo đường. Tuy 

nhiên, Van Belle và cs. (2020) [186] khi phân tích 1.983 bệnh nhân đã nhận thấy 

tỷ lệ phải tái can thiệp ở những tổn thương có FFR>0,80 không có sự khác biệt 

giữa bệnh nhân ĐTĐ và không ĐTĐ (8,4% sv. 7,9%, p=0,87). 

Mặc dù phân tích gộp của Mancini và cs. (2016) [197] trên 5.034 bệnh 

nhân cho thấy ở bệnh nhân ĐTĐ nếu có tổn thương nhiều nhánh ĐMV thì chiến 

lược điều trị tái thông bằng phẫu thuật bắc nối chủ vành có tỷ lệ tử vong thấp 
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hơn sv. can thiệp qua da (HR=0,76; 95%CI: 0,60-0,96; p=0,024) sau 4,5 năm 

theo dõi. Theo nghiên cứu của Head và cs. (2018) [198] tỷ lệ tử vong theo dõi 5 

năm ở nhóm can thiệp qua da cũng cao hơn sv. phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành 

(HR=1,48; 95%CI: 1,19-1,84; p=0,0004). Tuy nhiên, chiến lược CTTB có hướng 

dẫn của FFR có lẽ vẫn phù hợp cho đối tượng trong nghiên cứu của chúng tôi vì: 

(1) phân tích nêu trên không hoàn toàn đại diện cho nhóm bệnh nhân ĐTĐ có 

hẹp nhiều nhánh ĐMV trong bệnh cảnh NMCT cấp ST chênh lên STEMI, mà 

bao gồm nhiều thể bệnh mạch vành khác nhau chứ không chỉ riêng NMCT; (2) các 

nghiên cứu này không dựa vào FFR trước khi quyết định chiến lược điều trị tái 

thông ĐMV mà vẫn theo cách thường quy; (3) nếu như thang điểm SYNTAX chỉ 

dựa vào số lượng, vị trí tổn thương, mức độ phức tạp giải phẫu của các tổn thương ở 

bệnh nhân có hẹp nhiều nhánh ĐMV để đưa ra lựa chọn điều trị phù hợp (can thiệp 

qua da hay phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành), chứ không dựa trên cơ sở tổn thương 

đó có thực sự gây thiếu máu cơ tim hay không. FFR khi kết hợp với thang điểm 

SYNTAX sẽ giúp trả lời được câu hỏi có thực sự bao nhiêu tổn thương ĐMV gây 

hẹp chức năng trong số những tổn thương có hẹp giải phẫu đó. Nam và cs. (2011) 

[199] khi phân tích 497 bệnh nhân có điểm SYNTAX cao (nghĩa là chiến lược điều 

trị tái thông bằng phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành có lợi hơn can thiệp qua da), nếu 

tính theo điểm SYNTAX-FFR thì có tới hơn 1/3 số bệnh nhân (32%) chỉ cần can 

thiệp (chỉ can thiệp ĐMV hẹp chức năng); (4) hơn nữa bệnh nhân trong nghiên cứu 

của chúng tôi có điểm Syntax trung bình 17,8±2,4 là phù hợp với chỉ định can thiệp 

ĐMV qua da ( ≤ 22 điểm) (Bảng 3.3). 

4.3.2 | Kết quả can thiệp động mạch vành không thủ phạm hẹp chức năng  
 Chúng tôi đã tiến hành can thiệp cho tất cả 36 bệnh nhân (nhóm CTTB),  

đặt stent cho 39 tổn thương ĐMV không thủ phạm có hẹp chức năng với tỷ lệ 

thành công thủ thuật cao 97,2% (Bảng 3.11). Chúng tôi ghi nhận 1 (2,8%) bệnh 

nhân sau can thiệp ĐMV không thủ phạm có dòng chảy TIMI 2, nhưng đáp ứng 

tốt với truyền nitroglycerine liên tục sau 1 ngày và bệnh nhân không ĐTN tiến 

triển. Đây là trường hợp tổn thương LAD hẹp dài lan tỏa phải đặt 3 stent. Tỷ lệ 



91 
 

thành công cao trên 90% của can thiệp đặt stent ĐMV không thủ phạm có hướng 

dẫn của FFR cũng được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu [18],[19],[20]. 

 Kết quả đặt stent cho thấy đạt hiệu quả khi đường kính mạch tham chiếu 

(RVD) và đường kính lòng mạch nhỏ nhất (MLD) của ĐMV không thủ phạm 

sau can thiệp được cải thiện đáng kể sv. trước can thiệp (p<0,05). Chiều dài stent 

lớn hơn đáng kể sv. chiều dài tổn thương được can thiệp (p<0,05) để đảm bảo 

phủ hết được tổn thương (Bảng 3.11).  

 Tỷ lệ stent/tổn thương ĐMV không thủ phạm = 1,38 {1-3} trong đó hơn 

2/3 số tổn thương (66,7%) chỉ cần đặt 1 stent, chỉ có 2 (5,1%) trường hợp phải 

đặt 3 stent. Khi tính cả can thiệp thì đầu, số stent đặt ở nhóm CTTB là 2,6 stent/ 

mỗi bệnh nhân trong thời gian nằm viện (Bảng 3.10). Nếu chỉ can thiệp ĐMV thủ 

phạm thì số stent đặt là 1,1 / mỗi bệnh nhân (Bảng 3.3). Mặc dù phần lớn chi phí 

trong can thiệp mạch vành liên quan đến giá thành của stent phủ thuốc [200]. Tuy 

nhiên theo Smits và cs. (2020) [201], can thiệp ĐMV có hướng dẫn của FFR thực 

chất lại giúp tiết kiệm 21% chi phí cho mỗi bệnh nhân ở thời điểm 1 năm khi sv. 

can thiệp thường quy. Lúc đầu phần chi trả thêm là cho dây dẫn áp lực, nhưng tính 

chung tổng chi phí cho dụng cụ can thiệp như bóng, stent, và thuốc điều trị sau đó 

lại giảm đi do can thiệp có hướng dẫn của FFR giúp giảm số stent không cần thiết 

phải đặt ở những ĐMV hẹp hình thái nhưng không hẹp chức năng. Nhóm can thiệp 

thường quy lại có chi phí phát sinh cao tới hơn 30%, chủ yếu trong quá trình theo 

dõi, do bệnh nhân phải trả thêm chi phí điều trị liên quan đến các biến cố tăng thêm 

như tái nhập viện, tái can thiệp. Trong nghiên cứu của chúng tôi, FFR giúp giảm 

30,7% (tỷ lệ tương đối) hay 48,6% (tỷ lệ tuyệt đối) bệnh nhân cần phải can thiệp 

đặt stent nếu chỉ dựa vào đánh giá hẹp hình thái ĐMV không thủ phạm (Biểu đồ 

3.13). Theo phân tích gộp của Zhang và cs. (2015) [120], CTTB có hướng dẫn của 

FFR sv. can thiệp thường quy làm giảm tỷ lệ phải đặt stent (14,8% sv. 20,4%). 

Phân tích gộp của Johnson và cs. (2014) [202] cho thấy CTTB có hướng dẫn của 

FFR giúp giảm 50% số ca phải đặt stent. 
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 Trong nghiên cứu này chúng tôi đánh giá kết quả thủ thuật dựa vào hình 

ảnh chụp mạch cuối sau khi can thiệp theo tiêu chuẩn của SCAI. Chúng tôi 

không đo lại FFR một cách thường quy ở tất cả những tổn thương ĐMV không 

thủ phạm sau đặt stent vì những lý do sau: (1) trong thực hành lâm sàng, người ta 

không khuyến khích đo lại FFR ở tổn thương ngay sau can thiệp, nếu như hình 

ảnh chụp đánh giá cuối cùng trước khi kết thúc thủ thuật cho kết quả tốt, trừ 

trường hợp nếu dây dẫn áp lực được tận dụng luôn làm dây dẫn can thiệp. Đo 

FFR ngay sau can thiệp bằng cách kéo ngược dây dẫn dần từ phía xa về phía 

gần, và phải đảm bảo cân bằng áp lực vẫn còn chính xác. Tuy nhiên nghiên cứu 

này tiến hành ở bệnh nhân có tổn thương nhiều nhánh nghĩa là một số bệnh nhân 

có nhiều vị trí cần đo FFR; (2) về mặt kỹ thuật, nếu sử dụng pressurewire làm 

dây dẫn can thiệp đòi hỏi phải tháo rời kết nối với bộ phận đọc kết quả, nên sẽ 

gây hiện tượng sai lệch tín hiệu (signal drift) do dây dẫn áp lực hãng St. Jude 

Medical dựa vào nguyên lý hoạt động theo xung điện (piezo-electric), khác với 

dây dẫn áp lực dựa vào nguyên lý hoạt động theo phát quang (fiber optic) (như 

của hãng Opsen). Do đó phải lấy dây dẫn áp lực ra ngoài hệ thống và làm các 

bước cân bằng áp lực từ đầu nên có lẽ sẽ không hợp lý trong khi tiến hành cho 

nghiên cứu này; (4) việc lái lại dây dẫn áp lực qua tổn thương đã đặt stent không 

phải lúc nào cũng thuận lợi. 30-40% trường hợp không đo lại được FFR sau can 

thiệp do yếu tố kỹ thuật [203]; (5) nếu như vị trí của cảm biến áp lực nên ở phía 

xa sau tổn thương ít nhất 20 mm đã được đồng thuận thì cho tới nay vị trí cảm 

biến áp lực so với vị trí sau đặt stent chưa được thống nhất [95]; (6) Về mặt lý 

thuyết, giá trị FFR càng cao gần về 1,0 sau khi can thiệp thì càng tốt, nhưng 

ngưỡng FFR nào được coi là tối ưu sau can thiệp còn chưa thống nhất trong các 

nghiên cứu: FFR>0,86 theo Agarwal và cs. (2016) [204], FFR³0,89 theo Doh và 

cs. (2015) [205], FFR³0,91 theo Kasula và cs. (2016) [206]; (7) trên thế giới có 

các nghiên cứu đánh giá giá trị tiên lượng của FFR sau can thiệp, hiện đang là 

một xu hướng nghiên cứu mới, nhưng vấn đề này nằm ngoài mục tiêu nghiên 
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cứu của chúng tôi. Theo Jeremias và cs. (2019) [207] hẹp chức năng sau can 

thiệp 81,6% do hẹp khu trú nhưng ko rõ trên chụp mạch. Nguyên nhân chủ yếu 

do stent không áp sát, kém nở, không phủ hết tổn thương, MXV lồi vào trong 

lòng mạch đã đặt stent (protrusion) nên bắt buộc phải dùng IVUS để khẳng định 

[208], do đó nằm ngoài khả năng đánh giá của thiết kế nghiên cứu này.  

 Lựa chọn thời điểm: chúng tôi lựa chọn can thiệp có chuẩn bị ĐMV 

không thủ phạm trong thời gian bệnh nhân nằm viện vì những lý do sau: 

 (1) Thời điểm nào thích hợp nhất để can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm 

(sau khi đã được can thiệp thành công ĐMV thủ phạm): trong cùng thì đầu hay 

có chuẩn bị trong thời gian nằm viện ? Cho tới nay đây vẫn là một vấn đề bàn 

luận chưa có hồi kết. Theo nghiên cứu của Kim và cs. (2017) [209] nhóm CTTB 

có chuẩn bị sau > 1 tuần gặp tỷ lệ BCTM (35,1%) cao hơn sv. nhóm CTTB có 

chuẩn bị <1 tuần (22,5%) và nhóm CTTB thì đầu (23,7%). Phân tích gộp của 

Tarantini và cs. (2016) [210] (n=54.148 bệnh nhân) cho thấy tỷ lệ tử vong (ngắn 

hạn và dài hạn) của nhóm CTTB có chuẩn bị thấp hơn nhóm CTTB thì đầu. 

Phân tích gộp của Bangalore và cs. (2014) [211] (n=61.764 bệnh nhân) cho thấy 

tỷ lệ tử vong ngắn hạn thấp hơn ở nhóm CTTB có chuẩn bị (OR=0,44, 

95%CI: 0,33-0,59), trong khi có xu hướng cao hơn trong nhóm CTTB thì đầu 

(OR=1,19, 95%CI: 1,06–1,34). Tỷ lệ tử vong dài hạn thấp hơn ở nhóm CTTB 

(OR=0,67, 95%CI: 0,58–0,79), bất kể là trong thì đầu hay có chuẩn bị. Ngược 

lại, phân tích gộp của Elgendy và cs. (2017) [212] (n=2.285 bệnh nhân) không 

thấy sự khác biệt về BCTM giữa nhóm CTTB có chuẩn bị trong thời gian nằm 

viện sv. nhóm CTTB thì đầu.  

 Cho dù can thiệp ĐMV không thủ phạm (có hướng dẫn của FFR) trong 
cùng thì đầu hay có chuẩn bị đều cho thấy mang lại lợi ích cho bệnh nhân 
[18],[19],[20]. Chính vì vậy, theo hướng dẫn của ESC [2],[3] can thiệp ĐMV 
không thủ phạm ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên có chỉ định trước khi 
bệnh nhân ra viện (mức IIa, bằng chứng A). Đây là một chỉ định tương đối mở 
về lựa chọn thời điểm can thiệp tiếp theo ở bệnh nhân NMCT có huyết động ổn 
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định. Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian tính từ lúc can thiệp thì đầu đến 

khi đo FFR và can thiệp ĐMV không thủ phạm nếu FFR£0,80 trung bình là 5±2 

ngày và trong thời gian bệnh nhân nằm viện, phù hợp với những hướng dẫn điều 

trị hiện tại. Bainey và cs. (2014) [213] qua phân tích gộp cũng cho thấy CTTB 

có chuẩn bị làm giảm tỷ lệ tử vong trong viện (OR=0,35, 95%CI: 0,21–

0,59; p< 0,001). Phân tích gộp của Vlaar và cs. (2011) [214] (n=40.280 bệnh 

nhân) so sánh 3 chiến lược điều trị (CTTP/CTTB thì đầu/CTTB có chuẩn bị 
trong thời gian nằm viện hoặc trong 1 tháng) cho thấy tỷ lệ tử vong (ngắn hạn và 
dài hạn) thấp hơn ở CTTB sv. CTTP.   
 (2) Về phía chủ quan: chúng tôi nhận thấy can thiệp có chuẩn bị trong 
thời gian nằm viện có lợi ích là bác sĩ có thêm thời gian đánh giá, theo dõi bệnh 
nhân sau khi can thiệp thì đầu ổn định, để lựa chọn bệnh nhân tốt hơn, và để đưa 
ra quyết định phù hợp dựa trên cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của thủ thuật 
[11]. Bên cạnh đó, mức độ hẹp của ĐMV không thủ phạm có thể bị đánh giá quá 
mức trong thì đầu [194],[195]. Dangas và cs. [176] thăm dò ý kiến thấy 80% bác 
sĩ sẽ chọn can thiệp ĐMV không thủ phạm trong thời gian nằm viện, trong khi 
62% bác sĩ chọn thời điểm sau >2 tuần. Nghiên cứu của Savic và cs. (2019) [23] 
có tới 61% số bệnh nhân được can thiệp ĐMV không thủ phạm trong thời gian 
nằm viện trong số 1.763 bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên có tổn thương 
nhiều nhánh ĐMV. Số còn lại được can thiệp sau trung bình từ 1 đến 2,5 tháng.  
 Đánh giá tổn thương và đánh giá bệnh nhân: Các yếu tố quyết định có 

hay không can thiệp sớm ĐMV không thủ phạm dựa vào tình trạng bệnh nhân, khả 

năng đánh giá được chính xác tổn thương trong bệnh cảnh NMCT cấp, vùng cấp 

máu liên quan đến ĐMV đó, và tiên lượng khả năng thành công của thủ thuật, nguy 

cơ của thủ thuật. Nếu có biến chứng liên quan đến thủ thuật (như bóc tách ĐMV, 

tắc mạc đoạn xa, mất nhánh bên, hiện tượng dòng chảy chậm sau can thiệp...) thì 

đây thực sự là một việc không bác sĩ can thiệp nào mong muốn, vì sẽ làm ảnh 

hưởng đến vùng cơ tim không nhồi máu, thậm chí gây thêm vùng NMCT khác, từ 

đó có thể gây rối loạn huyết động [111].  
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 Các nghiên cứu hiện tại chưa đưa ra bàn luận cụ thể về tổn thương như thế 
nào thì nên hay không nên can thiệp, mà vẫn dựa vào quyết định của bác sĩ 
[18],[19],[20]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã bước đầu đánh giá tổn thương 
hình thái theo phân loại của ACC/AHA năm 1988, cũng như theo thang điểm 
Syntax, sẽ góp phần giúp lượng hóa được mức độ phức tạp của từng tổn thương, 
cũng như của cả hệ thống mạch vành, từ đó cân nhắc chiến lược can thiệp. Bệnh 
nhân của chúng tôi có điểm Syntax trung bình 17,8±2,4 vẫn phù hợp với chỉ định 
can thiệp ĐMV qua da (Syntax ≤22). 
 Đánh giá thủ thuật: Các yếu tố khác liên quan trực tiếp đến thủ thuật 

không thể không lo ngại như kéo dài thời gian thủ thuật, tăng thời gian chiếu tia, 

tăng lượng cản quang cần phải sử dụng, do đó làm tăng nguy cơ tổn thương thận 

do thuốc cản quang, tăng nguy cơ huyết khối trong stent (cấp và bán cấp) do tình 

trạng tăng đông và tăng phản ứng viêm [215]. Mọ ̂t điều dễ nhạ ̂n thấy nếu can 

thiệp cả ĐMV không thủ phạm thì lu ̛ợng cản quang phải dùng sẽ nhiều hơn [14]. 

Tuy nhiên phân tích gộp của Politi và cs. (2010) [216], và của El-hayek và cs. 

(2015) [217] cho thấy tỷ lệ tổn thương thận do cản quang, cũng như TBMN, biến 

chứng chảy máu, và NMCT quanh thủ thuật không tăng. Hay nói cách khác, mặc 

dù trong thực tế, CTTB sử dụng nhiều cản quang hơn, thời gian thủ thuật kéo dài 

hơn, không có nghĩa là sẽ làm tăng thêm các biến chứng. 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy:  

  Suy thận do thuốc cản quang: tỷ lệ gặp ở 5 (4,5%) bệnh nhân, trong đó 

có 3 (8,3%) bệnh nhân nhóm CTTB và 2 (2,7%) bệnh nhân nhóm CTTP nhưng sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (HR=0,32, 95%CI: 0,05-1,90, p=0,21) 

(Bảng 3.12). Theo nghiên cứu của Mehta và cs. (2019) [20] tỷ lệ tổn thương thận 

do thuốc cản quang của nhóm CTTB cũng không khác biệt sv. nhóm CTTP 

(1,5% sv. 0,9%, HR=1,59, 95%CI: 0,89-2,84, p=0,11). Các nghiên cứu khác 

cũng cho nhận định tương tự [216],[217]. Theo thiết kế nghiên cứu của chúng 

tôi, bệnh nhân NMCT sau khi đã can thiệp thì đầu thành công, phù hợp với tiêu 

chuẩn lựa chọn mới được đưa vào nghiên cứu. Do đó, thời gian làm thủ thuật can 
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thiệp thì đầu, lượng cản quang dùng trong can thiệp thì đầu phụ thuộc hoàn toàn 

vào đặc điểm từng ca bệnh, cũng như từng bác sĩ làm thủ thuật ca đó, và nằm 

ngoài khả năng ghi nhận trong nghiên cứu. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đặc biệt lưu ý 

đến vấn đề tổn thương thận do thuốc cản quang sau can thiệp ĐMV, đặc biệt ở 

bệnh nhân nhóm CTTB khi phải trải qua 2 lần chụp và can thiệp ĐMV trong thời 

gian nằm viện, bằng cách so sánh creatinine trước và sau can thiệp ở nhóm bệnh 

nhân này. Creatinine trước can thiệp không khác biệt sv. sau can thiệp (0,84±0,15 

mg/dL sv. 0,99±0,63 mg/dL; p=0,21) (Bảng 3.11). Trong thực tế, chức năng thận 

ở những bệnh nhân này đã phục hồi sau khi được truyền dịch và dùng thuốc lợi 

tiểu, mà không cần phải lọc máu cấp cứu. 

 Biến cố chảy máu cần phải truyền máu: tỷ lệ gặp ở 2 (1,8%) bệnh nhân, 

trong đó 1 (31,%) bệnh nhân nhóm CTTB và 1 (1,3%) bệnh nhân nhóm CTTP 

nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (HR=0,47, 95%CI: 0,03-7,57, 

p=0,60) (Bảng 3.12). Hemoglobin trước can thiệp ĐMV không thủ phạm không 

khác biệt sv. sau can thiệp (134,7±14,1 g/L sv. 135,0±13,3 g/L, p=0,54) (Bảng 

3.11). Tỷ lệ biến cố chảy máu sau can thiệp ít gặp có thể do phần lớn bệnh nhân 

được tiến hành thủ thuật qua đường vào ĐM quay (93,7% trong can thiệp thì 

đầu, 95,5% trong khi đo FFR và can thiệp nếu có chỉ định) (Bảng 3.1, 3.4). 

Ngoài ra tỷ lệ bệnh nhân dùng ticagrelor phối hợp với aspirin chỉ chiếm 25,2% 

(Bảng 3.1). Theo nghiên cứu của Engstrom và cs. (2015) [18] tỷ lệ biến cố chảy 

máu ở nhóm CTTB (<1%) không khác biệt sv. nhóm CTTP (1%) (p=0,2). Các 

nghiên cứu khác cũng cho nhận định tương tự [19],[20].   

 Các biến cố khác: chúng tôi không thấy các biến cố nặng khác trong viện 
liên được ghi nhận sau can thiệp ĐMV không thủ phạm bao gồm NMCT quanh 
thủ thuật, TBMN mới, và tử vong trong vòng 24h sau thủ thuật. Theo nghiên cứu 
của Engstrom và cs. (2015) [18] tỷ lệ TBMN ở nhóm CTTB (1%) không khác 
biệt sv. nhóm CTTP (<1%) (p=0,2); tỷ lệ NMCT quanh thủ thuật cũng không có 
sự khác biệt (1% sv. 0%, p=0,2). Các nghiên cứu khác cũng cho nhận định tương 

tự [19],[20],[218].   
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4.3.3 | Biến cố tim mạch trong quá trình theo dõi   
 

Biến cố tim mạch trong 30 ngày theo dõi 

Theo dõi 30 ngày chúng tôi ghi nhận tỷ lệ tử vong do tim mạch thấp 2,7%, 

không có trường hợp nào NMCT (không gây tử vong) hay phải tái thông mạch. Do 

đó, tỷ lệ BCTM trong 30 ngày thấp là 2,7% và không có sự khác biệt giữa nhóm 

CTTB và nhóm CTTP (5,6% sv. 1,3%, HR=0,24; 95%CI: 0,02-2,45, p=0,25). Như 

vậy có thể thấy với sự hướng dẫn của FFR, nhóm CTTP hay can thiệp tối thiểu chỉ 

gồm can thiệp ĐMV thủ phạm và điều trị bảo tồn những ĐMV không thủ phạm hẹp 

hình thái nhưng không hẹp chức năng (FFR>0,80) là an toàn, không làm tăng 

BCTM (tử vong do tim mạch, NMCT, tái can thiệp mạch) khi theo dõi ngắn hạn. 

Nếu như trước đây các tác giả nhận thấy tần suất thiếu máu cục bộ tái phát 

cao hơn ở bệnh nhân có hẹp nhiều nhánh ĐMV sau 30 ngày [7],[26]. Chúng tôi 

không ghi nhận trường hợp NMCT hay phải tái can thiệp mạch trong cả 2 nhóm. 

Điều này theo chúng tôi có thể được lý giải như sau: (1) bệnh nhân được can 

thiệp thì đầu thành công nên về cơ bản đã giải quyết được tình trạng thiếu máu 

cơ tim cấp tính nhờ tái thông được ĐMV thủ phạm bị tắc; (2) do chúng tôi lựa 

chọn chiến lược CTTB có chuẩn bị nên bác sĩ điều trị đã có thời gian để đánh giá 

bệnh nhân kỹ lưỡng hơn và được điều trị nội khoa tối ưu; (3) những tổn thương 

hẹp ĐMV không thủ phạm hẹp hình thái từ 50% còn gây thiếu máu cơ tim (với 

FFR≤0,80) đều được điều trị tái thông sớm trong thời gian nằm viện, có lẽ sẽ 

giúp giảm gánh nặng thiếu máu cơ tim thêm phần nào [182].  

Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi có 2 (1,8%) bệnh nhân phải tái nhập viện 

do nguyên nhân tim mạch (1 bệnh nhân nhóm CTTB, 1 bệnh nhân nhóm CTTP), 

cụ thể là do tình trạng suy tim mất bù. Trong khi đó, NT-proBNP lúc nhập viện 

của nhóm CTTB không khác biệt sv. nhóm CTTP (171,5 pmol/L sv. 197 pmol/L, 

p=0,51) (Bảng 3.11). LVEF của bệnh nhân nhóm CTTB cũng không khác biệt sv. 

nhóm CTTP (45,5±7,2% sv. 47,1±7,1%, p=0,28) (Bảng 3.2). Van Der Schaaf và 
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cs. (2006) [28] thấy tỷ lệ đột tử giữa các nhóm bệnh nhân NMCT không khác biệt 

(10% sv. 8%, p=0,001) nhưng bệnh nhân NMCT kèm tổn thương nhiều nhánh 

ĐMV có nguy cơ tử vong do suy tim cao gấp hơn 7 lần (HR=7,4, 95%CI:1,7-

32,2) sv. bệnh nhân chỉ tổn thương 1 nhánh ĐMV. Như vậy, mặc dù thời gian 

theo dõi chưa đủ dài, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cũng bắt đầu ghi nhận biến 

cố tái nhập viện do suy tim sau NMCT ở cả 2 nhóm. Theo Lekston và cs. (2011) 

[27] cho rằng LVEF ở bệnh nhân tổn thương nhiều nhánh có lẽ đã giảm do tình 

trạng thiếu máu cơ tim cục bộ diễn biến từ trước cả khi xảy ra biến cố NMCT. 

Biến cố tim mạch trong 12 tháng theo dõi 
Theo dõi 12 tháng chúng tôi ghi nhận tỷ lệ tử vong do tim mạch 6,3% và 

không có sự khác biệt giữa nhóm CTTB và nhóm CTTP (8,3% sv. 5,3%; 

HR=0,63; 95%CI: 0,14-0,28, p=0,54). Tỷ lệ tái thông mạch là 6,5% và không có 

sự khác biệt giữa nhóm CTTB và nhóm CTTP (5,6% sv. 5,3%; HR=0,97, 95%CI: 

0,18-5,27, p=0,97). Chúng tôi không ghi nhận trường hợp NMCT nào trong cả 2 

nhóm. Từ đó, tỷ lệ BCTM trong 1 năm là 11,7% và không có sự khác biệt giữa 

nhóm CTTB và CTTP (13,9% sv. 10,7%, HR=0,75; 95%CI: 0,25-2,30, p=0,62). 

Như vậy có thể thấy ở nhóm CTTP, chỉ định điều trị bảo tồn cho những bệnh 

nhân có ĐMV không thủ phạm hẹp hình thái nhưng không hẹp chức năng 

(FFR>0,80) là an toàn, không làm tăng BCTM (tử vong do tim mạch, NMCT, tái 

thông mạch) trong thời gian theo dõi 12 tháng. 

Khi lựa chọn điều trị bảo tồn các tổn thương ĐMV không thủ phạm hẹp 

hình thái có ý nghĩa (hẹp từ trên 50%), câu hỏi mà các bác sĩ luôn đặt ra là: liệu 

điều đó có tăng nguy cơ cho bệnh nhân hay không ?  

Về mặt chức năng: nếu bệnh còn tình trạng thiếu máu cơ tim, trì hoãn điều 

trị tái tưới máu sẽ làm tăng BCTM trong tương lai [59]. Với ĐMV thủ phạm hẹp 

hình thái nhưng không gây thiếu máu cơ tim, điều trị nội khoa là an toàn tương 

đương với NMCT chỉ tổn thương 1 nhánh ĐMV [61].  
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Về mặt hình thái:  

Quan điểm không ủng hộ: trong NMCT, người ta lo ngại tổn thương hẹp 
hình thái dù không gây thiếu máu cơ tim nhưng có thể không ổn định nên có nguy 
cơ gây BCTM trong tương lai. Sự không ổn định của MXV không chỉ là hiện 
tượng diễn ra cục bộ tại một vị trí của ĐMV, mà có thể diễn ra trên cả hệ thống 

ĐMV [29]. Theo Keeley và cs. (2014)  [219], 69% bệnh nhân có nhiều MXV 

không ổn định, và đa số MXV này thấy ở ĐMV không thủ phạm. Goldstein và 

cs. (2000) [29] đã thấy bệnh nhân NMCT có MXV không ổn định thường có tỷ 
lệ tái NMCT cao hơn so với bệnh nhân chỉ có MXV ổn định (24% sv. 9%). Bên 

cạnh đó, Lee và cs. (2004) [220] thấy bệnh nhân với nhiều MXV không ổn định 

có tỷ lệ biến cố cao hơn sv. bệnh nhân chỉ có 1 tổn thương xơ vữa không ổn định 
(24% sv. 10%). Nếu hẹp ĐMV không thủ phạm về bản chất tổn thương là không 
ổn định, có lẽ can thiệp sớm sẽ giúp giảm biến cố liên quan đến tổn thương này 
[13]. Chính vì vậy trong nghiên cứu như PRAMI, CvLPRIT, ĐMV không thủ 
phạm hẹp từ 50% trở lên được can thiệp sớm (ngay trong thì đầu hoặc trong thời 
gian nằm viện). Tuy nhiên các nghiên cứu có hạn chế vì chỉ dựa vào hình ảnh 
chụp ĐMV chứ chưa sử dụng các thăm dò sâu hơn như IVUS, OCT để đánh giá.  

Quan điểm ủng hộ:  

(1) mặc dù 40-60% bệnh nhân NMCT có hẹp ĐMV không thủ phạm, 
nhưng hầu hết bệnh nhân đều không có triệu chứng cho đến khi có đau ngực cấp 
tính do tắc nhánh ĐMV thủ phạm [6]. Những tổn thương hẹp ĐMV không thủ 
phạm được coi là phát hiện tình cờ khi chụp ĐMV thì đầu. Như vậy đối với 
những tổn thương nếu bản chất là ổn định mà không gây hẹp chức năng, điều trị 
nội khoa đã được chứng minh là an toàn, không làm tăng tỷ lệ tử vong 

[15],[16],[221],[222].  

(2) Đối với những tổn thương bản chất là không ổn định, liệu tất cả đều gây 
BCTM trong tương lai, hay có thể không có triệu chứng lâm sàng ? Đây là một 
câu hỏi cần thêm nghiên cứu để trả lời. Trong khi đó, bằng chứng từ nghiên cứu 

cho thấy MXV sẽ tái ổn định nhờ điều trị bằng statin [223].  
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(3) Nghiên cứu gần đây cho thấy MXV thể tích lớn, giảm âm (hay MXV 

giàu lipid) và có hiện tượng tái cấu trúc dương tính là 2 yếu tố tiên lượng độc lập 

gây giảm FFR, mà không phụ thuộc vào mức độ hẹp đường kính lòng mạch khi 

phân tích đa biến [224]. FFR càng thấp khi nhân hoại tử càng lớn. Nói theo một 

cách khác, FFR có mối liên quan đến MXV không ổn định. Người ta lý giải rằng 

yếu tố viêm của MXV không ổn định làm ảnh hưởng đến khả năng co giãn mạch 

khu trú ở vùng hẹp do xơ vữa.    

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận thấy tỷ lệ tái thông mạch thấp ở cả 2 

nhóm bệnh nhân trong 1 năm theo dõi. Theo chúng tôi có một số lý giải có thể 

phù hợp cho vấn đề này: (1) mẫu nghiên cứu nhỏ (111 bệnh nhân) có thể chưa 

đủ để ghi nhận hết biến cố xuất hiện với tần suất thấp; (2) thời gian theo dõi 

trung bình 13,1±3,0 tháng còn khiêm tốn khi so sánh với các nghiên cứu khác 

như DANAMI3-PRIMULTI là 27 tháng (12-44 tháng) [18], hay 35,8 tháng 

(27,6-44,3 tháng) trong nghiên cứu COMPLETE [20]; (3) tất cả 143 tổn thương 

ĐMV không thủ phạm đều được thăm dò FFR để xác định có/không gây thiếu 

máu cơ tim, với 39 tổn thương có FFR£0,80 đều được can thiệp thành công, 

nghĩa là đã giảm được gánh nặng thiếu máu cục bộ cho bệnh nhân; (4) khi tiến 

hành nghiên cứu so sánh can thiệp ĐMV không thủ phạm có hướng dẫn của FFR 

với can thiệp thường quy (dựa vào hình ảnh chụp mạch), các tác giả đều thấy 

BCTM giảm có ý nghĩa ở nhóm can thiệp có hướng dẫn của FFR [18],[19] 

nhưng khi phân tích sâu hơn, giảm BCTM chủ yếu là nhờ giảm tỷ lệ phải tái 

thông mạch. Tuy nhiên trong các nghiên cứu khác nhau, tái thông mạch lại được 

định nghĩa khác nhau như: ĐTN tái phát phải can thiệp (angina-related 

revascularization), ĐTN không đáp ứng với điều trị nội khoa tối ưu (refractory 

angina), hay phải tái can thiệp mạch không theo kế hoạch đã định trước 

(unplanned revascularization); bên cạnh đó bản thân bệnh nhân khi biết mình 

còn ĐMV bị hẹp (hình thái) mà chưa được bác sĩ can thiệp đặt stent đều có xu 

hướng cảm thấy lo lắng hơn, và dễ phàn nàn hơn về triệu chứng ĐTN [48]. Bác 
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sĩ điều trị cũng có xu hướng cho bệnh nhân đi chụp và xét can thiệp vì vẫn nghi 

ngại vấn đề còn ĐMV bị hẹp ở bệnh nhân mình đang theo dõi và điều trị [19]. 

Theo Jang và cs. (2015) [225] cần phải lượng hóa triệu chứng đau ngực bằng 

các thang điểm như SAQ (Seattle Angina Questionnaire) và QoL (Quality of 

life) tru ̛ớc và sau can thiẹ ̂p; (5) một tỷ lệ không nhỏ (36,9%) bệnh nhân trong 

nghiên cứu của chúng tôi bị thừa cân/béo phì (BMI ³ 23 phân loại theo tiêu 

chuẩn người châu Á). Nghiên cứu của Kang S. và cs. (2015) [226] thấy bệnh 

nhân với BMI cao có tỷ lệ phải tái can thiệp xu hướng thấp hơn sv. nhóm BMI 

thấp (1,8% sv. 5.8%; p=0,051), có thể do ở những bệnh nhân này, diện tích và 

thể tích lớp áo chun ngoài của thành ĐM lớn hơn, giúp khả năng đáp ứng bù trừ 

tốt hơn đối với sự tích tụ của MXV (hiện tượng tái cấu trúc dương tính), từ đó 

giúp bảo tồn diện tích lòng mạch, ít ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy qua chỗ 

hẹp, và khi chụp ĐMV sẽ không thấy MXV gây hẹp nhiều nếu không kết hợp 

với thăm dò IVUS.  

Một số yếu tố ảnh hưởng đến BCTM trong 12 tháng theo dõi: khi tiến 

hành phân tích đa biến theo mô hình hồi quy Cox xem xét ảnh hưởng của một số 

yếu tố (như tuổi ³ 65, giới nữ, ĐTĐ, NMCT thành trước, suy tim với LVEF £ 

40%...) có làm tăng nguy BCTM cho bệnh nhân hay không, chúng tôi nhận thấy 

chỉ có NMCT thành trước có xu hướng làm tăng gấp hơn 3 lần nguy cơ bị 

BCTM trong 1 năm theo dõi mặc dù chưa có ý nghĩa thống kê (HR=3,26; 

95%CI: 0,93-11,41, p=0,065). ĐTĐ hay các yếu tố còn lại khác ảnh hưởng 

không có ý nghĩa (p>0,05) (Bảng 3.15). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù 

hợp với nhận định của một số tác giả khác. Ví dụ như: Về tuổi: theo Lim và cs. 

(2014) [188], can thiệp ĐMV có hướng dẫn của FFR mang lại lợi ích cho bệnh 

nhân không phân biệt nhóm trên hoặc dưới 65 tuổi (p=0,920). Về giới: theo Kim 

và cs. (2012) [189] can thiệp ĐMV với hướng dẫn của FFR có tỷ lệ BCTM 

không có sự khác biệt giữa nữ và nam (20,3% sv. 20,2%, p=0,923). Mặc dù 

nghiên cứu của Benamer và cs. (2011) [227] (n=16.760) cho thấy giới nữ là yếu 
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tố tiên lượng tử vong độc lập khi phân tích đa biến, nhưng theo Kyto và cs. 

(2015) [228] sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa nam và nữ là do sự khác biệt về 

tuổi tác và bệnh lý đi kèm chứ không phải do giới tính. Về ĐTĐ: trong nghiên 

cứu của chúng tôi ĐTĐ không phải là một yếu tố tiên lượng BCTM độc lập. 

Trong khi đó, Pederson và cs. (2014) [229] ĐTĐ là yếu tố tiên lượng độc lập cho 

tỷ lệ tử vong sớm ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên. Tuy nhiên Van Belle và 

cs. (2020) [186] cho rằng tỷ lệ BCTM (gồm tử vong do mọi nguyên nhân, 

NMCT, tái thông mạch) trong 1 năm thường cao hơn ở bệnh nhân ĐTĐ sv. bệnh 

nhân không ĐTĐ (11,3% sv. 9%, p<0,05) có thể do xuất phát từ chính đặc điểm 

lâm sàng bệnh nhân ĐTĐ có tuổi trung bình cao hơn, hay gặp nữ giới, hay đi 

kèm THA, RLLM và LVEF giảm. Về suy tim: theo Kobayashi và cs. (2016) 

[184], can thiệp ĐMV có hướng dẫn của FFR mang lại lợi ích cho cả nhóm bệnh 

nhân có LVEF≤40% và >40%. 

Các tác giả cũng nhận định khác nhau về yếu tố tiên lượng độc lập BCTM 

ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên có tổn thương nhiều nhánh ĐMV. Sự có 

mặt thêm nhánh ĐMV hẹp khác bản thân đã là một yếu tố tiên lượng nặng [5],[8]. 

Nghiên cứu của Park và cs. (2013) [230] (n=28.421 bệnh nhân) đã phân tích các 

yếu tố tiên lượng tử vong độc lập gồm tuổi ³ 65, độ Killip ³ 2 khi nhập viện, 

giới nữ, suy tim có LVEF giảm và suy thận. Ryu và cs. (2019) [231] (n=2.030 

bệnh nhân) qua phân tích đa biến nhận thấy 6 yếu tố tiên lượng tử vong gồm tuổi 

cao (HR=1,70, 95%CI: 1,25-2,30, p=0,01), creatinine máu cao (HR=1,45, 

95%CI: 1,13-1,85, p=0,01), độ Killip cao khi nhập viện (HR=1,45, 95%CI: 1,16-

1,81, p=0,01), trọng lượng cơ thể thấp (HR=1,31, 95%CI: 1,00-1,72, p=0,05), 

LVEF giảm (HR=1,33, 95%CI: 1,05-1,67, p=0,02), và có tiền sử TBMN 

(HR=2,19, 95%CI: 1,13-4,23, p=0,02). 

4.3.4 | Một số hạn chế của nghiên cứu  

Thiết kế nghiên cứu: không có nhóm chứng, cách chọn bệnh nhân không 
ngẫu nhiên nên không thể loại trừ hết các yếu tố nhiễu tiềm ẩn. Tình trạng bệnh 
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nặng hay nhẹ của bệnh nhân có thể ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược điều trị 
của bác sĩ, mặc dù chúng tôi đã loại trừ các ca suy tim nặng, sốc tim. Tuy nhiên 
tiêu chuẩn lựa chọn/loại trừ đối tượng nghiên cứu cũng phản ánh đúng thực tế 
lâm sàng là chỉ nên chọn lựa những bệnh nhân NMCT đã can thiệp thì đầu thành 
công mà có tình trạng lâm sàng ổn định, tổn thương ĐMV không quá phức tạp.  

Cỡ mẫu nghiên cứu gồm 111 bệnh nhân còn hạn chế và tiến hành đơn 

trung tâm. Nguyên nhân do tiêu chuẩn lựa chọn khắt khe và để thực hiẹ ̂n đồng 

thời cả 3 kỹ thuạ ̂t (chụp ĐMV, can thiệp ĐMV qua da, và đo FFR) trong cùng 
thời gian nằm viện cần chi phí cao hơn sv. các ca thông thường, nên rất khó để 

thực hiẹ ̂n trên số lu ̛ợng lớn bệnh nhân. Hướng phối hợp nghiên cứu đa trung tâm 

sẽ giúp tăng cỡ mẫu để tăng tính đại diẹ ̂n cho đối tượng nghiên cứu. 

Về thu thập số liệu: sai số đo đạc định tính, định lu ̛ợng mạ ̆c dù nhỏ nhưng 

vẫn có thể xảy ra do tính chất khách quan và chủ quan của ngu ̛ời làm nghiên 

cứu, phu ̛o ̛ng tiẹ ̂n nghiên cứu. Trong điều kiẹ ̂n cho phép, số liệu nên được phân 

tích xử lý ở các đo ̛n vị đo đạc chuyên sâu, giống nhu ̛ mô hình đã được xây dựng 

ở các nu ̛ớc phát triển (mô hình QCA core lab; FFR core lab..).  
Về thời điểm đo FFR: trong giai đoạn cấp của NMCT, FFR có thể bị ảnh 

hưởng ở mức độ nào đó, do rối loạn chức năng hệ vi mạch sau NMCT. Tuy 

nhiên các nghiên cứu cho thấy đánh giá FFR trong giai đoạn này vẫn đủ độ tin 

cậy [103],[104]. Bên cạnh đó, thời gian đo FFR sau can thiệp thì đầu ít nhất 2 

ngày góp phần hạn chế hiện tượng này, nếu có.       

Về đánh giá tổn thương: FFR đánh giá hẹp chức năng ĐMV nhưng không 

đánh giá được bản chất của MXV. Người ta thấy trong NMCT, hiện tượng viêm 

có thể diễn ra trên cả hệ thống cây ĐMV, không chỉ riêng ở ĐMV thủ phạm, do 

đó có thể gây hiện tượng bất ổn định của MVX ở cả ĐMV không thủ phạm. Tuy 

nhiên yếu tố nào để nhận biết MXV không ổn định này sẽ tiến triển gây nên biến 

cố NMCT trên lâm sàng, trong khi MXV kia lại không gây biến cố hoặc tự liền, 

nhất là khi bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu kép và 

statin sau NMCT? [232],[233]. 
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Về đánh giá kết quả can thiệp ĐMV không thủ phạm: trong phạm vi 

của nghiên cứu này, chúng tôi chỉ đánh giá kết quả can thiệp dựa vào tiêu chuẩn 

thành công trên chụp mạch, hay nói cách khác là vẫn dựa vào đánh giá hình thái, 

nhưng đây vẫn là cách đánh giá được đồng thuận.  

Về quá trình theo dõi bệnh nhân: bên cạnh cỡ mẫu nhỏ, 2 thời điểm 

đánh giá biến cố (30 ngày, 12 tháng) chưa phải là thời gian theo dõi đủ dài để 

ghi nhận sự xuất hiện các BCTM xảy ra với tần suất thấp. Tuy nhiên chúng 

tôi cũng đã cố gắng theo dõi trong thời gian trung bình 13,1±3,0 tháng, và 

đáng lưu ý là không mất theo dõi trường hợp nào. Theo dõi biến cố qua điẹ ̂n 

thoại nên chỉ khai thác đu ̛ợc các triẹ ̂u chứng co ̛ na ̆ng và BCTM chính, mà 

không thu thạ ̂p đu ̛ợc đầy đủ các dấu hiẹ ̂u thực thể, cũng như các thông số cạ ̂n 

lâm sàng của bệnh nhân sau khi ra viẹ ̂n.  
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KẾT LUẬN 

 Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng, đơn trung tâm, có theo 

dõi dọc 13,1±3,0 tháng (từ 8/2018 - 2/2020) gồm 111 bệnh nhân NMCT cấp ST 

chênh lên đã can thiệp thì đầu thành công có tuổi trung bình 68,4±11,0, với tổng 

số 143 ĐMV không thủ phạm hẹp đường kính lòng mạch trung bình 63,9±9,8%. 

Đánh giá phân số dự trữ vành (FFR) của ĐMV không thủ phạm cho thấy:  

 Giá trị FFR trung bình là 0,82±0,08. 

 27,3% ĐMV không thủ phạm có hẹp chức năng. 41,3% ĐMV không thủ 

phạm có hiện tượng không tương đồng giữa hẹp hình thái và hẹp chức năng.  

 FFR có tương quan thuận mức độ chặt với đường kính lòng mạch nhỏ 

nhất (r = 0,59), và tương quan nghịch mức độ trung bình với chiều dài tổn 

thương (r = - 0,49). 

 Đo FFR ở ĐMV không thủ phạm có tỷ lệ biến chứng thấp 0,9% (do rối 

loạn nhịp thất liên quan đến thuốc giãn vi mạch papaverine). 

Đánh giá vai trò của FFR trong hướng dẫn chỉ định can thiệp động mạch 

vành không thủ phạm cho thấy:  

 Hướng dẫn của FFR giúp giảm 48,6% bệnh nhân phải chỉ định can thiệp.   

 Can thiệp ĐMV không thủ phạm còn hẹp chức năng trong cùng thời gian 

nằm viện có tỷ lệ thành công thủ thuật cao 97,2%, không làm tăng biến cố suy 

thận do cản quang (HR=0,32, 95%CI: 0,05-1,91, p=0,21), chảy máu phải truyền 

máu (HR=0,47, 95%CI: 0,03-7,57, p=0,60) so với chỉ can thiệp ĐMV thủ phạm. 

 Điều trị can thiệp hay bảo tồn ĐMV không thủ phạm theo hướng dẫn của 

FFR có tỷ lệ biến cố tim mạch thấp: 2,7% khi theo dõi 30 ngày và 11,7% trong 

12 tháng.  

 Điều trị bảo tồn ĐMV không thủ phạm có hẹp hình thái nhưng không hẹp 

chức năng không làm tăng tỷ lệ biến cố tim mạch so với nhóm can thiệp toàn bộ 

khi theo dõi 30 ngày (HR=0,24, 95%CI: 0,08-2,21, p=0,55) và khi theo dõi 12 

tháng (HR=0,75, 95%CI: 0,25-2,30, p=0,62). 
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KIẾN NGHỊ   

Có thể đo phân số dự trữ vành FFR để hướng dẫn chỉ định can thiệp ĐMV 

không thủ phạm ở bệnh nhân NMCT cấp ST chênh lên kèm tổn thương nhiều 

nhánh ĐMV sau can thiệp thì đầu ổn định trong thời gian nằm viện.  
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PHỤ LỤC 1 
Quy trình chụp và can thiệp động mạch vành  

1. Chụp động mạch vành [143] 

 Phu ̛o ̛ng tiẹ ̂n  

- Bàn để dụng cụ, bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, gạc vô khuẩn,  

bơm (5ml, 10ml, 20ml, 50ml), dụng cụ ba chạc, bộ dụng cụ mở đường vào ĐM 

(01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ lidocain hoặc novocain), 

dây nối với lọ thuốc cản quang, 01 xilanh xoáy để lấy và bơm thuốc cản quang.  

- Bộ kết nối với hệ thống manifold và khúc nối ngắn.  

- Catheter chụp ĐMV: ống thông Judkins (JR,JL) các cỡ, Tiger 5F, Ikari 

6F. Các loại khác tuỳ thủ thuật: Amplatz (AL, AR), ống thông đa dụng (MP).  

- Dây dẫn (guidewire) cho ống thông. 

- Các thuốc: sau khi mở đường vào mạch máu, tiêm vào ĐM quay 3.000-

5.000 đơn vị heparin, 200 μg nitroglycerin. Với ĐM đùi, không cần tiêm heparin 

và nitroglycerin (nếu chỉ chụp ĐMV). 

 Các bước tiến hành:  

- Tráng rửa sheath, ống thông chụp bằng nước muối sinh lý có pha sẵn 

heparin, lau dây dẫn (guidewire) bằng gạc tẩm nước muối pha heparin.  

- Luồn dây dẫn vào trong lòng ống thông chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold và đuổi khí.  

- Mở đường vào ĐM (ĐM quay hoặc ĐM đùi). Luồn introducer sheath vào 

ĐM; bơm 100-200 μg nitroglycerin qua ống sheath nếu đường vào ĐM quay để 

hạn chế co thắt. Bơm 5000 đơn vị heparin vào ĐM qua sheath.  

- Đẩy dây dẫn và catheter (TIG) đồng thời qua ĐM quay cho tới gốc ĐMC.  

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, đuổi 

khí để đảm bảo không có không khí trong catheter và hệ thống manifold.  

- Thiết lập chế độ máy chụp mạch: tốc độ chụp 15 khung hình/giây. Cỡ 

bóng 7 inches (18 cm). Có thể thay đổi tuỳ thuộc thủ thuật viên.  



  

- Chụp chọn lọc ĐMV: xoay catheter để đầu catheter vào thân chung ĐMV 

trái. Tiến hành chụp chọn lọc ĐMV trái, lượng thuốc cản quang cho mỗi lần chụp 

từ 6-10 ml. Xoay catheter sang xoang vành phải và chụp chọn lọc ĐMV phải. 

lượng thuốc cản quang cho mỗi lần chụp từ 4-6 ml. Trong thực hành, các tư thế 

thường dùng để đánh giá ĐMV như sau:  

Chụp ĐMV phải: nghiêng trái (LAO) 30o sẽ thấy rõ toàn bộ đường đi ĐMV 

phải; nghiêng trái (LAO) 30o và chếch đầu (CRA) 30o sẽ thấy rõ toàn đoạn 3, hai 

nhánh PDA và PLV của ĐMV phải; nghiêng phải (RAO) 30o sẽ thấy rõ đoạn 2 

ĐMV phải.  

Chụp ĐMV trái: (1) Tư thế nghiêng phải (LAO) 10o và chếch chân (CAU) 

30o cho rõ thân chung ĐMV trái (LM), đoạn 1 LAD và toàn bộ LCx; (2) Tư thế 

nghiêng trái (LAO) 30-40o và chếch chân (CAU) 30-40o (còn gọi là tư thế Spider 

View), cho phép quan sát rõ LM, chỗ chia nhánh và đoạn 1 của LAD và LCx; (3) 

Tư thế nghiêng phải (RAO) 0-10o và chếch đầu (CRA) 35-40o, cho phép quan sát 

rõ đoạn 2, 3 của LAD và các nhánh Diagonal.    

2. Nong và đặt stent động mạch vành [143] 

Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào 

giấy cam kết thực hiện thủ thuật. Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc 

chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, clopidogrel hoặc ticagrelor) trước thủ thuật can 

thiệp. Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm, tiền sử bệnh lý như xuất huyết tiêu 

hóa, rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang, ... 

Phương tiện: ngoài các dụng cụ như chuẩn bị cho chụp ĐMV  

- Ống thông can thiệp (guide): như EBU, JL, JR, AL, AR, XB, tùy đặc 

điểm giải phẫu ĐMV cần can thiệp và thói quen của thủ thuật viên. 

- Khúc nối chữ Y và thiết bị để điều khiển guidewire (introducer, torque). 

- Bơm áp lực định liều: tạo áp lực nở bóng/stent theo áp lực mong muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp ĐMV: lựa chọn tùy theo đặc điểm tổn 

thương ĐMV và thói quen của thủ thuật viên. 



  

- Bóng nong ĐMV: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực 

cao...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn 

thương, chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp 

thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang (với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1) và hút 

vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang. 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin không 

phân đoạn, nitroglycerin, dobutamin, dopamin, atropin, xylocain,... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, 

máy tạo nhịp tạm thời,... 
Các bước tiến hành:  
1. Mở đường vào mạch máu: ĐM quay hoặc ĐM đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp: Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, 

manifold và bơm tráng dịch nhiều lần để đuổi khí trong hệ thống. Đặt ống thông 

can thiệp vào lòng ĐMV, kết nối đuôi ống thông can thiệp với đường đo áp lực.  

3. Tiêm heparin trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành: liều 70-

100 đơn vị/kg cân nặng tiêm TM. Nếu chụp qua ĐM quay đã dùng đủ heparin thì 

không cần cho thêm. Khi thủ thuật kéo dài, có thể cho thêm 1000 đơn vị heparin 

sau một giờ tiến hành thủ thuật. Tối ưu là kiểm tra được thời gian đông máu hoạt 

hoá (ACT) mục tiêu ACT từ 250-350 giây, nếu thấp phải bổ sung liều heparin. 

Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014’’), hơi gập một 

góc 45-60o để có thể lái theo các nhánh ĐMV qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire 

đã qua tổn thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của ĐMV. 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương, chọn 

loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. Kết nối bóng với bơm áp lực có 
chứa thuốc cản quang pha loãng. 



  

- Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, bơm lại 

bằng thuốc cản quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

- Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng 

tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10-30 giây. Có thể bơm bóng 

và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Rút bóng nong ra khỏi hệ thống ống thông can thiệp. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại (recoil) của lòng ĐMV 

sau khi nong bóng: chọn loại stent phù hợp với chiều dài và đường kính tham 

chiếu của tổn thương vừa được nong bóng --> luồn stent vào guide wire, nhẹ 

nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm áp lực định liều có thuốc cản 

quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở các tư thế chụp khác nhau để 

đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent -> Làm nở stent với áp lực theo bảng áp 

lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng 

mạch có thể sử dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo 

stent áp sát thành động mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại ĐMV để đảm bảo không có biến chứng (lóc 

tách, dòng chảy chậm,...). Sau đó, rút guidewire và guiding ra khỏi ĐMV, kết thúc 

thủ thuật. 

Theo dõi người bệnh 

1. Rút sheath 

- Đường vào ĐM quay: rút sheath ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép 

cố định, nới băng ép sau 2 giờ và tháo sau 4-6 giờ (nếu không chảy máu). 

- Đường vào ĐM đùi: rút sheath ngay sau thủ thuật nếu dùng dụng cụ đóng 

mạch chuyên dụng. Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath được khâu cố định và 

lưu trong vòng 3 giờ sau thủ thuật. Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

Theo dõi: mạch, HA, vị trí chọc mạch nhằm phát hiện chảy máu hoặc khối 
máu tụ. Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch đảm bảo 



  

không có tình trạng thiếu máu chi. Hướng dẫn người bệnh nằm tại giường trong 6 
giờ đầu . Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu. Báo ngay điều dưỡng khi 
phát hiện ra chảy máu tái phát hoặc nếu đau nhiều vùng can thiệp. Uống thêm 
nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

3. Biến chứng và xử trí [143] 

1. Giảm áp lực đột ngột do hiện tượng tì đầu ống thông (ống thông can 
thiệp nằm quá sâu trong lòng ĐMV, hoặc có hẹp lỗ vào). Xử trí: rút ống thông ra 
khỏi ĐMV, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên nếu cần thiết. 

2. Rối loạn nhịp: rối loạn nhịp nhanh xử trí bằng các loại thuốc. Sốc điện 
nếu có nhịp nhanh thất gây rối loạn huyết động hoặc rung thất. Rối loạn nhịp 
chậm dùng atropin hoặc đặt máy tạo nhịp tạm thời nếu cần. Tìm nguyên nhân gây 
ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Dòng chảy chậm: xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào ĐMV.  
4. Tách, vỡ thành ĐMV: đặt stent nếu có tách thành ĐMV. Tràn máu màng 

tim: tùy theo mức độ mà có thể gây ép tim cấp. Tiến hành chọc dẫn lưu máu màng 
tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị vỡ ĐMV để bơm 
bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành: 
Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần ĐMV trong 5-10 phút để cầm máu. 
Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng. Xử trí tràn máu màng 

tim: chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, 
hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác: tắc mạch khác (TBMN, tắc ĐM đùi, ĐM quay); 
tách thành ĐMC do thủ thuật; bơm khí vào ĐMV; biến chứng cường phế vị do 
đau gây nhịp chậm, tụt HA (cho atropin, thuốc vận mạch nếu cần); dị ứng thuốc 
cản quang, phản ứng phản vệ (cần phát hiện sớm để xử trí); nhiễm trùng (hiếm 
gặp); biến chứng tại chỗ chọc mạch (chảy máu, máu tụ, giả phình...); suy thận do 
thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp); các biến chứng liên quan 
đến rơi dụng cụ (rơi stent, đứt rơi đầu guidewire... có thể dùng dụng cụ như thòng 
lọng (snare) để kéo ra,...). 



  

PHỤ LỤC 2 

Minh họa cách xác định động mạch vành thủ phạm  

dựa vào điện tâm đồ và hình ảnh chụp ĐMV thì đầu. 

Ví dụ 1: Xác định ĐMV thủ phạm là LAD. 

 

Hình 1: Phối hợp ĐTĐ để xác định ĐMV thủ phạm là LAD. Nguồn: bệnh nhân 
nghiên cứu số 21.  

  

Hình 2: Xác định ĐMV thủ phạm là 

LAD dựa vào hình ảnh chụp ĐMV. 

Nguồn: bệnh nhân nghiên cứu số 21. 

Hình 3: Đánh giá kết quả can thiệp 

thì đầu LAD. Nguồn: bệnh nhân  

nghiên cứu số 21. 
 



  

Ví dụ 2: Xác định ĐMV thủ phạm là LCx. 

 

Hình 4: Phối hợp ĐTĐ để xác định ĐMV thủ phạm là LCx. Nguồn: bệnh nhân 

nghiên cứu số 34. 

  

Hình 5: Xác định ĐMV thủ phạm là 

LCx dựa vào hình ảnh chụp ĐMV. 

Nguồn: bệnh nhân nghiên cứu số 34. 

Hình 6: Đánh giá kết quả can thiệp thì 

đầu LCx. Nguồn: bệnh nhân nghiên cứu 

số 34. 
   



  

Ví dụ 3: Xác định ĐMV thủ phạm là RCA. 

 

Hình 7: Phối hợp ĐTĐ để xác định ĐMV thủ phạm là RCA. Nguồn: bệnh nhân 
nghiên cứu số 86. 

  

Hình 8: Xác định ĐMV thủ phạm là RCA 

dựa vào hình ảnh chụp ĐMV. Nguồn: 

bệnh nhân nghiên cứu số 86. 

Hình 9: Đánh giá kết quả can thiệp thì 

đầu RCA. Nguồn: bệnh nhân nghiên 

cứu số 86. 
 

 



  

PHỤ LỤC 3 
Một số định nghĩa và các tiêu chí đánh giá 

Ø Tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT cấp: theo định nghĩa toàn cầu lần thứ IV năm 

2018 về NMCT cấp [22]. Thuật ngữ NMCT cấp được sử dụng khi có tình 

trạng tổn thương cơ tim cấp tính với bằng chứng lâm sàng thiếu máu cơ tim 

cục bộ cấp cùng với sự tăng và/ hoặc giảm troponin với ít nhất một giá trị trên 

bách phân vị thứ 99; kèm theo ít nhất 1 trong các yếu tố sau: 

- Triệu chứng cơ năng của thiếu máu cơ tim cục bộ (cơn ĐTN). 

- Thay đổi điện tâm đồ theo các tiêu chuẩn nói trên.  

- Tiến triển của sóng Q bệnh lý. 

- Có bằng chứng hình ảnh mới của cơ tim mất chức năng sống hoặc rối loạn 

vận động vùng trong bệnh cảnh phù hợp với thiếu máu cục bộ. 

- Có huyết khối ĐMV khi chụp mạch hoặc khi khám nghiệm tử thi. 

NMCT cấp ST chênh lên = Tiêu chuẩn NMCT cấp + Điện tâm đồ có 

ST chênh lên. 

Ø Siêu âm tim: phân độ LVEF theo Hội siêu âm Hoa Kỳ na ̆m 2015 [39]. 
Bảng 1: Phân độ phân suất tống máu thất trái (LVEF). 

LVEF ≥50%: suy tim có phân suất tống máu bảo tồn. 

LVEF 41%-49%: suy tim có phân suất tống máu trung gian. 

LVEF ≤40%: suy tim có phân suất tống máu giảm. 
 

Ø Phân tích hình ảnh chụp mạch vành  

ü Thang điểm TIMI đánh giá dòng chảy ĐMV [36]: trước và sau can thiệp. 

Bảng 2: Thang điểm TIMI đánh giá dòng chảy trong ĐMV. 

TIMI 0 (không tưới máu):  

Không có dòng chảy phía sau chỗ tắc 

TIMI 1 (có thấm qua nhưng không tưới máu) 

Chất cản quang đi qua chỗ tắc nhưng không làm cản quang phần ĐMV phía sau chỗ tắc 



  

TIMI 2 (tưới máu một phần): 

Chất cản quang đi qua chỗ tắc và làm cản quang phần ĐM phía xa, nhưng tốc độ 
dòng cản quang hay tốc độ thải thuốc cản quang ở các nhánh mạch phía xa (hay 
cả hai) thì chậm hơn ĐMV bên đối diện. 
TIMI 3 (tưới máu đầy đủ): 
Tốc độ dòng cản quang chảy vào phần xa của chỗ tắc và tốc độ thải thuốc cản 
quang tương tự như ĐMV bên đối diện. 

 
Hình 1: Thang điểm TIMI đánh giá dòng chảy trong ĐMV. 

Ghi chú: TIMI = Thrombolysis In Myocardial Infarction. 
 

ü Mức độ tưới máu cơ tim TMP [142]:  

Bảng 3: Thang điểm TMP đánh giá mức độ tưới máu cơ tim. 

TMP 0   
Không có hoặc rất ít thuốc cản quang ngấm vào cơ tim tại vùng tưới máu của 
ĐMV thủ phạm, thể hiện không có tưới máu tại mô. 
TMP 1  
Thuốc cản quang ngấm chậm nhưng không rời khỏi hệ vi mạch; vẫn còn hiện tượng cản quang của 
cơ tim tại vùng tưới máu của ĐMV thủ phạm sau 30 giây. 
TMP 2 
Thuốc cản quang ngấm và rời khỏi hệ vi mạch chậm. Hiện tượng cơ tim ngấm 
thuốc ở vùng tưới máu của ĐMV thủ phạm vẫn tồn tại ở 3 chu chuyển tim sau khi 
hết thì thải thuốc và/hoặc giảm rất ít về mức độ cản quang trong thì thải thuốc. 



  

TMP 3  
Ngấm và thải thuốc cản quang bình thường trong hệ vi mạch. Tại vùng tưới máu 
của ĐMV thủ phạm, thuốc cản quang thải hết hoặc còn lại rất ít/vừa sau 3 chu 
chuyển tim và giảm đáng kể mức độ cản quang ở thì thải thuốc tương tự như ở 
các ĐMV bình thường. Hiện tượng cơ tim ngấm thuốc chỉ ở mức độ cản quang 
nhẹ trong suốt thì thải thuốc song mờ đi rất ít vẫn được xếp TMP 3. 
 

 

Hình 2: Thang điểm TMP đánh giá mức độ tưới máu cơ tim. 

Ghi chú: TMP = TIMI Myocardial Perfusion. 
 

ü Phân loại típ tổn thu ̛o ̛ng ĐMV: theo ACC/AHA năm 1988 [44]. 

Bảng 4: Phân loại típ tổn thu ̛o ̛ng ĐMV (theo ACC/AHA năm 1988). 

Típ Đặc điểm tổn thương ĐMV 

A Tổn thương ngắn < 10 mm, đồng tâm, phần gần tổn thu ̛o ̛ng là đu ̛ờng 

thẳng, dễ tới tổn thu ̛o ̛ng, không gập góc (< 450), bờ tro ̛n đều, không hoặc ít 

vôi hoá, không phải tắc hoàn toàn, không có huyết khối, không phải tổn 

thu ̛o ̛ng lỗ xuất phát, không ở chỗ phân nhánh. Không tổn thu ̛o ̛ng cầu nối. 

B Tổn thương hẹp dạng hình ống, dài từ 10 - 20 mm, lệch tâm, phần gần 

ngoằn ngoèo ít hoặc vừa phải, gập góc vừa phải (từ 45 - 900), bờ không 

đều, calci hoá trung bình đến nặng, tắc hoàn toàn < 3 tháng, có tổn thu ̛o ̛ng 

lỗ xuất phát hẹp lỗ vào, tổn thu ̛o ̛ng chỗ phân nhánh đòi hỏi phải sử dụng 

hai dây dẫn, có huyết khối. 

B1: Chỉ một tiêu chuẩn trên B2: Từ hai tiêu chuẩn trên trở lên  



  

C Tổn thượng hẹp dài lan toả >20 mm, đoạn gần tổn thương ngoằn ngoèo 

nhiều, gập góc nhiều (>900), tắc hoàn toàn > 3 tháng và/ hoạ ̆c có tuần hoàn 

bàng hẹ ̂ kiểu bắc cầu, không thể bảo vẹ ̂ nhánh bên lớn, cầu nối TM bị 

thoái hoá. 

 

ü Thang điểm SYNTAX [45]: được tính trực tuyến tại trang   

http://www.syntaxscore.com/calculator/start.htm 

   

Hình 3: Tính điểm Syntax trực tuyến. 
Trong NMCT, nếu ĐMV thủ phạm tắc hoàn toàn (100%) và dòng chảy 

TIMI=0, khi tính điểm Syntax có một số điểm cần lưu ý:   
1. Xác định hệ ĐMV ưu năng phải hay trái ü  

2. Số tổn thương ü  

3. Vị trí tổn thương ü  

4. Tắc hoàn toàn chọn CÓ 
 I. Số đoạn bị tắc ü  

 II. Thời gian tắc hoàn toàn > 3 tháng chọn KHÔNG 
 III. Tắc cụt chọn CÓ 
 IV. Tuần hoàn bàng hệ chọn KHÔNG 
 V. Đoạn đầu tiên qua chỗ tắc nhìn thấy được chọn KHÔNG 
 VI. Những nhánh bên nào thuộc tổn thương ü  

5 Tổn thương tại chỗ chia ba ü  

6 Tổn thương tại chỗ chia đôi ü  



  

7 Tổn thương tại lỗ ü  

8 Tổn thương gập góc nặng ü  

9 Tổn thương dài > 20mm đánh giá sau khi hút huyết khối 
và/hoặc nong bóng 

10 Tổn thương vôi hóa nặng ü  

11 Huyết khối chọn CÓ 
12 Tổn thương lan tỏa/mạch nhỏ chọn KHÔNG 
 Ghi chú:  ü = đánh giá như cách thông thường. 

 

 

Ø Các yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành       

Tuổi: nam ≥45 tuổi, nữ ≥55 tuổi. 

THA: HA tâm thu ≥140/90 mmHg và/hoặc HA tâm trương ≥90mmHg hoạ ̆c 
đang điều trị bằng thuốc hạ huyết áp (theo JNC VII).  

ĐTĐ: có tiền sử ĐTĐ hoạ ̆c mới được chẩn đoán ĐTĐ (theo tiêu chuẩn năm 
2016 của Hội ĐTĐ Mỹ [139]) bằng 2 lần đo glucose máu lúc đói ≥7,0 mmol/L 
hoạ ̆c ≥126 mg/dL, hoạ ̆c glucose máu 2 giờ sau a ̆n ≥11,1 mmol/L hoạ ̆c ≥200 
mg/dL, hoạ ̆c HbA1C ≥ 6,5%) đang điều trị hoạ ̆c không. 

Hút thuốc lá: bệnh nhân đang hút thuốc lá hoạ ̆c đã ngu ̛ng hút thuốc lá. 

RLLM (theo tiêu chuẩn NCEP-ATP III [140]): có tiền sử hoạ ̆c đang dùng 
thuốc điều trị, hoặc hiẹ ̂n tại có 

          Cholesterol toàn phần > 200 mg/dl (tương đương > 5,18 mmol/L) 

          hoạ ̆c LDL-C > 130 mg/dl (tương đương > 3,36 mmol/L)  

          hoạ ̆c HDL-C < 40 mg/dl (tương đương < 1 mmol/L) 

          hoạ ̆c Triglycerid ≥ 150 mg/dl (tương đương > 1,7 mmol/L)  
 

Ø Chỉ số khối cơ thể (BMI: body mass index): tính bằng trọng lượng cơ thể chia 
bình phương chiều cao (kg/m2), phân loại cho tiêu chuẩn người châu Á [138]. 
Thiếu cân Bình thu ̛ờng Thừa cân Béo phì 

BMI < 18,5 BMI = 18,5 – 22,9 BMI = 23 – 24,9 BMI ≥ 25 
 

 

 

 

 



  

Ø Phân độ Killip [141]: đánh giá mức độ suy tim trên lâm sàng trong NMCT cấp. 

Bảng 5: Phân độ Killip. 

Độ Triệu chứng Tỷ lệ tử vong 30 ngày  

I Không có triệu chứng của suy tim trái 6% 

II Suy tim (ran ẩm<1/2 phổi, TM cổ nổi, (+/-) T3  17% 

III Phù phổi cấp 38% 

IV Sốc tim 81% 
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