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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

95%CI: 95% khoảng tin cậy 
ALĐMP (pulmonary pressure): Áp lực động mạch phổi 
LAP (left atrial pressure): Áp lực nhĩ trái 
APCA (aortopulmonary collateral arteries): Tuần hoàn bàng hệ chủ phổi 
DKS (Damus-Kaye-Stansel): Thủ thuật DKS 
LT (lateral tunnel): Đường hầm ngoài tim 
TB (mean): Trung bình 
ĐLC (standard deviation): Độ lệch chuẩn 
TV (median): Trung vị 
ĐM (artery): Động mạch 
ĐMC (aorta): Động mạch chủ 
ĐMP (pulmonary artery): Động mạch phổi 
EF (ejection fraction): Phân suất tống máu 
EFF (early Fontan failure): Thất bại tuần hoàn Fontan giai đoạn sớm 
ECMO (extracorporeal membrane 
oxygenation): 

Oxy hóa màng ngoài cơ thể 

GTNN (Min): Giá trị nhỏ nhất 
GTLN (Max): Giá trị lớn nhất 
HLHS (hypoplastic left heart syndrome): Hội chứng thiểu sản tim trái 

LFF (late Fontan failure): 
Thất bại với tuần hoàn Fontan giai đoạn 
muộn 

OR (odd ratio): Tỷ suất chênh 
HR (hazard ratio): Tỷ số nguy cơ 
PAI (pulmonary artery index): Chỉ số động mạch phổi 
PLE (protein losing enteropathy): Hội chứng mất protein ruột 
Rp (pulmonary vascular resistance): Chỉ số kháng trở hệ mạch máu phổi 
TDMPKD (prolonged pleural effusion): Tràn dịch màng phổi kéo dài 
TM (vein): Tĩnh mạch 
TMC (vena cava): Tĩnh mạch chủ 



TSNT: Thông sàn nhĩ thất 
VEDP (ventricular end diastolic pressure): Áp lực tâm thất cuối kỳ tâm trương 
VLN: Vách liên nhĩ 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Phẫu thuật Fontan được coi là giai đoạn điều trị cuối cùng nhằm làm 
giảm nhẹ các triệu chứng ở những bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh một 
thất. Thất bại Fontan và các biến chứng khác liên quan luôn là những lo ngại 
đáng kể sau phẫu thuật.1 Qua thời gian, cùng với sự tiến bộ của y học nói 
chung và chuyên ngành phẫu thuật tim bẩm sinh nói riêng, các bệnh nhân 
được chẩn đoán tim sinh lý một thất đã được phẫu thuật dựa theo phương 
pháp tái tạo tuần hoàn Fontan nhiều giai đoạn với tỷ lệ sống sót tăng cao theo 
thời gian.2 Việc lựa chọn bệnh nhân đúng đắn là yếu tố chính quyết định kết 
quả của phẫu thuật Fontan.3 Tác giả Choussat và cộng sự 4 lần đầu tiên đã mô 
tả các tiêu chí để lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật Fontan, bao gồm 10 tiêu chí 
cần được đáp ứng để giảm thiểu tỷ lệ các biến chứng và tử vong sau phẫu 
thuật.5 Các tiêu chí này đã được đánh giá và xem xét lại thường xuyên và các 
nghiên cứu sau đó đã cho thấy rằng nhiều tiêu chuẩn ban đầu có thể không 
được yêu cầu nghiêm ngặt đối với từng trung tâm, cũng như từng trường hợp 
cụ thể. 

Tuy nhiên, cùng với việc số lượng bệnh nhân được điều trị ngày càng 
nhiều và tỷ lệ sống sót ngày càng gia tăng, thì sự xuất hiện các biến chứng sau 
phẫu thuật đặc biệt ở giai đoạn sớm và biến chứng muộn đã và đang trở thành 
vấn đề được quan tâm với các bác sỹ lâm sàng tại các trung tâm phẫu thuật 
tim mạch. Nhiều nghiên cứu trên thế giới nhằm đánh giá và xác định các yếu 
tố liên quan đến kết quả điều trị phẫu thuật Fontan ở bệnh nhân tim bẩm sinh 
có sinh lý tuần hoàn một thất, tuy nhiên đa phần các báo cáo đơn trung tâm từ 
các quốc gia phát triển và chưa thống nhất về các kết quả cũng như sự không 
đầy đủ dữ liệu các biến số nghiên cứu.6,7,8 Điều này đòi hỏi sự cần thiết của 
việc tiếp tục nghiên cứu mở rộng tại nhiều trung tâm khác nhau, đặc biệt ở 
những quốc gia có điều kiện nguồn lực y tế còn nhiều hạn chế và bất cập. Do 
đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này, với việc khảo sát số lượng lớn các 
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biến số cả trước, trong và sau phẫu thuật nhằm xác định các yếu tố nguy cơ có 
thể liên quan đến một số kết quả chính trong điều trị phẫu thuật Fontan. Mặc 
dù tỷ lệ trẻ bị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ là 9/1000 và tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm 
sinh nặng ở trẻ là 1,5/1000,6 nhưng việc triển khai phẫu thuật cho nhóm trẻ 
này mới được thực hiện ở một số trung tâm tim mạch lớn trên toàn quốc. Do 
đó, số lượng bệnh nhân tim bẩm sinh dạng sinh lý tuần hoàn một thất vẫn còn 
tồn lưu rất lớn, và đòi hỏi các nghiên cứu đầy đủ hơn đánh giá về vấn đề này. 
Một số nghiên cứu về kết quả phẫu thuật Glenn hai hướng trong điều trị các 
bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất đã được báo cáo trong những năm đầu 
tiên triển khai tại Bệnh viện E bởi tác giả Đỗ Anh Tiến (2017) 9 và tác giả 
Nguyễn Trần Thủy (2017).10 Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu tại Bệnh viện 
E bước đầu dừng lại ở đặc điểm bệnh lý và kết quả phẫu thuật Glenn hai 
hướng, cũng như việc chỉ định của phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài 
tim.9,10 Với những mục tiêu đánh giá xa hơn, nghiên cứu của tác giả Phạm 
Hữu Minh Nhựt và Trần Quyết Tiến 11,12,13 đã hồi cứu số liệu 122 trường hợp 
trải qua phẫu thuật Fontan tại Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn 2015 đến 2019. Nhóm tác giả đã so sánh một số đặc điểm trước, trong 
và sau phẫu thuật Fontan giữa nhóm có mở cửa sổ và không mở cửa sổ trong 
phẫu thuật Fontan, 11,12,13 tuy nhiên, những biến chứng sớm và muộn cùng với 
các yếu tố nguy cơ vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.11,12,13 Vì vậy, để đánh giá 
kết quả phẫu thuật Fontan một cách hệ thống cả giai đoạn sớm và giai đoạn 
muộn, cũng như xác định các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật, chúng 
tôi tiến hành đề tài “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT FONTAN 
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH CÓ SINH LÝ 
TUẦN HOÀN MỘT THẤT” với hai mục tiêu:  

1. Đánh giá kết quả phẫu thuật Fontan trong điều trị bệnh nhân tim bẩm 
sinh có sinh lý tuần hoàn một thất tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E.  

2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật Fontan trong 
điều trị bệnh tim bẩm sinh có sinh lý tuần hoàn một thất.  
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1.1. Đại cương về tim bẩm sinh có sinh lý tuần hoàn một thất 
1.1.1. Định nghĩa 

Tim một thất là dạng cấu trúc bệnh lý của tim, trong đó cả hai tâm nhĩ 
cùng dẫn máu về một tâm thất duy nhất. 

Bệnh lý tim một thất chức năng được biểu hiện bởi một nhóm các bất 
thường không đồng nhất trong tim, có đặc điểm chung là chỉ có một buồng 
thất chức năng có khả năng hoạt động cung cấp máu độc lập cho tuần hoàn hệ 
thống và tuần hoàn phổi.14 
1.1.2. Khái niệm đặc trưng 

Tồn tại 2 dạng kết nối nhĩ – thất trong bệnh lý tim một thất: thất 2 
đường vào (bao gồm cả 2 trường hợp có 2 vòng van nhĩ thất hoặc có 1 vòng 
van nhĩ thất chung); và thất 1 đường vào với 1 trong 2 van nhĩ thất (chức năng 
hoặc kiểu hình van) bị gián đoạn hoàn toàn (có thể là van nhĩ thất bên trái 
hoặc bên phải bị teo tịt hoặc hẹp rất nặng). 

Kiểu hình của thất hệ thống: có thể là kiểu hình thất trái, hoặc thất phải, 
hoặc không xác định được kiểu hình. 

Kết nối thất chung với các đại động mạch (ĐM): có thể là tương hợp 
bình thường, bất tương hợp (đảo gốc), thất 2 đường ra hoặc thất 1 đường ra. 
1.1.3. Liệu pháp điều trị 

Mục tiêu điều trị tạm thời ở giai đoạn đầu là làm hạn chế sự cản trở tuần 
hoàn hệ thống và điều chỉnh lưu lượng máu qua tuần hoàn phổi (bao gồm cả hai 
dạng hạn chế tuần hoàn phổi qua phương pháp banding động mạch phổi (ĐMP) 
hoặc tăng cường lưu lượng máu lên ĐMP qua tạo shunt chủ - phổi). 

Giai đoạn giữa của chiến lược điều trị, lưu lượng máu qua tuần hoàn 
phổi được định nghĩa một cách có hiệu quả với việc tạo shunt tĩnh mạch chủ 
(TMC) trên – ĐMP cùng bên (phẫu thuật Glenn). 

Giai đoạn cuối cùng là thiết lập kết nối hoàn toàn giữa tuần hoàn tĩnh 
mạch hệ thống và ĐMP (phẫu thuật Fontan), trong đó máu từ tĩnh mạch (TM) 
hệ thống trở về được dẫn trực tiếp vào ĐMP, nối tắt qua thất phải. 
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Ở phần lớn các bệnh nhân tim một thất chức năng, có 2 kiểu hình thất 
quan sát được, trong đó một buồng thất có kích thước rất nhỏ và không có đủ 
khả năng duy trì hoạt động cho một vòng tuần hoàn thông thường. Có rất 
nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả nhóm bệnh tim một thất chức năng, 
gây ra không ít nhầm lẫn và khó hiểu. Các khái niệm như “univentricular 
heart”, “single ventricle”, “common ventricle” cùng mô tả cho một dạng tổn 
thương. Các thuật ngữ này có thể gây khó hiểu – do trên quan điểm giải phẫu 
bệnh học, rất hiếm khi cấu trúc tim người chỉ có duy nhất một buồng tâm thất. 
Trong đa số các trường hợp, bệnh nhân có 2 buồng tâm thất trong đó một 
buồng thất chiếm ưu thế và một buồng thất phụ bị thiểu sản hoặc tồn tại dạng 
sơ khai. Tuy nhiên, trên quan điểm sinh lí bệnh, vấn đề thuật ngữ này không 
thực sự quan trọng, bởi chỉ có một buồng thất có khả năng duy trì hoạt động 
cho cả hai vòng tuần hoàn, tuần hoàn hệ thống và tuần hoàn phổi. 

Việc sử dụng nhiều thuật ngữ để mô tả tim một thất, đôi lúc các thuật 
ngữ này gây ra hiểu nhầm khiến cho việc xác định tỷ lệ mắc bệnh trong quần 
thể gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều nghiên cứu về các bệnh tim bẩm sinh, tỷ 
lệ bệnh nhân thuộc nhóm bệnh tim một thất chiếm khoảng 1% - 2% tổng số 
bệnh tim bẩm sinh.15,16  
 Trên quan điểm định hướng phẫu thuật và điều trị, bệnh tim một thất 
vẫn tiếp tục là nhóm bệnh tồn tại nhiều thử thách, gặp nhiều vấn đề phức tạp 
trong quá trình kiểm soát, và tuỳ vào đặc điểm giải phẫu riêng trên từng bệnh 
nhân mà cần có cách tiếp cận phù hợp. 
1.2. Chẩn đoán bệnh tim sinh lý một thất 
1.2.1. Triệu chứng lâm sàng 

Biểu hiện lâm sàng chính của nhóm bệnh tim một thất là do nguyên 
nhân giải phẫu có hay không có cản trở đường ra của tuần hoàn hệ thống và 
tuần hoàn phổi. 

- Với nhóm bệnh nhân không có cản trở đường ra của ĐMP: tăng lưu 
lượng máu lên phổi, kết hợp với tăng gánh tâm trương của thất hệ thống gây 
ra các biểu hiện của suy tim sung huyết và thường biểu hiện rõ trong giai 
đoạn 3 đến 6 tuần đầu sau khi ra đời, nếu biểu hiện sớm hơn có thể có các tổn 
thương khác đi kèm như hở van nhĩ thất.  

- Với nhóm bệnh nhân có cản trở đường ra tuần hoàn phổi hoặc teo tịt 
van ĐMP: triệu chứng điển hình ở giai đoạn sơ sinh là tím và thiếu oxy máu 
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khi ống động mạch đóng dần theo sinh lý. Đây là nhóm bệnh lý tim bẩm sinh 
phụ thuộc ống ĐM, cần phát hiện sớm để xử lí kịp thời bằng các phương pháp 
giữ ống ĐM: bằng thuốc, bằng can thiệp hoặc phẫu thuật. 

- Với nhóm bệnh nhân có cản trở nặng đường ra của tuần hoàn hệ thống: 
thông liên thất hạn chế là đặc trưng rất hay gặp cùng với thiểu sản quai và eo 
động mạch chủ (ĐMC), triệu chứng chính của bệnh là giảm nặng tưới máu 
các cơ quan ngoại vi ngay từ ngày đầu sau khi ra đời khi ống ĐM đóng tự 
nhiên. Biểu hiện lâm sàng chính là nhiễm toan chuyển hoá, thiểu niệu, co 
mạch, tay chân lạnh, tắc mạch mạc treo (gây viêm ruột hoại tử). Cần sớm phát 
hiện nhóm này để giữ ống ĐM bằng thuốc Prostaglandin E1. 

- Ngoài ra, tình trạng cản trở dòng máu hồi lưu từ tĩnh mạch phổi (TMP) 
trở về tim cũng có thể gặp. Như ở bệnh nhân có teo van nhĩ thất bên trái thì 
máu trở về thất chung phụ thuộc vào kích thước lỗ thông liên nhĩ. Một số 
trường hợp có bất thường toàn bộ hoặc một phần hồi lưu TMP. Hậu quả là 
gây tăng áp ĐMP hậu mao mạch và tím nhiều. 
1.2.2. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 
1.2.2.1. Siêu âm tim đánh giá cấu trúc giải phẫu bệnh 

Siêu âm tim Doppler tim 2D vẫn được coi là phương pháp cơ bản và 
quan trọng hàng đầu trong chẩn đoán và phân loại các dạng tim sinh lý một 
thất, với sự phát triển của y học hiện đại, các phương pháp chẩn đoán hình 
ảnh học không xâm nhập khác như chụp MSCT, chụp MRI mặc dù không thể 
thay thế hoàn toàn siêu âm Doppler cơ bản, cũng góp phần không nhỏ vào 
khảo sát và cung cấp thông tin cho phẫu thuật viên lựa chọn kĩ thuật phẫu 
thuật hợp lý.  

Do tính đặc biệt đa dạng và phức tạp về biến đổi cấu trúc giải phẫu, tiếp 
cận chẩn đoán và phân loại nhóm bệnh tim sinh lý một thất cần có một trình 
tự hay phương pháp nhất định. Mô tả chẩn đoán dựa trên các đặc điểm hình 
thái có thể tóm gọn bằng khảo sát “3 tầng cấu trúc cơ bản – 3 đoạn kết nối”.17  

- Ba tầng cấu trúc giải phẫu cơ bản gồm: 
+ Tương quan tạng tâm nhĩ (Hình 1 – Phụ lục 3):  

o Situs solitus: tương quan các tạng trong lồng ngực (thường lấy 
gốc là nhánh phế quản gốc 2 bên) nằm đúng vị trí; tâm nhĩ có 
kiểu hình nhĩ phải nằm bên phải và tâm nhĩ có kiểu hình nhĩ trái 
nằm bên trái. 
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o Situs inversus: tương quan đảo ngược so với bình thường, trong 
đó nhánh phế quản gốc phải và tâm nhĩ có kiểu hình nhĩ phải lại 
nằm ở bên trái, tâm nhĩ có kiểu hình nhĩ trái nằm bên phải. 

o Situs ambigus (hiện tượng đồng phân hay Heterotaxy): hình thái 
các tạng trong lòng ngực và ổ bụng có tính đối xứng nhau và 
mang kiểu hình của một bên so với bình thường. Tâm nhĩ cả 2 
bên có cùng kiểu hình, hoặc cùng là nhĩ phải (đồng phân phải – 
right isomerism) hoặc cùng là nhĩ trái (đồng phân trái – left 
isomerism). 

+ Tương quan không gian và kiểu hình của tâm thất (Venticular 
loop/morphology):  

o Về kiểu hình của tâm thất có ba dạng; kiểu hình thất phải, kiểu hình 
thất trái, kiểu hình thất trung gian và kiểu hình hai thất. Chú ý rằng 
khái niệm “phải”, “trái” là do cấu trúc bên trong tâm thất quyết 
định không phải do vị trí tâm thất trong không gian. Nhiều nghiên 
cứu chỉ ra rằng kiểu hình tâm thất có ảnh hưởng nhiều đến kết quả 
giai đoạn sớm, khả năng giãn nở tâm thất, tỷ lệ xuất hiện hở van 
nhĩ thất, khả năng hoạt động chức năng ở giai đoạn muộn.  

o Về tính toàn vẹn và ưu thế của tâm thất: mỗi tâm thất có cấu trúc 
gồm 3 phần; phần buồng nhận (inlet), phần xoang chứa (sinus), 
và phần buồng tống (outlet). Các tổn thương giải phẫu ở thời kỳ 
bào thai có thể gây ra thiểu sản một phần hoặc gần như toàn bộ 
cấu trúc của một trong hai tâm thất, dẫn tới tình trạng mất cân 
bằng (unbalance) về cả giải phẫu và chức năng. Ví dụ, trong 
trường hợp teo van ba lá thường gây thiểu sản nặng phần buồng 
nhận của thất phải. 

+ Kiểu hình và tương quan 2 đại động mạch: tương quan hai đại ĐM 
được Van-Praagh phân loại dựa trên vị trí không gian trước-sau, trái-
phải của xuất phát 2 đại ĐM. Chia làm 4 dạng: 

o Bình thường: ĐMC xuất phát từ phía sau và bên phải so với 
ĐMP.  

o Bất thường kiểu D (D-malposition): ĐMC xuất phát từ phía 
trước và bên phải so với ĐMP. 
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o Bất thường kiểu L (L-malposition): ĐMC xuất phát từ phía trước 
và bên trái so với ĐMP.  

o Dạng đảo ngược (invert): ĐMC xuất phát phía sau và bên trái so 
với ĐMP.  

- Khảo sát ba tầng kết nối: 
+ Kết nối nhĩ thất (atrioventricular juntion): Đánh giá kết nối nhĩ thất bao 

gồm 2 mục tiêu là hình thái van nhĩ thất và hoạt động chức năng đóng 
mở của van. 

o Về hình thái kết nối gồm 2 yếu tố: là tương quan nhĩ thất và đặc 
điểm van nhĩ thất. Tương quan nhĩ thất dựa vào kiểu hình tâm 
nhĩ và tâm thất cùng bên, có 3 dạng; tương hợp nhĩ thất bình 
thường, bất tương hợp nhĩ thất, thất 2 đường vào.  

o Về hình thái van nhĩ thất trong nhóm tim sinh lý một thất có thể 
gặp một trong bốn dạng: chỉ có 1 vòng van nhĩ thất là van hai lá, 
hoặc van ba lá hoặc van nhĩ thất chung, hoặc có đầy đủ 2 vòng 
van nhĩ thất. 

o Các dạng hình thái kết nối nhĩ thất trong tim sinh lý một thất 
gồm: mất (về giải phẫu hoặc về chức năng) kết nối nhĩ thất một 
bên, bất thường kết nối van nhĩ thất với một tâm thất hệ thống 
duy nhất. 

+ Kết nối thất đại động mạch: Đánh giá giải phẫu kết nối thất đại động 
mạch gồm 2 muc tiêu, tương quan và hình thái.  

o Về tương quan thất đại động mạch, gồm 4 dạng giải phẫu cơ bản, 
tương hợp bình thường, bất tương hợp (đảo gốc ĐM), 2 ĐM 
cùng xuất phát từ 1 thất (thất 2 đường ra), và thất một đường ra.  

o Về hình thái kết nối chia làm 3 dạng chính: đường ra ĐM thông 
thoáng; hoặc có hẹp đường ra ở các mức độ (hẹp nhe, hẹp vừa, 
hẹp nặng); hoặc teo tịt đường ra ĐM. 

+ Bất thường hồi lưu hệ tĩnh mạch (Anomalous venous return):  
o Bất thường TMP lạc chỗ là một dị tật thường gặp trong nhóm 

bệnh tim sinh lý một thất đặc biệt trên nhóm đồng phân phải. 
có nhiều cách để phân loại bất thường TMP, theo vị trí đổ về 
(thể trên tim, trong tim, dưới tim) hoặc theo thể dẫn lưu (toàn 
bộ, bán phần).  
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o Bất thường TM hệ thống thường gặp nhất là tồn tại TM chủ trên 
trái, một bất thường khác cũng có thể gặp và thường kèm theo 
đồng phân trái là bất thường gián đoạn TM chủ dưới, khi đó 
phẫu thuật giai đoạn 2 (phẫu thuật Glenn đổi tên thành phẫu 
thuật Kawashima). 

- Đánh giá hoạt động chức năng của tâm thất hệ thống và van nhĩ thất là 
yếu tố then chốt trong chiến lược điều trị cho bệnh tim sinh lý một thất. Suy 
giảm chức năng tâm thất và tổn thương van nhĩ thất hệ thống đã được chứng 
minh làm gia tăng đáng kể tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật ở tất cả các giai đoạn 
của liệu trình phẫu thuật Fontan. Để khảo sát chức năng tâm thu và tâm 
trương của thất hệ thống, có nhiều phương pháp đánh giá chức năng tâm thất 
hệ thống trên siêu âm tim.  

+ Đánh giá chức năng của tâm thất hệ thống trên siêu âm 2D bằng M-
Mode thường rất hay làm và được chấp nhận nhưng có giá trị thấp do cấu tạo 
hình thái đa dạng và có hiện tượng vách tim di chuyển nghịch thường. Ngoài 
ra còn dùng các kỹ thuật ước lượng chức năng tâm thất qua tính toán thể tích 
như Simpson, và chỉ số FAC có thể giúp ước lượng thể tích buồng tâm thất 
tâm trương cũng như khả năng co bóp tâm thu. Trong tương lai sự phát triển 
phổ biến của siêu âm tim 3D sẽ là công cụ tốt hơn để đánh giá chức năng tâm 
thu của tim một thất. 

+ Đánh giá tình trạng hoạt động van nhĩ thất: hở van nhĩ thất hệ thống là 
một tình trạng rất thường gặp trong nhóm bệnh tim sinh lý một thất, đặc biệt 
khi kiểu hình van nhĩ thất là dạng một vòng van chung hoặc van có kiểu hình 
van ba lá. Đánh giá siêu âm Doppler màu khảo sát hoạt động van cần đánh giá 
mức độ hở van cũng như cơ chế bệnh sinh của hiện tượng hở van. Các mặt cắt 
khác nhau cho phép quan sát rõ hình ảnh không gian của phổ hở, trong đó chỉ 
số biên độ dòng hở tại vị trí mép van thường được dùng để phân loại mức độ 
hở, và với các mức độ hở vừa trở lên cần khảo sát cơ chế gây hở van.18 Với 
các trường hợp phẫu thuật sửa chữa van hoặc thay van nhân tạo việc đánh giá 
hoạt động của van và đặc biệt là hoạt động chức năng tâm thất hệ thống cần 
được khảo sát kỹ. Kết quả sau phẫu thuật giai đoạn muộn của các bệnh nhân 
có sửa chữa hay thay van nhân tạo thường xấu hơn rất nhiều so với các bệnh 
nhân cùng nhóm tổn thương nhưng không cần sửa van.19 

- Các hình ảnh phối hợp: 
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+ Tồn tại ống ĐM hoặc tuần hoàn bàng hệ chủ phổi.  
+ Còn máu từ thất lên ĐM phổi (vị trí thắt thân ĐMP còn máu qua).  
+ Kết quả của các lần phẫu thuật trước đó: cầu Blalock – Taussing, cầu 

nối thất phải ĐM phổi (Sano shunt), miệng nối DKS, miệng nối Glenn. 
1.2.2.2. X – quang ngực 

Trong thời đại công nghệ phát triển, giá trị chẩn đoán của Xquang ngực 
ở nhóm bệnh nhân tim một thất bị hạn chế nhiều. Hình ảnh phim chụp xquang 
ngực cung cấp một số thông tin như: 

- Vị trí tương quan của tim bên trong lồng ngực: tim quay phải, quay trái, 
ở giữa lồng ngực, hình ảnh bóng hơi dạ dầy cung cấp thông tin tương quan 
các tạng trong cơ thể. 

- Có hay không có ứ huyết phổi.  
- Bóng tim to hay không to. 

1.2.2.3. Điện tâm đồ 
Điện tim cung cấp thông tin quan trọng về nhịp tim cũng như dẫn 

truyền nhĩ thất. Ở phần lớn các bệnh nhân, nhịp cơ bản là nhịp xoang, trừ 
trường hợp đồng phân trái, khi đó nhịp sẽ có dạng nhịp bộ nối hoặc type 
nhĩ trái. Khoảng PR bình thường, tuy nhiên vẫn có khoảng 30% bệnh nhân 
gặp Block nhĩ thất cấp I. Trục của phức bộ QRS rất thay đổi. Trong phần 
lớn các trường hợp van nhĩ thất chung với TLN và TLT, trục tim thường 
lệch trái (-40 đến 120 độ) mà thường gặp nhất trong nhóm bệnh thông sàn 
nhĩ thất dạng 2 thất. 
1.2.3. Vai trò của thông tim chụp mạch và can thiệp tim mạch trong tim 
sinh lý một thất 

Khảo sát và can thiệp tác động vào cấu trúc giải phẫu (hỗ trợ cho chẩn 
đoán và phẫu thuật); khảo sát các yếu tố huyết động bao gồm, các thông số áp 
lực, cung lượng, kích thước, và kháng trở hệ mạch máu (là những yếu tố rất 
quan trọng với liệu trình phẫu thuật 3 giai đoạn của tim sinh lý một thất). 
1.2.3.1. Khảo sát và can thiệp giải phẫu 

Nhìn chung, thông tim – can thiệp giải phẫu trong nhóm tim sinh lý 
một thất cũng dựa trên nguyên tắc chung về khảo sát “ 3 tầng cấu trúc – 3 
đoạn kết nối” giống như các phương pháp thăm dò hình ảnh học khác, cụ thể: 

- Mức độ trộn máu qua kết nối tầng nhĩ: can thiệp phá VLN hoặc đặt 
Stent mở VLN; Đánh giá kết nối van nhĩ thất; đánh giá áp lực tâm thất cuối 



10 
 

kỳ tâm trương (ventricular end diastolic volume – VEDV/ventricular end 
diastolic pressure – VEDP); đánh giá áp lực đổ đầy nhĩ. 

Theo Kirklin,20 tình trạng giảm chức năng tâm thất hệ thống dựa vào 
thông tim khi giá trị VEDP từ 8-10 mmHg trở lên. 

- Đánh giá tương hợp thất đại ĐM: chủ yếu đánh giá mức độ hẹp, can 
thiệp vào các vị trí hẹp và tái hẹp như nong eo ĐMC.  

- Đánh giá hệ ĐM phổi: đây là một trong những lý do quan trọng nhất 
để tiến hành thông tim chụp mạch ở mọi giai đoạn của tiến trình phẫu thuật 
tim sinh lý một thất 

+ Đánh giá kích thước nhánh ĐMP, có 3 chỉ số được sử dụng để đánh 
giá kích thước và mức độ tưới máu phổi: thông số PAI (hay Nakata index), 
Mc Goon, Z-score ĐMP. 

+ Đánh giá mức độ xoắn vặn và hẹp gốc các nhánh ĐMP: 
- Đánh giá ĐM tuần hoàn hệ thống: giải phẫu quai ĐMC có thể quan sát 

rõ qua chụp mạch, cho phép quan sát rõ vị trí, hướng quay, phân chia nhánh 
động mạch đầu cổ, có hay không tồn tại ống ĐM hay tuần hoàn bàng hệ chủ 
phổi. Can thiệp và sử lý các trường hợp hẹp eo sau phẫu thuật giai đoạn một 
trên nhóm hội chứng thiểu sản tim trái (Hypoplastic left heart syndrome – 
HLHS).21  

- Bất thường hệ tĩnh mạch: hay gặp nhất là gián đoạn TM chủ dưới hay 
còn gọi là liên tục azygos, dòng máu qua TM chủ dưới được dẫn lưu qua TM 
azygos để đổ vào TM chủ trên và đổ vào nhĩ phải. Các tuần hoàn bàng hệ 
dạng TM chủ trên – chủ dưới có thể xuất hiện sau phẫu thuật Glenn. Bên cạnh 
đó, các báo cáo chỉ ra có sự phát triển của tuần hoàn bàng hệ giữa tĩnh mạch 
hệ thống và tâm nhĩ sau giai đoạn 2 hoặc 3.22  
1.2.3.2. Khảo sát các thông số huyết động, vai trò của thông số áp lực và sức 
cản hệ mạch máu trong tuần hoàn Fontan 

Các giá trị áp lực được đo trực tiếp trong thông tim, các giá trị kháng 
trở hệ mạch máu được tính toán dựa trên các giá trị cung lượng. Tăng 
ALĐMP và kháng trở hệ mạch máu phổi đã được biết đến là các yếu tố nguy 
cơ hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ thất bại sau phẫu thuật Glenn và Fontan, điều 



11 
 

này được khẳng định bởi rất nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi 
con số giới hạn cụ thể của ALĐMP và /hoặc kháng trở hệ mạch máu phổi 
được “chấp nhận” với từng giai đoạn là bao nhiêu – cho đến nay vẫn chưa có 
được đáp án thống nhất giữa các trung tâm phẫu thuật tim mạch. 

Trước giai đoạn 3, Choussat, Fontan và cộng sự đã lần đầu tiên đưa ra 
danh sách “10 tiêu chuẩn của Chousat” (Phụ lục 4) bao gồm các điều kiện cần 
thiết cho việc lựa chọn bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật Fontan.23 Trong đó 
nhấn mạnh kháng trở hệ mạch máu phổi dưới 4 đơn vị Wood/m2 và ALĐMP 
trung bình dưới 15 mmHg là các yếu tố quan trọng hàng đầu. Nguy cơ thất 
bại với tuần hoàn Fontan tăng lên đáng kể khi ALĐMP trung bình tăng từ 
ngưỡng 15 – 20 mmHg – trừ khi xác định nguyên nhân gây ra tình trạng tăng 
áp này là do Qp  cao hoặc do tình trạng hở van nhĩ thất gây ra. Về cơ bản, chỉ 
số kháng trở hệ mạch máu phổi (Rp) sẽ chính xác hơn trong việc tiên lượng 
đầu ra của phẫu thuật Fontan, tuy nhiên tại nhiều trung tâm phẫu thuật việc đo 
đạc chỉ số này gặp nhiều khó khăn, đồng thời giá trị của Rp có độ nhạy không 
cao khi xuất hiện các vi huyết khối ngoại vi trong hệ thống mạch máu phổi,24 
do đó theo một số báo cáo chỉ ra rằng “10 tiêu chuẩn của Choussat” có thể rút 
ngắn lại chỉ còn “2 tiêu chuẩn” quan trọng nhất là: ALĐMP trung bình dưới 
15 mmHg và không có suy giảm chức năng tâm thất hệ thống.5 

Cùng với sự tiến bộ trong chiến lược điều trị, cách thức phẫu thuật và 
chiến lược hồi sức sau phẫu thuật, vấn đề lựa chọn bệnh nhân tim sinh lý một 
thất giai đoạn 3 ngày càng được “nới lỏng”. Báo cáo của tác giả Nakanishi tại 
khoa tim trẻ em – viện tim mạch Tokyo – Nhật Bản,25 cho kết quả: tỷ lệ tử 
vong sau phẫu thuật Fontan là 5% ở nhóm bệnh nhân có Rp <3 đơn vị 
Wood/m2; 20% trong nhóm có Rp  dao động 3 – 4 Wood/m2  và lên tới 80% 
khi Rp  >4 Wood/m2 . Con số này là 7 – 9% trong nhóm có ALĐMP trung 
bình <20 mmHg và 26% trong nhóm có ALĐMP >20 mmHg. Do đó, so với 
con số giới hạn 15 mmHg ở thời kỳ đầu, nhiều nghiên cứu mới đây cho kết 
quả khả quan khi tiến hành phẫu thuật Fontan ở các nhóm bệnh nhân có mức 
giới hạn cao về ALĐMP (15 – 20 mmHg). Tuy nhiên với chỉ số Rp  ≥4 đơn vị 
Wood/m2  từ giai đoạn đầu cho đến nay vẫn được coi là chống chỉ định tuyệt 
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đối cho phẫu thuật Fontan. Khi giá trị Rp dao động từ 2 đến 4 đơn vị 
Wood/m2 da, việc tiến hành phẫu thuật Fontan nên đi kèm thủ thuật mở cửa 
sổ (fenestration). Sau đó trong quá trình theo dõi và đánh giá lại hoạt động 
chức năng của hệ giường mao mạch phổi: nếu phù hợp sẽ tiến hành các can 
thiệp hoàn thiện tuần hoàn Fontan (bít cửa sổ Fontan).   
1.3. Chẩn đoán xác định các thể bệnh trong nhóm tim bẩm sinh có sinh lý 
tuần hoàn một thất 

Bất cứ tình trạng bất thường nào tại “3 đoạn kết nối” đều gây hậu quả 
thiểu sản về giải phẫu và chức năng của tâm thất một bên (cấu trúc teo nhỏ mất 
một hoặc một vài thành phần và không đủ khả năng hoạt động chức năng bơm 
máu cho vòng tuần hoàn) là bệnh nguyên cơ bản của tim sinh lý một thất. 
1.3.1. Nhóm bệnh giải phẫu có mất kết nối 2 trong 3 tầng giải phẫu ở một 
bên có kèm thiểu sản tâm thất cùng bên, gồm các thể bệnh 

- Teo tịt hoặc thiểu sản van ba lá nặng thiểu sản thất phải.  
- Teo tịt van ĐMP lành vách liên thất có kèm thiểu sản thất phải.  
- Hội chứng thiểu sản tim trái. 
- Teo van 2 lá thiểu sản thất trái. 
- Bệnh tim một thất 2 đường vào. 
- Ebstein thể nặng. 

1.3.2. Nhóm bệnh có kết nối bất thường 2 trong 3 tầng giải phẫu và không 
có khả năng sửa chữa 2 tâm thất 

- Thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ mất cân xứng.  
- Thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ kèm đảo gốc ĐM.  
- Đảo gốc ĐM có sửa chữa kèm hẹp ĐMP.  
- Một số thể thất phải 2 đường ra không có khả năng sửa chữa toàn bộ. 

1.4. Tổng quan về phẫu thuật Fontan trong chiến lược kiểm soát và điều 
trị nhóm bệnh tim bẩm sinh với sinh lý tuần hoàn một thất 

Do tính chất mất chức năng của một tâm thất, cho nên không thể tiến hành 
sửa chữa nhóm bệnh tim một thất trở về cấu trúc bình thường. Đến nay liệu trình 
phẫu thuật Fontan với 3 giai đoạn là biện pháp duy nhất giúp bệnh nhân thực sự 
cải thiện về thời gian sống và chất lượng cuộc sống. 
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1.4.1. Các phương pháp điều trị tạm thời ở giai đoạn đầu, mục tiêu điều trị 
trong giai đoạn này là: hạn chế sự cản trở của tuần hoàn hệ thống và điều 
chỉnh lưu lượng máu qua tuần hoàn phổi 

- Ở thời kỳ ngay sau sinh: cần duy trì ống ĐM đối với nhóm tim bẩm 
sinh phụ thuộc ống (hội chứng thiểu sản tim trái, teo tịt van ĐMP …) bằng 
thuốc Prostaglangdin E1 hoặc can thiệp đặt stent ống ĐM. 

- Các phương pháp phẫu thuật ở giai đoạn một gồm: 
+ Phẫu thuật thắt hẹp ĐMP (banding) 26 (Hình 2 – Phụ lục 3) đối với các 

trường hợp có tăng tuần hoàn phổi. 
+ Phẫu thuật bắc cầu ĐMC với ĐMP (Hình 3 – Phụ lục 3): Mục đích 

cung cấp máu lên phổi nhiều hơn, cải thiện tình trạng thiếu oxy, tăng kích 
thước ĐMP,27 và chỉ định dựa vào chỉ số Nakata <150.27        

+ Phẫu thuật Norwood (Hình 4 – Phụ lục 3): chỉ định cho bệnh nhân 
mắc hội chứng thiểu sản tim trái, được Norwood và cộng sự mô tả lần đầu 
tiên năm 1980.28-30 
1.4.2. Điều trị phẫu thuật giai đoạn thứ hai: Phẫu thuật Glenn hai hướng 

- Phẫu thuật Glenn được tác giả William Wallace Lumpkin Glenn và 
cộng sự mô tả lần đầu năm 1958, đây là phẫu thuật Glenn kinh điển.31 

- Năm 1964, tác giả J. Alex Haller thực hiện phẫu thuật Glenn 2 hướng 
(Bidirectional Glenn 32 (Hình 5 – Phụ lục 3), hiện này áp dụng phẫu thuật này.  
1.4.3. Phẫu thuật Fontan  
1.4.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

- Là phẫu thuật thì cuối cho bệnh nhân tim bẩm sinh dạng một thất, phẫu 
thuật nối TM chủ dưới vào ĐMP, giúp cho máu tĩnh mạch vào trực tiếp phổi 
mà không qua tim. Phẫu thuật này được tác giả Fancis Fontan và cộng sự thực 
hiện lần đâu tiên năm 1968 và công bố năm 1971.33 Qua quá trình phát triển 
phẫu thuật Fontan đã trải qua nhiều cải tiến nhằm cải thiện kết quả đầu ra và 
mở rộng chỉ định cho nhóm tim bẩm sinh dạng một thất. 

- Phẫu thuật Fontan kinh điển: là phẫu thuật nối tiểu nhĩ phải vào ĐMP, 
vá lỗ TLN khâu kín lỗ van 3 lá.33  
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Hình 1.1. Phẫu thật Fontan kinh điển 34 

- Phẫu thuật nối tâm nhĩ phải – tâm thất phải, được Bjork và Kreutzer 
thực hiện để điều trị cho bệnh nhân thiểu sản van ba lá.35,36 

- Phẫu thuật nối tĩnh mạch chủ dưới với ĐMP bằng đường hầm trong tim 
(Lateral tunnel technique). Được Marc de Leval thực hiện và mô tả năm 
1988.34 

- Phẫu thuật nối tĩnh mạch chủ dưới với ĐMP bằng ống nối ngoài tim 
(Extra-cardiac conduit technique - ECC) được tác giả Marceletti và cộng sự 
thực hiện năm 1990.37 Với nhiều ưu điểm, phẫu thuật Fontan kiểu này ngày 
nay được áp dụng rộng rãi. 

 
Hình 1.2. Phẫu thuật bằng ống mạch nhân tạo ngoài tim 34 
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- Phẫu thuật Fontan không sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 
1.4.3.2. Sinh lý bệnh tim bẩm sinh dạng một thất và tuần hoàn Fontan 

a. Sinh lý tuần hoàn bình thường 
Bình thường máu từ TM hệ thống đổ về nhĩ phải sau sau đó xuống tâm 

thất phải và được bơm lên ĐMP, qua mao mạch phổi, áp lực co bóp của tâm 
thất phải lớn hơn sức cản hệ mạch máu phổi để máu qua được mao mạch 
phổi, trao đổi khí và về nhĩ trái qua TMP. Máu từ nhĩ trái xuống thất trái và 
được bơm đi nuôi cơ thể qua ĐMC. Như vậy tuần hoàn phổi và tuần hoàn hệ 
thống nối tiếp nhau.38   

 
Hình 1.3. Sơ đồ tuần hoàn trên tim bình thường 38 

b. Tuần hoàn tim một thất 
Do chỉ có một tâm thất chức năng do vậy tuần hoàn hệ thống và tuần 

hoàn phổi cùng song song với nhau mà không có sự nối tiếp. Máu TM hệ 
thống và TMP trộn với nhau sau đó được tâm thất chức năng bơm đi nuôi cơ 
thể. Điều này gây hậu quả tăng gánh cho tâm thất chức năng, gây quá tải lưu 
lượng, đồng thời gây giảm bão hoà oxy máu ĐM.38   
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Hình 1.4. Sơ đồ tuần hoàn trên tim một thất 38 

c. Đặc điểm giải phẫu và sinh lý của tuần hoàn Fontan 
- Tuần hoàn Fontan: phẫu thuật Fontan có tác dụng đưa máu trực tiếp từ 

TM hệ thống lên ĐMP mà không qua tâm thất phải. Do vậy tuần hoàn hệ 
thống và tuần hoàn phổi nối tiếp nhau.38 

 
Hình 1.5. Sơ đồ tuần hoàn Fontan 38 

Đặc điểm giải phẫu và sinh lý tuần hoàn Fontan: Chỉ còn một vòng tuần 
hoàn với hoạt động của một bơm tâm thất hệ thống và 2 điểm cản trở: Sức 
cản mạch máu hệ thống và kháng trở hệ thống Fontan. 

Điều này dẫn đến đặc điểm cơ bản về sinh lý hoạt động của tuần hoàn 
Fontan gồm 2 hiện tượng: 39 

+ Sự ứ trệ máu ở tiền mao mạch phổi - ở hệ TM chủ. 
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+ Sự giảm dòng máu ở hậu mao mạch phổi-giảm cung lượng tim. 
- Phần lớn các triệu chứng lâm sàng và bệnh học sau phẫu thuật Fontan 

là có sự tham gia của một trong hai hoặc cả 2 nhóm nguyên nhân trên. Có bốn 
yếu tố thay đổi chính đóng vai trò là nguyên nhân giải phẫu bệnh và sinh lý 
bệnh của các bệnh lý do tuần hoàn Fontan gây ra, cụ thể: 

+ Sự thay đổi cung lượng tim. 
+ Sự thay đổi giải phẫu và chức năng tâm thất hệ thống. 
+ Sự thay đổi của hệ giường mao mạch phổi. 
+ Sự biến đổi của hệ giường mao mạch hệ thống. 
- Các cấu trúc giải phẫu gây ra kháng trở hệ thống Fontan phụ thuộc vào 

kỹ thuật phẫu thuật được sử dụng để kết nối tĩnh mạch hệ thống vào ĐMP.39,40 
+ Các miệng nối phẫu thuật (miệng nối Glenn, Fontan, hoặc miệng nối 

trực tiếp giữa ĐMP và tâm nhĩ phải trong phẫu thuật Fontan kinh điển). Sức 
cản trong ống nhân tạo (conduit, homograf, kênh bên trong nhĩ,..). Giải phẫu 
bất thường hệ ĐMP (hẹp, xoắn vặn, hoặc thiểu sản ở nhiều mức độ).  

+ Sức cản hệ giường mạch máu phổi. 
+ Mức độ cản trở giữa kết nối tĩnh mạch phổi và tâm nhĩ trái. 

Chỉ cần tăng 1 trong 5 yếu tố này đều làm cung lượng tim giảm nặng và 
gây ra các biến chứng ở cả giai đoạn sớm và muộn nặng nề do vòng xoắn 
bệnh lý hình thành. 

- Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của tuần hoàn 
Fontan.  

Đặc điểm sinh lý bệnh của tuần hoàn Fontan là gần như giống nhau ở 
mọi ca bệnh, tuy nhiên thương tổn giải phẫu tiên phát của bệnh tim bẩm sinh 
dạng một thất lại rất đa dạng. Do đó, đánh giá hoạt động của tuần hoàn 
Fontan là đánh giá cá thể hoá – bởi mỗi bệnh nhân có đặc điểm cấu trúc hệ 
tim mạch rất phức tạp, và sự tác động của những đặc điểm riêng lẻ này đến 
hoạt động sinh lý của tuần hoàn Fontan là khác nhau. Việc định danh các yếu 
tố “nguy cơ” (là yếu tố làm tăng tỷ lệ biến chứng và thất bại với tuần hoàn 
Fontan sau phẫu thuật) trở thành mục tiêu chính trong rất nhiều nghiên cứu 
sau phẫu thuật Fontan trên thế giới. Có 3 nhóm yếu tố được nghiên cứu trong 
phẫu thuật Fontan. 

+ Nhóm yếu tố trước phẫu thuật: 
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o Đặc điểm cơ bản của nhóm bệnh nhân: tuổi, giới, cân nặng khi 
phẫu thuật Fontan, thời gian kể từ khi phẫu thuật giai đoạn 2 đến 
giai đoạn 3, số lần phẫu thuật ở giai đoạn 1 và 2, loại hình phẫu 
thuật ở giai đoạn 1 và 2. 

o Đặc điểm giải phẫu và sinh lý tim mạch của nhóm bệnh nhân: 
dạng tổn thương bệnh lý, kiểu hình tâm thất hệ thống, đặc điểm 
tổn thương van nhĩ thất (hẹp hở, số lượng vòng van, van nhân 
tạo..), chức năng tim trước phẫu thuật, ALĐMP trung bình, sức 
cản hệ mạch máu phổi, kích thước các nhánh ĐMP, yếu tố giải 
phẫu bất thường hệ mạch phổi (hẹp, thiểu sản, tuần hoàn bàng 
hệ, tắc nghẽn hồi lưu…).  

+ Nhóm yếu tố trong phẫu thuật:  
o Kỹ thuật phẫu thuật được lựa chọn: LT (lateral tunnel), ECC. 
o Các thủ thuật kèm theo trong phẫu thuật: DKS, mở của sổ, sửa, thay 

van nhĩ thất, mở rộng VLN, VLT, sửa chạc 3 ĐMP, sửa eo ĐMC. 
o Thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, tổng thời gian chạy máy 

hỗ trợ, và thời gian kẹp ĐMC. 
+ Nhóm yếu tố sau phẫu thuật, phần lớn là các yếu tố tiên lượng hơn là 

nguy cơ. 
o Các yếu tố huyết động ngay sau phẫu thuật: mạch, huyết áp, 

ALĐMP.  
o Số ngày thở máy, số ngày nằm hồi sức, số ngày dẫn lưu dịch 

màng phổi, số ngày nằm viện. 
o Các biến cố ghi nhận sau phẫu thuật: suy tuần hoàn Fontan, suy 

thận, rối loạn nhịp, nhiễm trùng, oxy máu thấp… 
1.5. Kết quả sau phẫu thuật Fontan 

Tác động của tuần hoàn Fontan đến hoạt động chức năng của toàn cơ 
thể thay đổi theo thời gian. Có hai giai đoạn tác động chính với các đặc điểm 
bệnh học, triệu chứng lâm sàng và cơ chế sinh lý bệnh khác nhau: giai đoạn 
sớm sau phẫu thuật Fontan (là 30 ngày đầu tiên kể từ khi phẫu thuật Fontan); 
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giai đoạn muộn là sau thời điểm 30 ngày cho đến khi xuất hiện tình trạng thất 
bại với tuần hoàn Fontan.41 
1.5.1. Biến chứng giai đoạn sớm và các yếu tố nguy cơ 
1.5.1.1. Đặc điểm bệnh học, biến chứng và tỷ lệ tử vong 

Đặc điểm sinh lý bệnh xuất hiện trong giai đoạn sớm (thời kỳ hồi sức 
sau phẫu thuật) là do tính chất cấp tính của tình trạng rối loạn phân bố dịch 
trong cơ thể (ứ trệ máu ở hệ tĩnh mạch ngoại vi, đồng thời thiếu hụt cung 
lượng tim cấp sau phẫu thuật). Các biểu hiện lâm sàng chính là giảm tưới máu 
ngoại vi (giảm huyết áp, chi lạnh, thiểu niệu, vô niệu) và tăng áp lực hệ thống 
Fontan (áp lực tĩnh mạch trung tâm tăng, tràn dịch các màng, gan to, phù). 
Các triệu chứng này gặp ở nhiều mức độ khác nhau tuỳ vào khả năng thích 
ứng của từng bệnh nhân với tuần hoàn Fontan.  

- Với trường hợp thích nghi tốt (do kháng trở hệ thống Fontan thấp, 
chức năng tim và các van tim hoạt động tốt): thường có biểu hiện lâm sàng 
tương đối nhẹ. ALĐMP tăng nhẹ, huyết áp và cung lượng tim duy trì khoảng 
80% bình thường, phù nhẹ, và không cần duy trì các thuốc vận mạch. 

- Với những trường hợp kém thích nghi: có biểu hiện lâm sàng rất 
nặng nề, vô niệu, huyết áp tụt thấp, gan to, phù, tràn dịch kéo dài. Đòi hỏi 
cung cấp một lượng dịch lớn và đáp ứng rất kém với các thuốc vận mạch 
thông thường. 

Tình trạng nặng tăng dần, không đáp ứng với các liệu pháp điều trị dẫn 
tới rối loạn không hồi phục chức năng đa cơ quan, dần dần dẫn đến tình trạng 
thất bại sớm với tuần hoàn Fontan (EFF – early Fontan failure), đây là nguyên 
nhân gây tử vong chính trong giai đoạn này. 

Bệnh xuất giai đoạn sớm bao gồm các vấn đề: nguy cơ dẫn lưu màng 
phổi, thời gian nằm hồi sức, thông khí nhân tạo, sử dụng thuốc vận mạch kéo 
dài. Ngoài ra, một hiện tượng bệnh lý khác cũng có thể gặp ở giai đoạn sớm, 
mặc dù tỷ lệ khá thấp là tình trạng tăng đông và nguy cơ hình thành huyết khối. 

Tỷ lệ tử vong: ở những thập kỷ đầu tiên khi triển khai kỹ thuật phẫu 
thuật Fontan, các báo cáo cho kết quả EFF xuất hiện với tỷ lệ khoảng 10% và 
là nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ tử vong dao động từ 9 – 15%. 42-45 Theo 
thời gian cùng với sự cải thiện về kỹ thuật phẫu thuật cũng như tiến bộ chiến 
lược điều trị hồi sức sau phẫu thuật, tỷ lệ EFF đã giảm dần, dưới 3% ở nhiều 
báo cáo ngẫu nhiên. Và dưới 1% trong các báo cáo chọn lọc. 46,47  
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1.5.1.2. Thất bại sớm với tuần hoàn Fontan và các yếu tố nguy cơ  
Ở những thập kỷ đầu tiên khi triển khai kỹ thuật mổ Fontan, các báo 

cáo cho kết quả EFF xuất hiện với tỷ lệ khoảng 10% và là nguyên nhân chính 
dẫn tới tỷ lệ tử vong dao động từ 9-15% 44, 42,. Theo thời gian cùng với sự cải 
thiệnvề kỹ thuật mổ cũng như tiến bộ chiến lược điều trị hồi sức sau mổ, tỷ lệ 
EFF giảm dần, dưới 3% ở nhiều báo cáo ngẫu nhiên và thậm chí dưới 1% 
trong các báo cáo chọn lọc 47, 46. Nghiên cứu tại Trung tâm tim mạch Bệnh 
viện Nhi Khoa Philadelphia năm 2013, đánh giá kết quả đầu ra giai đoạn sớm 
trên 592 bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan 48 cho kết quả: EFF xuất hiện ở 11 
bệnh nhân (tỷ lệ 1.9%), tất cả 11 bệnh nhân này đều được phẫu thuật theo 
phương pháp ECC (đã loại trừ các cản trở tắc nghẽn miệng nối phẫu thuật qua 
thông tim chụp mạch ở cả 11 trường hợp này); ngoài ra có 2 bệnh nhân quan 
sát thấy có huyết khối bên trong tuần hoàn Fontan nhưng không gây ra cản trở 
huyết động đáng ghi nhận.48 

Những báo cáo trong vài thập kỷ đầu tiên triển khai phẫu thuật Fontan 
chỉ ra rất nhiều yếu tố trước phẫu thuật và trong quá trình phẫu thuật làm gia 
tăng nguy cơ xuất hiện EFF. Một số yếu tố quan trọng trước mổ làm gia tăng 
nguy cơ xuất hiện EFF bao gồm hội chứng heterotaxy,49 kiểu hình tâm thất hệ 
thống là thất phải,49 van nhĩ thất chung (common atrioventricular valve),50 áp 
lực động mạch phổi trung bình cao,51 và VEDP.43 Bên cạnh đó, các yếu tố 
trong quá trình phẫu thuật ảnh hưởng đến nguy cơ xuất hiện EFF bao gồm 
việc lựa chọn phẫu thuật APA cổ điển (ngày nay đã được thay thế hoàn toàn 
bằng LT hoặc ECC), thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể kéo dài,52 tăng áp 
lực hệ thống ống Fontan ngay trong mổ,53 và thời gian cặp chủ kéo dài.54 
Trong báo cáo ở 140 bệnh nhân từ năm 1995 đến 2011, tác giả Stanislav 
Ovroutski đã cho thấy bệnh nhân có hội chứng Heterotaxy, thất phải hệ thống 
và giảm bão hòa oxy máu trước phẫu thuật vẫn có nguy cơ cao xảy ra EFF 
sau phẫu thuật Fontan sử dụng ống nối ngoài tim.48 Nghiên cứu gần đây của 
tác giả Ellis Rochelson đã chỉ ra thủ thuật xé vách liên nhĩ bằng bóng ở trẻ sơ 
sinh là đặc điểm bệnh nhân duy nhất có liên quan đáng kể đến EFF.55 Những 
bệnh nhân được phẫu thuật xé vách liên nhĩ bằng bóng có tỷ lệ xảy ra EFF 
(CI: 2,6–28,1, p <0,001) cao hơn 8,5 lần so với những bệnh nhân không thực 
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hiện.55 Tác giả Michael O. Murphy đã ghi nhận áp suất làm đầy cao và quá 
trình phẫu thuật kéo dài là các yếu tố nguy cơ đối với EFF.48 Ngày nay cùng 
với sự hiểu biết về cơ chế sinh lý bệnh và cải tiến kỹ thuật phẫu thuật cũng 
như chiến lược điều trị hồi sức, rất nhiều trong số các yếu tố trên đã không 
còn là yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ EFF.48 

Tình trạng huyết động không ổn định, nguy cơ tử vong cao hoặc các 
tình trạng bệnh nặng không đáp ứng với các biện pháp dù đã được điều trị tích 
cực theo phác đồ đều được xếp vào nhóm EFF và cần có chiến lược đặc biệt. 
Có 3 biện pháp chính được cân nhắc khi EFF xuất hiện: ECMO (oxy hóa 
màng ngoài cơ thể), chấm dứt tuần hoàn Fontan, ghép tim. Báo cáo với số 
liệu bệnh nhân lớn nhất là thống kê của bệnh viện Nhi khoa Philadelphia 
nghiên cứu trên 592 trường hợp phẫu thuật Fontan từ 1995 đến 2009,48 cho 
kết quả: tỷ lệ EFF là 1,9% (11/592), trong số này có 3 bệnh nhân tử vong 
trước khi ECMO/Chấm dứt tuần hoàn Fontan/Ghép tim, 1 bệnh nhân được 
tiến hành ECMO và chờ đợi cơ thể tự phục hồi, 5 bệnh nhân được tiến hành 
chấm dứt tuần hoàn Fontan, 2 bệnh nhân còn lại được ghép tim. Trong 5 bệnh 
nhân tiến hành chấm dứt tuần hoàn Fontan, có 4 bệnh nhân sống sót, trong số 
2 bệnh nhân gép tim, 1 bệnh nhân tử vong trong viện, bệnh nhân còn lại tử 
vong sau 6 năm. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong của nhóm EFF là 46%. 
1.5.1.3. Tràn dịch màng phổi kéo dài và các yếu tố nguy cơ 

Tràn dịch màng phổi kéo dài là một biến chứng đáng lo ngại sau thủ 
thuật Fontan. Tràn dịch màng phổi sau phẫu thuật Fontan làm tăng thời gian 
nằm viện và nguy cơ nhiễm trùng, cũng như đòi hòi thực hiện các thủ tục hậu 
phẫu bổ sung. Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên quan của nhiều yếu tố 
nguy cơ đến tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật Fontan, bao gồm các 
đặc điểm lâm sàng, các thông số huyết động và các yếu tố trước mổ, trong mổ 
và sau mổ. Mặc dù đạt được rất nhiều tiến bộ về cải tiến quy trình phẫu thuật 
và chiến lược điều trị sau hơn nửa thế kỷ triển khai, cho đến ngày nay tràn 
dịch màng phổi sau mổ Fontan vẫn là một vấn đề đầy thách thức và là nguyên 
nhân hàng đầu gia tăng bệnh suất và kéo dài thời gian nằm viện của các bệnh 
nhân có tuần hoàn Fontan. Không có nguyên nhân và cơ chế thực sự rõ ràng 
gây ra tình trạng tràn dịch màng phổi kéo dài và tỷ lệ rất cao trong tuần hoàn 
Fontan, nhưng chúng ta đã định danh được rất nhiều yếu tố “nguy cơ” liên 
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quan đến tình trạng tràn dịch màng phổi kéo dài sau mổ, bao gồm các yếu tố 
trước mổ (áp lực động mạch phổi cao, chức năng tim trước mổ, hở van nhĩ- 
thất mức độ vừa đến nhiều) và các yếu tố trong mổ (thời gian chạy tuần hoàn 
ngoài cơ thể và thời gian cặp chủ kéo dài). 56, 57 Phần lớn các yếu tố nguy cơ 
này có ảnh hưởng chặt chẽ đến tình trạng huyết động và cung lượng tim sau 
mổ của bệnh nhân. 

Hầu hết các nghiên cứu trước đây đã chứng minh tuổi tác là một yếu tố 
nguy cơ của EFF, nhưng không phải là yếu tố nguy cơ của tràn dịch màng 
phổi dai dẳng.58 Trong nghiên cứu của tác giả Geena Kim trên 91 bệnh nhân 
tim một thất tại Hàn Quốc, kết quả phân tích đa biến đã chỉ ra HLHS (P = 
0,002), không mở cửa sổ (P = 0,018), và áp lực tĩnh mạch trung tâm cao khi 
phẫu thuật Glenn 2 hướng (P = 0,043) là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với 
tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật Fontan.59 Các kết quả bất lợi như 
tử vong, cần ghép tim, và thất bại tuần hoàn Fontan không liên quan đến tràn 
dịch màng phổi kéo dài.59 Theo nghiên cứu của tác giả Song Fu trên 95 bệnh 
nhân sau phẫu thuật Fontan tại Trung Quốc, dữ liệu nhân khẩu học và một số 
yếu tố trước phẫu thuật, phẫu thuật và sau phẫu thuật được đánh giá về mối 
liên quan với tràn dịch màng phổi dai dẳng sau thủ thuật Fontan ngoài tim.60 
Kết quả cho thấy cân nặng không liên quan đáng kể đến tình trạng tràn dịch 
màng phổi dai dẳng.60 Tuy nhiên, một số yếu tố nguy cơ được phát hiện có 
liên quan đáng kể với thời gian kéo dài hoặc thể tích lớn (> 25 mL · kg-1 · d-
1) của dẫn lưu màng phổi.60 Phân tích đa biến cho thấy SpO2 trước mổ thấp, 
không sốt và nhiễm trùng sau mổ có liên quan đáng kể đến thời gian đầu ra 
ống ngực kéo dài (P <0,05). 60 Kích thước ống dẫn nhỏ, thời gian chạy tuần 
hoàn ngoài cơ thể  dài, không mở cửa sổ, và SpO2 trước mổ thấp có liên quan 
đáng kể với thể tích đầu ra ống ngực quá mức (P <0,05). 60 Ngoài ra, phân 
tích đơn biến cho thấy tổn thương thất phải chiếm ưu thế và việc sử dụng 
thuốc ức chế men chuyển sau phẫu thuật có liên quan đáng kể với thời gian 
kéo dài; bệnh nhân trẻ tuổi và áp lực động mạch phổi trước phẫu thuật cao có 
liên quan đáng kể với thể tích dẫn lưu màng phổi quá nhiều (p <0,05). 

Tại các trung tâm phẫu thuật tim mạch, rất nhiều biện pháp đã được 
nghiên cứu và sử dụng nhằm mục đích rút ngắn thời gian dẫn lưu màng phổi 
cũng như thời gian nằm viện sau phẫu thuật: tiến hành phẫu thuật sử dụng ống 
conduit (LT và ECC) 61; thủ thuật mở cửa sổ Fontan;62 tiến hành phẫu thuật 
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với tim đập (“beating – heart” hay “off – pump coronary bypass 
technique”);61 giảm tối đa thời gian thông khí nhân tạo 63 và các biện pháp 
điều trị nội khoa. Nguyên lý chung của các chiến lược điều trị nội khoa gồm: 
Đảm bảo cung lượng tuần hoàn; Liệu pháp sử dụng thuốc lợi tiểu; Hạn chế 
dịch; Chế độ dinh dưỡng đặc biệt.  

Cần chú ý trong thời kỳ sau phẫu thuật, dịch luôn có xu hướng thoát ra 
khỏi lòng mạch vào trong các khoang tự nhiên – hiện tượng này do rất nhiều 
yếu tố tác động như tăng tính thấm của nội mạc mạch máu hệ quả sau chạy 
máy CPB, do tăng áp lực thuỷ tĩnh trong tĩnh mạch hệ thống, do giảm áp lực 
keo máu do thoát albumin theo dịch vào các khoang.  

Một số phác đồ điều trị nội khoa sau phẫu thuật Fontan đã được công 
bố, nhằm mục đích giảm thời gian dẫn lưu màng phổi và giảm thời gian nằm 
viện. Tác giả Cava và cộng sự tại bệnh viện khoa Winconsin cho kết quả khả 
quan, thời gian dẫn lưu màng phổi trung bình giảm đáng kể từ 15 ngày xuống 
6 ngày và rút ngắn thời gian nằm viện trung bình từ 18 ngày xuống còn 9 
ngày.64 Năm 2013, tác giả Sunstrom và cộng sự đưa ra phác đồ PORTLAND 
(Bảng 1 – Phụ lục 5) (bao gồm tổng hợp các biện pháp trong phẫu thuật và 
sau phẫu thuật), đây là phác đồ tổng hợp và được áp dụng rộng rãi.52 

Một thách thức khác trong quá trình điều trị sau phẫu thuật Fontan là 
tình trạng TDMP kéo dài không đáp ứng với điều trị và tràn dịch dưỡng chấp 
(chylothorax). Nguyên nhân được xác định phần nhiều là do tổn thương nội 
mạc mạch máu, tạo thành các lỗ ngày càng lớn, cho phép các phân tử có kích 
thước lớn như albumin và chylomicron đi qua.65 Rất ít các trường hợp tràn 
dịch dưỡng chấp sau phẫu thuật Fontan là do tổn thương thực thể của ống 
ngực. Chiến lược điều trị nội khoa không có gì quá khác biệt; dẫn lưu thích 
hợp, chế độ ăn giảm chất béo và giầu năng lượng, tích cực điều trị lợi tiểu và 
hạn chế dịch. Trường hợp tràn dịch dưỡng chấp dai dẳng có thể tiến hành một 
số biện pháp tích cực hơn: nhịn ăn qua đường miệng tuyệt đối, nuôi dưỡng 
tĩnh mạch hoàn toàn 4 đến 6 tuần, sử dụng các dạng thuốc somatostatin dạng 
tổng hợp như octreotide.66 Thời gian gần đây, bít ống ngực bằng can thiệp tim 
mạch qua đường bạch mạch đã được triển khai ở một số trung tâm. Nếu tiếp 
tục không đáp ứng điều trị nên được xếp vào nhóm EFF. 
1.5.1.4. Kiểm soát các biến chứng giai đoạn sớm  
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Mục tiêu chính của điều trị ở giai đoạn hồi sức sau phẫu thuật là duy trì 
cung lượng tim tối đa với áp lực tĩnh mạch trung tâm tối thiểu. 

a. Các biện pháp duy trì cung lượng tim ở giai đoạn sớm 
Do đặc điểm cơ bản của sinh lý tuần hoàn Fontan là dòng chảy tự nhiên 

không có nhịp bóp từ hệ tĩnh mạch về ĐMP, do đó cung lượng tim trong tuần 
hoàn Fontan phụ thuộc chủ yếu vào kháng trở hệ thống Fontan và thay đổi 
theo chu kỳ hô hấp. Đó là cơ sở hình thành 3 biện pháp giúp cải thiện và duy 
trì cung lượng tim sau phẫu thuật: 

- Duy trì kháng trở hệ thống Fontan thấp nhất có thể. 
- Chiến lược thông khí nhân tạo đặc biệt hỗ trợ dòng chảy trong tuần 

hoàn Fontan. 
- Mở cửa sổ Fontan. 
b. Các biện pháp giảm kháng trở hệ thống Fontan 

Áp lực hệ thống Fontan càng cao thì cung lượng tim càng thấp, thực 
nghiệm cho thấy, ở các bệnh nhân có ALĐMP ở mức dưới 16 mmHg trong 
vài giờ đầu ngay sau phẫu thuật thường có khả năng thích nghi tốt. Nếu 
ALĐMP cao hơn 16 mmHg và đặc biệt có xu hướng tăng dần theo thời gian – 
là yếu tố tiên lượng tình trạng giảm cung lượng tim nặng xuất hiện sớm.67 
Nếu thủ thuật mở cửa sổ Fontan được tiến hành, dấu hiệu cảnh báo tình trạng 
này là sự giảm bão hoà oxy máu ĐM hơn là áp lực trong hệ thống Fontan. 

Trong trường hợp ALĐMP ở ngưỡng cao, việc đầu tiên khảo sát là 
LAP (left atrial pressure). Nếu LAP cũng tăng dần và ở mức cao trong những 
giờ đầu, thì nguyên nhân chính cho các triệu chứng nặng sau phẫu thuật là do 
chức năng tim và hoạt động của van nhĩ thất (hẹp hoặc hở van), trong trường 
hợp này mở cửa sổ Fontan không có ý nghĩa. Cần đánh giá chức năng tim và 
van nhĩ thất sớm bằng siêu âm, sử dụng tối ưu các thuốc vận mạch, can thiệp 
sửa chữa ngoại khoa, nếu không thể tiếp tục duy trì nên cân nhắc các biện 
pháp như ECMO hay ghép tim.67 

Với trường hợp “ALĐMP cao LAP thấp – cung lượng tim giảm”: nghi 
ngờ nguyên nhân do kháng trở hệ thống Fontan cao, tiếp cận bước đầu là loại 
trừ các cản trở giải phẫu thực thể trong hệ thống Fontan. Đây có thể là những 
tổn thương giải phẫu nguyên phát còn sót lại (cản trở hồi lưu TMP, dị dạng 
ĐMP, tồn tại các tuần hoàn bàng hệ có ý nghĩa), hoặc các tổn thương thứ phát 
sau phẫu thuật (hẹp các miệng nối Glenn, Fontan hoặc hẹp do hình thành 
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huyết khối cấp tính trong hệ thống Fontan). Nếu có nghi ngờ cần hội chẩn với 
phẫu thuật viên. 

Sau khi đã loại trừ các vấn đề kháng trở do giải phẫu, bước tiếp theo 
cần làm sớm là sử dụng các thuốc tác động vào hệ mạch máu phổi, làm giảm 
sức cản hệ mạch phổi. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy thuốc giãn mạch phổi 
có vai trò rất quan trọng, không chỉ trong giai đoạn sớm sau phẫu thuật mà 
còn được sử dụng thường qui kéo dài trong giai đoạn muộn.68 Nhiều báo cáo 
tại các trung tâm phẫu thuật tim mạch trên thế giới cho kết quả rất khả quan ở 
giai đoạn sớm sau phẫu thuật, khi sử dụng các nhóm ức chế thụ thể PDE5 
(sildenafil), nhóm Prostacyclin (Ilomedin) và đồng vận thụ thể endothelin-1 
(bosentan).69 

Vai trò của NO: các nghiên cứu về NO sau phẫu thuật Fontan còn rất 
hạn chế. Gamillscheg (1997) sử dụng NO trên 13 bệnh nhân sau phẫu thuật 
Glenn, Fontan cho thấy có sự cải thiện về cung lượng tim và giảm áp lực tĩnh 
mạch trung tâm, cải thiện bão hoà oxy,70 báo cáo của Goldmam cho kết quả 
tương tự.71 Tuy nhiên, NO không thể tiến hành thở qua gọng mũi, các báo cáo 
chỉ tiến hành trên thở máy, điều này đi ngược với tiêu chí rút ngắn tối đa thời 
gian thông khí xâm nhập. 

c. Chiến lược thông khí nhân tạo sau phẫu thuật Fontan 
Thở áp lực dương cuối kỳ thở ra: PEEP, là một yếu tố gây cản trở dòng 

chảy tuần hoàn Fontan. Tuy nhiên PEEP lại có vai trò quan trọng trong thông 
khí nhân tạo để duy trì một lượng thể tích cặn chức năng tránh xẹp phổi. Sức 
cản hệ mạch phổi có xu hướng tăng khi thở PEEP ở mọi giá trị tuy nhiên cung 
lượng tim chỉ giảm khi PEEP từ 9-12 mmHg.72 Nhiều tác giả khác cũng đưa 
ra kết quả có cùng quan điểm: PEEP thấp là lựa chọn ưu tiên cần thiết cho 
thông khí nhân tạo ở các bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan.73  

Thông khí áp lực âm là lựa chọn nên cân nhắc với các trường hợp cung 
lượng tim thấp ảnh hưởng đến huyết động sau phẫu thuật. Shekerdemian tiến 
hành nghiên cứu đo cung lượng tim với nhóm bệnh sau phẫu thuật Fontan, 
thở máy với thông khí áp lực âm cho thấy cung lượng tim tăng 42-54% so với 
thông khí áp lực dương trên cùng bệnh nhân.74 Tuy nhiên phương pháp này 
không được sử dụng rộng rãi. 

Thông khí tần số thở cao (high frequency ventilation): có vài báo cáo 
nhỏ lẻ cho thấy kết quả không thống nhất.70  
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Thông khí không xâm nhập (non-invasive ventilation): về măt lý thuyết 
rất tốt cho việc cải thiện cung lượng tim, tuy nhiên hiện chưa có báo cáo nào 
về thông khí không xâm nhập trên bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan. 

d. Tạo cửa sổ Fontan 
Các trường hợp không thể giải quyết vấn đề giảm cung lượng tim do 

tăng kháng trở tuần hoàn Fontan, người ta đưa ra một biện pháp cho phép tạo 
một “lối tắt” dòng chảy giữa hai vị trí trước và sau hệ thống Fontan – đó là 
thủ thuật “tạo cửa sổ Fontan” (Fontan fenestration). Cửa sổ nối giữa hệ tĩnh 
mạch chủ và tâm nhĩ, có tác dụng dẫn lưu máu từ hệ tĩnh mạch ứ trệ quay trở 
lại tim, do đó vừa làm giảm sự ứ trệ dòng chảy trong hệ tĩnh mạch, vừa làm 
tăng cung lượng đổ đầy tâm thất.  

 
Hình 1.6. Tạo cửa sổ Fontan với ống nối ngoài tim 

1.5.1.5. Hiện tượng tăng đông và vai trò của các nhóm thuốc chống đông 
Nguy cơ hình thành huyết khối trong tuần hoàn Fontan là yếu tố đã 

được biết đến từ lâu. Ban đầu giải thích là do, tình trạng ứ trệ bên trong TM 
hệ thống, dòng chảy chậm có xu hướng đảo chiều theo nhịp hô hấp, kết hợp 
với việc sử dụng các vật liệu nhân tạo làm gia tăng nguy cơ hoạt hoá tiểu cầu 
và hình thành huyết khối. Nguy cơ xảy ra cao hơn trong những trường hợp 
tình trạng huyết động không ổn định, tràn dịch kéo dài, albumin máu thấp, 
bệnh nhân nằm lâu tại hồi sức.20 Ngày nay người ta đã chứng minh được sự 
rối loạn ngay bên trong hệ đông cầm máu ở các bệnh nhân có tuần hoàn 
Fontan, làm tăng nguy cơ hoạt hoá đông máu. Tuy nhiên, phần lớn các rối 
loạn vi mô và tế bào học trong cơ chế tăng đông của tuần hoàn Fontan chỉ tìm 
thấy trong giai đoạn muộn sau phẫu thuật. 

Nhìn chung, tỷ lệ phát hiện huyết khối sau phẫu thuật Fontan dao 
động trong nhiều báo cáo từ 3 – 16%, và tỷ lệ tắc mạch do huyết khối cũng 

Cửa sổ 
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dao động từ 3 – 19%.75 Tuy nhiên tuỳ theo từng giai đoạn và cách thức 
phẫu thuật được sử dụng, con số này có sự chênh lệch đáng kể. Với phẫu 
thuật Fontan cổ điển tỷ lệ xuất hiện huyết khối trong tâm nhĩ khoảng 10% 
(theo dõi trung hạn) và tỷ lệ biến chứng tắc mạch rất cao trong năm đầu sau 
phẫu thuật.76 Trong khi đó, báo cáo dựa trên phương pháp phẫu thuật ECC 
cho thấy tỷ lệ xuất hiện huyết khối gần như không đáng kể trong quá trình 
theo dõi từ ngắn hạn đến trung hạn.77 

Vị trí xuất hiện huyết khối phụ thuộc vào giải phẫu của hệ thống 
Fontan: với các bệnh nhân được phẫu thuật Fontan kinh điển, phần lớn huyết 
khối xuất hiện bên trong tâm nhĩ; các trường hợp được phẫu thuật theo 
phương pháp TL, ECC thì huyết khối nằm trong hệ thống Fontan (ống 
conduit hoặc trong tĩnh mạch hệ thống, hoặc ĐMP). Tuy nhiên vẫn có nguy 
cơ xuất hiện huyết khối bên đại tuần hoàn trong các trường hợp còn tồn tại 
shunt phải trái (cửa sổ Fontan sau phẫu thuật). Cần cân nhắc sớm phẫu thuật 
lấy bỏ huyết khối nếu gây tắc mạch lớn hoặc tình trạng huyết động nặng do 
kháng trở hệ thống Fontan cao mà không đáp ứng với các biện pháp điều trị 
thông thường.78  

Sử dụng Aspirin liều thấp (5mg/kg thể trọng) và warfarin (duy trì INR từ 
2 đến 3) ngay từ giai đoạn hồi sức sau phẫu thuật và kéo dài kéo dài suốt đời đã 
được chứng minh có ý nghĩa trong việc làm giảm tỷ lệ hình thành huyết khối 
cũng như biến cố tắc mạch so với những trường hợp không dùng thuốc chống 
đông. Lựa chọn sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu hay thuốc kháng 
vitamin K, phần lớn do kinh nghiệm lâm sàng của từng trung tâm. Nhiều nghiên 
cứu so sánh kết quả sử dụng aspirin và warfarin cho thấy hiệu quả 2 nhóm này là 
như nhau.79,80 Sử dụng thuốc chống đông kéo dài làm giảm đáng kể nguy cơ 
hình thành huyết khối, nhưng vẫn có tỷ lệ nhất định gặp biến cố tắc mạch, theo 
báo cáo mới đây con số này khoảng 9%.81 
1.5.2. Biến chứng giai đoạn muộn và các yếu tố nguy cơ 

Do đặc điểm suy tuần hoàn kéo dài và tiến triển âm thầm, tăng dần theo 
thời gian, các biến chứng muộn sau phẫu thuật Fontan được chia làm hai nhóm:  

- Nhóm “suy tuần hoàn Fontan” (failing Fontan) bao gồm các biểu hiện 
triệu chứng xảy ra nhưng vẫn duy trì được tuần hoàn Fontan trong cơ thể và ở 
giai đoạn này các biện pháp can thiệp để đánh giá và điều trị vẫn có thể cải 
thiện được.  
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- Nhóm “thất bại với tuần hoàn Fontan” (Fontan failure) khi mà các biến 
chứng do tuần hoàn Fontan gây ra tiến triển đến giai đoạn mất bù về hoạt 
động chức năng, các biện pháp điều trị trở nên rất hạn chế, với phương pháp 
triệt để nhất chỉ là ghép tim. 
1.5.2.1. Phát triển thể chất 

- Triệu chứng và đặc điểm bệnh lý:  
+ Nhìn chung, bệnh nhân Fontan thường có thể trạng thấp bé hơn so với 

người bình thường. Việc chậm tăng cân đã được chứng minh là dấu hiệu sớm 
cho thấy sự suy giảm cung lượng tim xuống dưới ngưỡng thích nghi ở lứa 
tuổi thiếu nhi.82 

+ Khả năng hoạt động gắng sức của các bệnh nhân Fontan cũng thấp hơn 
so với các nhóm bệnh nhân phẫu thuật tim bẩm sinh khác. Qua nghiên cứu 
cho thấy 94% có NYHA I và II ở thời điểm vài năm sau phẫu thuật Fontan.83 
Nhưng chỉ còn khoảng 56% duy trì ở ngưỡng này sau 10 năm.1 

+ Các phương pháp phẫu thuật Fontan hiện đại (LT, ECC) mới gần đây 
cho kết quả mặc dù không có nhiều sự khác biệt về phát triển thể chất (chiều 
cao, cân nặng) thì khả năng hoạt động gắng sức của bệnh nhân Fontan cũng 
thấp hơn so với người bình thường cùng lứa tuổi. 

- Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới phát triển thể chất sau phẫu thuật gồm: 
bệnh nhân Fontan có kiểu hình thất phải, bệnh nhân phẫu thuật theo phương 
pháp LT, bất thường khả năng dãn nở của phổi, hội chứng Heterotaxy mặc dù 
là yếu tố nguy cơ của rất nhiều các biến chứng khác nhau nhưng không có 
liên quan tới tình trạng suy giảm thể chất. Phương pháp ECC, thời điểm phẫu 
thuật giai đoạn 3 sớm cho kết quả tình trạng huyết động ổn định và cải thiện 
khả năng gắng sức. Ngay cả trên nhóm có kiểu hình thất phải, thì khả năng 
gắng sức cũng không có sự khác biệt sau khi sử dụng các biện pháp trị liệu 
giảm tiền gánh.77 Nhìn chung các tình trạng hoạt động thể lực dưới ngưỡng 
bình thường của tuần hoàn Fontan là tiến triển tự nhiên nhưng vẫn là sự cải 
thiện tốt so với trước khi phẫu thuật. 
1.5.2.2. Giảm bão hoà oxy máu  

  Phần lớn các bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan: đều có biểu hiện giảm 
bão hoà oxy trong máu do các nguyên nhân: (1) Sự tồn tại của các shunt có 
nguồn gốc từ tĩnh mạch hệ thống, dẫn lưu máu tới xoang vành, tĩnh mạch 
phổi hoặc tâm nhĩ hệ thống. (2) Các bất thường tiên phát hoặc thứ phát không 
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sửa chữa trong phẫu thuật như xoang vành vẫn kết nối với tâm nhĩ chung, hay 
sự hình thành các thông động tĩnh mạch phổi. 

Đặc biệt các biểu hiện này có thể xuất hiện ngay sau phẫu thuật hoặc 
diễn biến tăng dần theo thời gian. Bão hoà oxy ngoại vi dưới 90% là gợi ý cho 
thấy sự tồn tại shunt phải-trái có ý nghĩa hoặc các shunt do thông động-tĩnh 
mạch phổi. Xử lý các shunt bất thường qua phẫu thuật hoặc can thiệp nên 
được cân nhắc nhằm mục đích cải thiện bão hoà oxy. 
1.5.2.3. Cản trở hệ thống Fontan (Fontan Pathway obstruction) và rối loạn 
hoạt động chức năng van nhĩ thất 

Hẹp miệng nối Glenn, Fontan, ống Fontan, hẹp các cấu trúc khác nhau 
của ĐMP hoặc hồi lưu TMP, là nhóm nguyên nhân thường gặp nhất dẫn tới 
việc cần phải phẫu thuật lại sau phẫu thuật Fontan.84 Thậm chí, một số trường 
hợp nguy cơ cao đòi hỏi phẫu thuật tức thời sau khi hoàn thiện tuần hoàn 
Fontan.85 Tỷ lệ tử vong sau khi phẫu thuật lại ở nhóm này thường ở ngưỡng 
cao, tuy nhiên tỷ lệ sống sót ở giai đoạn muộn và các hoạt động chức năng 
không có sự khác biệt so với nhóm chỉ phấu thuật Fontan một lần.86 

Yếu tố nguy cơ làm xuất hiện các tắc nghẽn trong hệ thống Fontan phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là kỹ thuật thực hiện Fontan. 
Các báo cáo về phẫu thuật theo phương pháp ECC hoặc LT chưa phát hiện 
các đặc điểm tắc nghẽn hệ thống Fontan đáng ghi nhận, tuy nhiên phần lớn 
các nghiên cứu có thời gian theo dõi ngắn hơn so với các phương pháp cổ 
điển.87,88 

Bất thường hoạt động van nhĩ thất (hẹp hoặc hở có ý nghĩa). Gây hậu 
quả làm tăng áp lực trong buồng nhĩ trái, qua đó gián tiếp làm giảm lưu lượng 
tuần hoàn phổi trở về. Ngoài ra tình trạng tổn thương van bán nguyệt cũng 
làm ảnh hưởng đến chức năng tâm thất hệ thống: hẹp cản trở đường ra ĐMC 
gây hậu quả phì đại cơ tim và giảm khả năng giãn nở của buồng tim; ngược 
lại hở van ĐMC gây tăng gánh tâm trương thất hệ thống. Tái phẫu thuật, sửa 
hoặc thay van nên được cân nhắc khi các triệu chứng lâm sàng suy tim không 
cải thiện với các biện pháp điều trị nội khoa tích cực. 
1.5.2.4. Rối loạn nhịp và các yếu tố nguy cơ 

Các rối loạn nhịp sau phẫu thuật Fontan bao gồm: hay gặp nhất là rối 
loạn nhịp nhanh nhĩ; suy nút xoang; nhịp bộ nối ưu thế; block nhĩ thất các 
cấp; các rối loạn nhịp nhanh thất có nguy cơ đột tử. 
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Tỷ lệ các rối loạn nhịp nhĩ trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật 
Fontan đã giảm đáng kể với sự tiến bộ của cách thức phẫu thuật, từ khoảng 
60% với phẫu thuật Fontan cổ điển, xuống còn khoảng 12% với các bệnh 
nhân được phẫu thuật theo phương pháp ECC. Trong các trường hợp nhịp 
nhanh trên thất, tỷ lệ cơn nhịp nhanh có vòng vào lại lớn hay gặp nhất chiếm 
75%, nhịp nhanh có vòng vào lại nhỏ trong nhĩ chiếm khoảng 15%.  

Bên cạnh các rối loạn nhịp nhĩ, các dạng rối loạn nhịp khác như block 
nhĩ thất các cấp (có thể bẩm sinh do bất thường hệ dẫn truyền ở các bệnh 
nhân có giải phẫu bất tương hợp nhĩ thất; hoặc tổn thương mắc phải có liên 
quan đến biến chứng phẫu thuật), tỷ lệ đặt máy tạo nhịp trong nghiên cứu rơi 
vào khoảng 3-18%.89 

Các yếu tố nguy cơ của sự hình thành các rối loạn nhịp nhĩ bao gồm 
việc sử dụng phương pháp phẫu thuật Fontan cổ điển, tiền sử có nhịp chậm 
trước phẫu thuật, không có nhịp xoang trước phẫu thuật, tuổi khi tiến hành 
phẫu thuật Fontan lớn, thời gian hậu phẫu kéo dài, hở van nhĩ thất mức độ 
vừa trở lên, hội chứng heterotaxy.34  

Các biến số liên quan đến phẫu thuật được xác định là yếu tố nguy cơ 
hàng đầu cho sự xuất hiện rối loạn nhịp nhanh nhĩ, bao gồm: tuổi tiến hành 
phẫu thuật càng cao; loại kỹ thuật mổ được sử dụng trong phẫu thuật Fontan; 
xuất hiện rối loạn nhịp sớm sau mổ; các rối loạn nhịp chậm trước mổ (bao 
gồm cả SND); hở van nhĩ thất mức độ vừa trở lên; thể bệnh thất trái 2 đường 
vào; và hội chứng Heterotaxy.90,91 

Các rối loạn nhịp thất được ghi nhận trên khoảng 2-12% bệnh nhân 
người lớn.92 Nguy cơ của rối loạn nhịp thất gây ra tình trạng đột tử về sau 
được báo cáo với tỷ lệ 9% trong số các bệnh nhân được chẩn đoán, với 
nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ chưa rõ ràng.93 Trong một báo cáo hiếm 
với cỡ mẫu tương đối lớn, tác giả Yukia Nakamura tại Trung tâm Tim mạch 
Quốc gia (Osaka, Nhật Bản) năm 2011 cho kết quả: thống kê trên 48 bệnh 
nhân sau mổ Fontan với thời gian theo dõi ít nhất 15 năm sau mổ (trong tổng 
số 119 bệnh nhân được phẫu thuật Fontan tại đây trong giai đoạn 1979-1992), 
có 6 bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp nhanh thất (chiếm tỷ lệ 12,5%).94 
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Đồng thời theo nghiên cứu chỉ ra, chỉ có hai yếu tố nguy cơ có ảnh hưởng 
trực tiếp tới tăng tỷ lệ xuất hiện biến chứng rối loạn nhịp nhanh thất là tuổi 
của bệnh nhân và số năm theo dõi sau mổ càng cao thì nguy cơ rối loạn nhịp 
nhanh thất càng tăng.94 
1.5.2.5. Tổn thương gan và cổ chướng  

Tình trạng ứ máu ở gan và hệ tĩnh mạch dưới cơ hoành xuất hiện ở tất 
cả các bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan, với nhiều mức độ nặng nhẹ khác 
nhau. Ở giai đoạn cấp, sự ứ máu ở gan và các tĩnh mạch ổ bụng gây các hệ 
quả: tình trạng rối loạn phân bố tiểu cầu do định cư ở gan và lách gây biểu 
hiện giảm tiểu cầu trong máu; ngoài ra suy giảm chức năng gan rất nhẹ 
thường gặp với tăng nhẹ nồng độ billirubin và men gan.95 Ở giai đoạn muộn 
kéo dài nhiều năm, có thể dẫn tới xơ gan ở nhiều mức độ, thời điểm xuất hiện 
thường khoảng 11 năm sau phẫu thuật.96 Đã có báo cáo về trường hợp mắc 
ung thư biểu mô tế bào gan sau phẫu thuật Fontan.97 

Cổ trướng là triệu chứng tiến triển có liên quan đến tình trạng tăng áp 
lực nhĩ phải, hội chứng mất Protein ruột, hoặc rối loạn chức năng gan. Xuất 
hiện triệu chứng cổ trướng đòi hỏi phải điều trị tích cực, đánh giá, tìm và giải 
quyết nguyên nhân. Cổ trướng có thể xuất hiện mà không kèm với giảm 
albumin máu, cổ trướng là dấu hiệu cho thấy biểu hiện suy chức năng gan mất 
bù của tuần hoàn Fontan.95 
1.5.2.6. Hội chứng mất protein ruột và các yếu tố nguy cơ 

Hội chứng mất protein ruột (protein losing enteropathy – PLE) được 
định nghĩa là tình trạng mất một lượng lớn bất thường protein huyết tương 
vào bên trong lòng ống tiêu hoá. Ở người bình thường luôn có một lượng nhỏ 
protein được bài tiết theo phân ra ngoài, do đó chỉ được coi là PLE khi có tình 
trạng tổn thương hàng rào niêm mạc (ở cả biểu mô và mao mạch) đường tiêu 
hoá gây tăng thấm với các phân tử protein mà bình thường không bao giờ 
xuất hiện trong phân, hậu quả là làm mất lượng lớn protein huyết tương. 

Nhìn chung, tỷ lệ mắc PLE sau phẫu thuật Fontan trong các báo cáo 
theo dõi giai đoạn muộn sau phẫu thuật khoảng 1 – 11% bệnh nhân, thậm chí 
lên tới 13% sau khoảng 10 năm theo dõi.98,99 Cũng theo những nghiên cứu 
này, tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm sau khi được chẩn đoán PLE là 50%. Về 
cơ chế bệnh sinh của PLE: cho đến nay câu hỏi tại sao PLE lại xuất hiện sau 
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khi tái lập tuần hoàn Fontan vẫn chưa nhận được câu trả lời đầy đủ và thoả 
đáng. Đáp ứng viêm đã được chứng minh có vai trò quan trọng.100 Ngoài ra 
tổn thương giãn hệ thống bạch huyết của ống tiêu hóa do tình trạng tăng áp 
lực hệ tĩnh mạch dưới cơ hoành cũng góp phần dẫn tới mất một lượng lớn 
dịch bạch huyết giàu protein vào trong lòng ruột. Cho tới ngày nay, dựa trên 
rất nhiều nghiên cứu và báo cáo về PLE, cơ chế bệnh sinh của PLE được 
“chấp nhận” do sự tổng hòa của nhiều yếu tố khác nhau: tình trạng tăng áp lực 
tĩnh mạch hệ thống nói chung và hệ tĩnh mạch dưới cơ hoành nói riêng; tình 
trạng giảm cung lượng tim của tuần hoàn Fontan; sự tăng sức cản hệ mạch 
máu của tuần hoàn mạc treo ruột do các chất hoạt mạch tại chỗ; các yếu tố 
của phản ứng viêm đặc biệt là TNF- α; sự gia tăng của các chất 
glycosaminoglycan tại đường tiêu hóa; có thể tồn tại các bất thường hay các 
yếu tố bẩm sinh di truyền kèm theo.101,102  
1.5.2.7. Nguy cơ tăng đông và biến chứng thần kinh  

Các biến chứng liên quan đến tình trạng tăng đông máu gồm 2 nhóm: 
biến cố do hình thành huyết khối tại chỗ và biến cố nhồi máu do huyết khối di 
chuyển. Tỷ lệ gặp một trong hai dạng biến chứng này sau phẫu thuật Fontan 
lần lượt dao động từ 3-16% và 3-19%.75 Khoảng một nửa các ca được báo 
cáo, huyết khối hình thành trong năm đầu tiên sau phẫu thuật, nửa còn lại phát 
hiện bằng chứng huyết khối sau hơn 10 năm. Gần đây, theo một vài báo cáo 
ghi nhận xuất hiện huyết khối trong cấu trúc Fontan khi kiểm tra định kỳ bằng 
phương pháp siêu âm thường quy trên các bệnh nhân hoàn toàn không có 
triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ khoảng 29%.103  

Tình trạng phát triển tâm thần vận động ở giai đoạn đầu sau phẫu thuật 
Fontan được báo cáo nằm trong giới hạn bình thường.104 Một số trường hợp 
biến cố nhồi máu não được ghi nhận, nhưng con số về tỷ lệ không rõ ràng. 
Một số tình trạng có liên quan tới phẫu thuật sử dụng phương pháp mở của sổ 
Fontan, hoặc phẫu thuật tách rời 2 nhánh ĐMP. Một số trường hợp huyết khối 
tĩnh mạch nội sọ cũng được báo cáo. Nhìn chung, tỷ lệ xuất hiện đột quỵ trên 
bệnh nhân Fontan vào khoảng 3-9% sau khoảng 15 năm theo dõi.105 
1.5.2.8. Viêm phế quản dính nhớt (Plastic bronchitis – PB): Rất hiếm gặp. 
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1.5.2.9. Thất bại với tuần hoàn Fontan giai đoạn muộn 
Nếu như trong chiến lược điều trị EFF, thường ưu tiên xử lý là chấm 

dứt duy trì tuần hoàn Fontan - thì ngược lại, xử lý thất bại với tuần hoàn 
Fontan giai đoạn muộn (late Fontan failure – LFF) ưu tiên hàng đầu là ghép 
tim. Bệnh nhân trải qua một thời gian dài sau phẫu thuật, với nhiều các biến 
chứng và tiến đến giai đoạn LFF, thường có biểu hiện rối loạn huyết động và 
suy chức năng đa cơ quan rất nặng nề: 

- Suy tuần hoàn: thường do rối loạn chức năng van tim hoặc giảm chức 
năng tâm thu- tâm trương của thất hệ thống; hoặc tiến triển đến giai đoạn cuối 
của suy đa tạng.  

- Các rối loạn nhịp nguy hiểm dai dẳng: cơn nhịp nhanh trên thất, hoặc 
cơn nhịp nhanh thất dẫn đến đột tử. 

- Suy gan: xơ gan tim tiến triển, nguy cơ K hoá. 
- Tăng kháng trở hệ thống Fontan: gây giảm cung lượng tim mất bù, 

giảm hoặc mất khả năng hoạt động bình thường, giảm bão hoà oxy máu. 
- Các rối loạn dòng chảy bạch huyết: hội chứng mất protein ruột, bệnh PB.  
- Nhiễm trùng suy kiệt suy đa tạng. 

Các báo cáo sau phẫu thuật ghép tim trong nhóm LFF cho kết quả tỷ lệ 
tử vong sớm sau ghép khoảng 30%, cao hơn so với các nhóm bệnh tim bẩm 
sinh khác.106 
1.6. Tình hình phẫu thuật Fontan trên thế giới và tại Việt Nam 
1.6.1. Trên thế giới 

Đến nay, kết quả phẫu thuật Fontan đã được báo cáo hằng năm ở các 
quốc gia tiên tiến, tuy nhiên vẫn còn hạn chế các bằng chứng về phẫu thuật 
này được đưa ra ở các quốc gia đang phát triển, cùng với điều kiện nguồn lực 
sở tại còn hạn chế. Trong cơ sở dữ liệu đại diện toàn quốc về số bệnh nhân đã 
trải qua phẫu thuật Fontan ở Hoa Kỳ, tác giả Emmanuel Akintoye (2019) 6 đã 
nhận thấy rằng mặc dù không có thay đổi đáng kể về số ca phẫu thuật Fontan 
được thực hiện mỗi năm trong giai đoạn 2001 đến 2014, nhưng tỷ lệ tử vong 
trong bệnh viện và các biến chứng sau phẫu thuật ở quốc gia này đã giảm 
đáng kể. Các nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu NIS cho thấy tỷ lệ mắc bệnh 
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tim bẩm sinh nặng là 1,5 trên 1000 trẻ sinh ra sống, cùng với tỷ lệ mắc bệnh 
tim bẩm sinh nghiêm trọng giảm dần qua thời gian. Giải thích cho điều này có 
lẽ là do nhờ vào hiệu quả của chiến lược sàng lọc và tư vấn trước sinh ở một 
quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ.6 

Các chiến lược phẫu thuật hiện nay đối với tuần hoàn Fontan đã cải 
thiện đáng kể khả năng sống sót ngắn hạn và dài hạn.107 Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tử 
vong trong thời gian nằm viện sau phẫu thuật Fontan giảm từ 4,5% trong năm 
2001 xuống còn 1,1% trong năm 2014; cũng như giảm dần theo thời gian tỷ lệ 
xuất hiện/xảy ra các biến chứng sau phẫu thuật, đặc biệt là biến chứng thuộc 
về tim và hô hấp.6 Tác giả Iyenger cũng đã báo cáo xu hướng giảm theo thời 
gian trong vòng 35 năm về các biến chứng sau phẫu thuật Fontan bằng cách 
sử dụng dữ liệu cơ quan đăng ký Fontan của Úc và New Zealand,108 với tỷ lệ 
tử vong sớm từ 1% đến 2% và tỷ lệ thất bại sớm là 4%.Nhìn chung, các quốc 
gia có nền kinh tế phát triển đã báo cáo tỷ lệ tử vong sớm giảm dần theo thời 
gian xuống còn 0,5%–2% trong hơn một thập kỉ trở lại đây.109, 110 Trong báo 
cáo của Yasuhiro Kotani (2018),107 40 trường hợp tử vong (8%) sau phẫu 
thuật Fontan. 23 bệnh nhân (57,5% tổng số tử vong, 4,6% dân số nghiên cứu) 
tử vong sớm. 17 bệnh nhân tử vong muộn trong thời gian theo dõi trung bình 
là 7,2 năm. Không có trường hợp nào tử vong sớm nào kể từ năm 2000. Tỷ lệ 
sống ở thời điểm 5, 10, 15 và 20 năm sau phẫu thuật lần lượt là 93,2%, 
92,8%, 89,8% và 87,1%.107 Thay đổi nổi bật nhất được thấy trong thực tế của 
các tác giả trong thập kỷ qua là tỷ lệ bệnh nhân HLHS được phẫu thuật 
Fontan ngày càng tăng, đây là kết quả trực tiếp của việc khả năng sống sót gia 
tăng của những bệnh nhân này sau cuộc phẫu thuật đầu tiên của họ. Nhóm 
bệnh nhân này đại diện cho giai đoạn cuối tồi tệ nhất của các đoàn hệ bệnh 
nhân trên thế giới.108, 111, 112   

Các nghiên cứu trước đây đã báo cáo các đặc điểm của bệnh nhân được 
phẫu thuật Fontan cũng là những yếu tố tiên lượng đến kết quả sau phẫu 
thuật Fontan. Tuy nhiên, có ít dữ liệu được báo cáo về khả năng dự đoán của 
các đặc điểm của bệnh nhân từ dữ liệu phẫu thuật giảm nhẹ trước đó ở Giai 
đoạn 1 và Giai đoạn 2.55 Tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan giai đoạn sớm ở trẻ 
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em dao động từ 2% đến 6%. 48,113 Trẻ em đã trải qua phương pháp xé vách 
liên nhĩ bằng bóng có tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan giai đoạn sớm cao hơn 
8,5 lần.55 

Theo y văn, phần lớn các kết quả báo cáo về tỷ lệ thất bại tuần hoàn 
Fontan ở giai đoạn sớm dao động trên 10% và tỷ lệ tử vong dao động từ 9-
15%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm trong các 
báo cáo thời gian gần đây thấp hơn rất nhiều.55 Trong một số nghiên cứu sau 
phẫu thuật Fontan, tình trạng thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm là chỉ 
tiêu được khảo sát chính, tuy nhiên trong mỗi báo cáo lại đưa ra một cách 
định nghĩa khác nhau về khái niệm thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm. 
Một số nghiên cứu đánh giá thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm bao 
gồm cả nhóm bệnh nhân cần sử dụng thuốc vận mạch kéo dài hoặc thở máy kéo 
dài,49 một số báo cáo khác loại bỏ tiêu chuẩn những bệnh nhân sử dụng 
ECMO.51 Tỷ lệ sống sót trên nhóm bệnh nhân thất bại tuần hoàn Fontan ở giai 
đoạn sớm dao động trong khoảng rất rộng, trong khoảng từ 6-66%. Bằng chứng 
cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa EFF và thất bại giai đoạn muộn với 
tuần hoàn Fontan (LFF – late Fontan failure) theo giới tính, chẩn đoán thể bệnh 
chính, giai đoạn phẫu thuật Glenn hai hướng, tuổi phẫu thuật Fontan, có sử dụng 
thủ thuật mở cửa sổ, chỉ định cấy ghép tim chỉnh hình, cần nhập viện ICU trước 
cấy ghép, thở máy, lọc máu hoặc hỗ trợ cơ học.114  
1.6.2. Tại Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp với dân số tương 
đối đông trên thế giới. So với các quốc gia phát triển, việc chăm sóc nhóm trẻ 
mắc bệnh tim ở Việt Nam khó khăn hơn rất nhiều. Những thách thức cụ thể 
trong bệnh tim bẩm sinh nói chung, cũng như bệnh tim bẩm sinh có sinh lý 
tuần hoàn một thất nói riêng thường là chẩn đoán muộn, cơ sở hạ tầng và 
nhân lực thiếu thốn, cùng với nguồn cung cấp thuốc chưa đầy đủ. Ở Việt 
Nam, chỉ một số lượng ít trẻ em may mắn được hưởng lợi từ việc phát hiện 
bệnh tim bẩm sinh có sinh lý tuần hoàn một thất kịp thời, và quan trọng là vẫn 
có thể có nhiều trẻ em tử vong do tim một thất không được phát hiện sớm. 
Trong y văn, một số yếu tố nguy cơ có thể đã được định danh đối với các kết 
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quả sau khi phẫu thuật Fontan, tuy nhiên, sự không tương đồng giữa các 
nghiên cứu trước đây trong việc lựa chọn các biến nguy cơ đã được chỉ ra 
giữa các nghiên cứu. Do đó, dữ liệu trong thực hành lâm sàng từ các trung 
tâm khác nhau vẫn là rất cần thiết để có được bức tranh phù hợp nhất với từng 
điều kiện nguồn lực khác nhau. Quan trọng là ở những quốc gia với nguồn lực 
hạn chế như Việt Nam, vẫn chưa có một báo cáo đầy đủ nào có thể thu thập 
được tất cả dữ liệu quan trọng cho một nhóm lớn các bệnh nhân liên tiếp được 
chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh có sinh lý dạng một tâm thất và đã được phẫu 
thuật Fontan.  

Ở khu vực phía Bắc, nghiên cứu trước đó của tác giả Đỗ Anh Tiến 
(2017)9 đã nhận xét đặc điểm tổn thương, chỉ định áp dụng kỹ thuật Fontan 
với ống nối ngoài tim trong bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất tại Trung 
tâm Tim mạch Bệnh viện E; cùng với đó, tác giả Đỗ Anh Tiến cũng đã đánh 
giá kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật Fontan ở 61 bệnh nhân.9 Tuy nhiên, 
dữ liệu của tác giả Đỗ Anh Tiến đang dừng lại ở quá trình mô tả các đặc điểm 
trước, trong và sau phẫu thuật ở thời điểm sớm và trung hạn. Kết cục dài hạn, 
cũng như các yếu tố nguy cơ và tiên lượng đến các kết quả sau phẫu thuật 
Fontan vẫn chưa được biết đến.9 Cũng được thực hiện ở cùng trung tâm 
(Bệnh viện E Trung ương) với tác giả Đỗ Anh Tiến,9 tác giả Nguyễn Trần 
Thủy 10 đã tiến hành nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và kết quả phẫu thuật 
Glenn hai hướng trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất. So 
với các báo cáo khác trên thế giới, tác giả Nguyễn Trần Thủy đã chỉ ra tuổi 
bệnh nhân vào viện là khá muộn để tiến hành phẫu thuật Glenn (48,64 
tháng).10 Điều này cũng cho thấy sự khó khăn trong việc chẩn đoán trước 
sinh, quản lý bệnh nhân từ lúc sinh ra cho đến khi được khám và điều trị bệnh 
tim bẩm sinh tại Việt Nam.10 Sau thời gian đầu triển khai phẫu thuật Glenn 
hai hướng cho một lượng lớn bệnh nhân, tác giả Nguyễn Trần Thủy 10 đã báo 
cáo sự đa dạng các thể bệnh của tim bẩm sinh dạng một tâm thất gồm nhiều 
bệnh phức tạp, phổ biến là tâm thất độc nhất (35,5%), các bệnh thiểu sản van 
ba lá (11,8%), đảo gốc động mạch, hẹp phổi (11,8%).10 Kết quả của tác giả 
Nguyễn Trần Thủy bước đầu dừng lại ở tỷ lệ bệnh nhân được theo dõi sau 
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phẫu thuật Glenn đến khi được phẫu thuật Fontan (chiếm 77,6% số bệnh nhân 
được phẫu thuật), đặc biệt, thời gian đến khi được phẫu thuật Fontan trung 
bình là 15,9 ± 6,2 tháng.10 Do vậy, kết cục sau phẫu thuật Fontan trong điều 
kiện thực hành lâm sàng ở đây vẫn là câu hỏi cần được nghiên cứu một cách 
đồng bộ hơn.  

Nghiên cứu của tác giả Phạm Hữu Minh Nhựt và Trần Quyết Tiến 11 đã 
hồi cứu tại Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh kết quả phẫu thuật của các 
trường hợp phẫu thuật Fontan với đường dẫn máu ngoài tim bằng ống ghép 
nhân tạo không mở cửa sổ. Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 01 năm 2019, 
tổng cộng 122 bệnh nhân được phẫu thuật Fontan với đường dẫn ngoài tim 
bằng ống ghép nhân tạo, trong đó có 32 trường hợp không mở cửa sổ giữa 
ống ghép và nhĩ chung.11 Theo tác giả Phạm Hữu Minh Nhựt và Trần Quyết 
Tiến, có thể áp dụng chỉ định không mở cửa sổ an toàn đối với các bệnh nhân 
không có yếu tố nguy cơ đối với tuần hoàn Fontan.11 Các tiêu chuẩn bao gồm: 
không hẹp các nhánh động mạch phổi với Nakata index ≥ 200mm2/m2, không 
hở hoặc hở rất nhẹ van nhĩ thất chung (≤1/4), chức năng thất chung tốt EF ≥ 
60%, áp lực phổi trung bình trước mổ <15 mmHg (tối ưu ≤12 mmHg), áp lực 
phổi trung bình sau khi ngưng THNCT <18 mmHg và chênh áp qua phổi <10 
mmHg.11 Một báo cáo kết quả khác của tác giả Phạm Hữu Minh Nhựt và Trần 
Quyết Tiến 12 về đặc điểm phẫu thuật của sửa van nhĩ thất trong phẫu thuật 
Fontan với đường dẫn máu ngoài tim bằng ống ghép nhân tạo cũng trên 122 
bệnh nhân trên. Các tác giả nhận thấy hở van nhĩ thất là một yếu tố nguy cơ 
đối với phẫu thuật Fontan.12 Tác giả đề xuất rằng việc sửa van nhĩ thất chung 
cho tim có một tâm thất cần có sự phân tích tỉ mỉ và kết hợp nhiều kỹ thuật.12 
Quan trọng là phẫu thuật Fontan nên được tiến hành sớm cho trẻ.12 Báo cáo 
cho mục tiêu tràn dịch màng phổi kéo dài (>14 ngày), các tác giả ghi nhận tỷ 
lệ tràn dịch màng phổi kéo dài là 29,3% bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan, 
trong đó 11 trường hợp tràn dịch màng phổi dưỡng chấp.13 Tuổi, thời gian thở 
máy, tràn dịch dưỡng trấp và chênh áp phổi - nhĩ chung sau phẫu thuật là các 
yếu tố nguy cơ độc lập đối với tràn dịch màng phổi kéo dài.13 
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Chương 2 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu bao gồm những bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh 

có sinh lý dạng một tâm thất và đã được phẫu thuật Fontan tại Trung tâm Tim 
mạch Bệnh viện E trong 8 năm từ tháng 08 năm 2012 đến tháng 12 năm 2019. 
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn  

- Bệnh nhân được chẩn đoán tim bẩm sinh phức tạp có sinh lý tuần hoàn 
dạng một thất, đã được phẫu thuật Fontan theo tiêu chuẩn Bệnh viện E. 

- Chỉ định và điều kiện phẫu thuật Fontan tại Trung tâm Tim mạch - 
Bệnh viện E: 

+ Bệnh nhân tim bẩm sinh dạng một thất và đã được phẫu thuật 
Glenn hai hướng.  

+ Tuổi phẫu thuật ³ 2, không phân biệt giới tính. 

+ ALĐMP trung bình £ 20 mmHg. 

+ Sức cản ĐMP (Rp) £ 4 đơn vị Wood/m2. 

+ PAI ³ 150. 

+ Phân suất tống máu trong giới hạn bình thường (EF ³ 50%). 

+ Van nhĩ thất không hở, hoặc hở mức độ nhẹ đến vừa. 

+ Không có hẹp hệ thống ĐMP ở vị rốn ĐMP. 

+ Tĩnh mạch chủ dưới kết nối với tâm nhĩ. 

+ Nhịp cơ bản là nhịp xoang hoặc nhịp nhĩ với trường hợp đồng phân trái. 
- Đầy đủ hồ sơ bệnh án và hồ sơ bệnh án phải đáp ứng được yêu cầu của 

nghiên cứu. 
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Bệnh nhân và/hoặc gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu. 
- Bệnh nhân được phẫu thuật Fontan nhưng không theo phương pháp 

ống nối ngoài tim.  
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2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
2.2.1. Thời gian nghiên cứu 

Số liệu nghiên cứu được lấy từ tháng 08 năm 2012 đến tháng 12 năm 2019. 
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E. 
2.3. Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp thiết kế can 
thiệp không có nhóm đối chứng với bệnh nhân thu nhận tiến cứu (số liệu thiết 
kế cắt ngang hồi cứu từ năm 2015 trở về trước và số liệu thiết kế phỏng thực 
nghiệm từ tháng 01 năm 2015). 
2.3.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu  

Nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, thu nhận tuần tự 
tất cả các bệnh nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn lựa chọn để tham gia vào 
nghiên cứu tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E từ tháng 08 năm 2012 đến 
tháng 12 năm 2019. Tổng cộng có tất cả 145 bệnh nhân được thu nhận vào 
nghiên cứu.  
2.4. Thu thập số liệu 
2.4.1. Công cụ thu thập số liệu 

- Mẫu phiếu thu thập số liệu dành riêng cho nghiên cứu (Phụ lục 1).  
- Bệnh án của các đối tượng tham gia nghiên cứu.  

2.4.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu 
- Lựa chọn bệnh nhân vào nhóm nghiên cứu theo tiêu chuẩn đã định. 
- Đối với nhóm hồi cứu: thu thập và hoàn thành các thông tin nghiên cứu 

từ bệnh án bệnh nhân vào mẫu phiếu thu thập số liệu.  
- Đối với nhóm tiến cứu: chẩn đoán xác định bệnh dựa vào lâm sàng, 

siêu âm Doppler tim, và thông tim chụp mạch. Xét các tiêu chuẩn để tiến 
hành phẫu thuật Fontan. Chuẩn bị và tiến hành phẫu thuật, theo dõi, và đánh 
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giá kết quả phẫu thuật. Thu thập số liệu theo bệnh án của nhóm tiến cứu theo 
mẫu thống nhất giống nhóm hồi cứu.  

- Tất cả bệnh nhân được khám lại sau phẫu thuật Fontan theo quy trình 
thống nhất.  

- Hoàn thành luận án.  
2.4.3. Trang thiết bị và dụng cụ 

- Máy siêu âm tim Affiniti 70 của hãng Philips. 

 
Hình 2.1. Máy siêu âm tim Affiniti 70 của hãng Philips 

- Máy thông tim chụp mạch DSA 2 bình diện Allura Xper FD20 của 
hãng Philips. 
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Hình 2.2. Máy thông tim chụp mạch dsa 2 bình diện Allura Xper fd20 của 

hãng Philips 

- Máy tim phổi nhân tạo system one của hãng Terumo 

 
Hình 2.3. Máy tim phổi nhân tạo System One của hãng Terumo 
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- Vật liệu đoạn ghép: sử dụng mạch Gore-Tex của hãng W.L. Gore & 
Associates, Inc Hoa Kì hoặc Uni-Graft của hãng BBraun, Melsungen, 
Germany. Với đường kính từ 16 mm đến 24 mm, độ dày của thành mạch là 
0,4 mm, và chiều dài là 20 cm. 

 
Hình 2.4. Hình mạch nhân tạo Gore-tex 

 
Hình 2.5. Hình mạch nhân tạo Uni-Graft 
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2.5. Quy trình chuẩn bị bệnh nhân và chỉ định phẫu thuật Fontan 
2.5.1. Chẩn đoán 

- Bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất, đã 
phẫu thuật Glenn hai hướng. 

- Tuổi bệnh nhân ³ 2 tuổi. 

- Khám lâm sàng: 

+ Tím môi và đầu chi, đo SpO2 khi thở tự nhiên khí trời. 

+ Đo chiều cao và cân nặng, tính BSA, tính Percentil. 

+ Đánh giá mức độ suy tim dựa theo phân độ NYHA 115 hoặc Ross.116  

- Siêu âm Doppler tim: bệnh nhân được siêu âm Doppler tim ít nhất 2 lần 
bởi 2 bác sĩ Tim mạch Nhi khác nhau, và được đánh giá các chỉ số sau. 

+ Tư thế tạng tim trong lồng ngực.  

+ Chẩn đoán bệnh và thể bệnh tim bẩm sinh dạng một thất.  

+ Đánh giá kết nối tĩnh mạch nhĩ và mức độ cản trở sự kết nối này. 

+ Đánh giá kết nối nhĩ thất: Số lượng vòng van và kiểu hình van 
nhĩ thất, mức độ hở, hẹp van nhĩ thất, van nhĩ thất tự nhiên hay 
nhân tạo.  

+ Đánh giá kiểu hình thất: thất phải, thất trái, 2 thất, hoặc kiểu hình 
không xác định.  

+ Đánh giá chức năng co bóp của thất (chỉ số phân suất tống máu – 
EF).  

+ Đánh giá kết nối thất đại ĐM: 
o Có đảo gốc hay không.  
o Có cản trở tuần hoàn hệ thống hay không. 
o Mức độ hở van ĐMC.  

+ Đánh giá miệng nối Glenn: hẹp hay không, vị trí miệng nối.  

+ Đánh giá kích thước và hình dạng 2 nhánh ĐMP.  

+ Kích thước TM chủ dưới.  
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+ Đánh giá dòng chảy bất thường vào hệ ĐMP: ống ĐM, tuần hoàn 
bàng hệ, còn máu từ thất lên ĐMP qua vị trí thắt thân ĐMP. 

- Thông tim chụp mạch: 

+ Chỉ định thông tim chụp mạch cho tất cả các bệnh nhân tim bẩm 
sinh dạng một thất đã được phẫu thuật Glenn hai hướng. 

+ Thông tim cần tìm các chỉ số sau:  
o Định danh chẩn đoán thể bệnh tim bẩm sinh dạng một 

tâm thất.  
o Đo áp lực cuối tâm trương thất hệ thống: EDVP.  
o Đo kích thước gốc 2 nhánh ĐMP tính ra các chỉ số: PAI 

(nakata index), Z-score 2 nhánh ĐMP, Mc Goon. 
o Đo ALĐMP trung bình. 
o Đo sức cản ĐMP tính theo đơn vị Wood/m2  da.  
o Nhận diện dòng máu từ thất lên ĐMP qua vị trí thắt thân. 
o Đo chênh áp qua miệng nối Glenn.  
o Phát hiện các tuần hoàn bàng hệ chủ phổi, tiến hành bít 

các tuần hoàn này bằng dụng cụ thích hợp. 
o Nhận xét về hình thái và mức độ tưới máu của các thuỳ phổi. 
o Tìm sự cản trở tuần hoàn hệ thống: hẹp dưới van, tại van 

ĐMC, hẹp eo, lỗ TLT hạn chế, TLN hạn chế. 
o Đo kích thước và vị trí kết nối tĩnh mạch chủ dưới vào tâm nhĩ. 
o Xác định kết nối đủ các TMP về nhĩ. 

- Điện tâm đồ: loại nhịp tim (xoang hay không xoang), tần số tim. 
- Chụp Xquang ngực thẳng.  
- Xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu theo quy định. 

2.5.2. Chỉ định và điều kiện phẫu thuật Fontan tại Trung tâm Tim mạch - 
Bệnh viện E 

- Bệnh nhân tim bẩm sinh dạng một thất và đã được phẫu thuật Glenn 
hai hướng.  
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- Tuổi phẫu thuật ³ 2 tuổi, không phân biệt giới tính. 

- ALĐMP trung bình £ 20 mmHg. 

- Sức cản ĐMP (Rp) £ 4 đơn vị Wood/m2. 

- PAI ³ 150. 

- Phân suất tống máu trong giới hạn bình thường (EF ³ 50%). 

- Van nhĩ thất không hở, hoặc hở mức độ nhẹ đến vừa. 
- Không có hẹp hệ thống ĐMP ở vị rốn ĐMP. 
- Tĩnh mạch chủ dưới kết nối với tâm nhĩ. 
- Nhịp cơ bản là nhịp xoang hoặc nhịp nhĩ với trường hợp đồng phân trái. 

2.5.3. Quy trình phẫu thuật 
- Quy trình phẫu thuật Fontan tuân theo quy trình chuẩn của Trung tâm 

Tim mạch Bệnh viện E (Phụ lục 6). 
- Hồi sức sau phẫu thuật: 

+ Bệnh nhân thở máy, theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn: nhịp 
tim, huyết áp, ALĐMP, nhiệt độ, SpO2 .  

+ Theo dõi nước tiểu theo giờ liên tục qua sonde tiểu.  

+ Các thuốc sử dụng trong hồi sức: 

o Thuốc hạ áp phổi: như Milrinone với liều 0,2 µg/kg/h, 
Ilomedin dạng truyền TM liên tục với liều lượng tuỳ vào 
mức độ tăng ALĐMP, sildenafil, bosantan nếu cần thiết. 

o Các thuốc vận mạch: Adrenalin, Noradrenalin, Dobutamin 
với liều tương ứng với bệnh nhân. 

o Thuốc lợi tiểu Furosemid liều 0,1 – 1mg/kg cân nặng/giờ. 
o Truyền dung dịch Albumin phụ thuộc vào hàm lượng 

Albumin từng bệnh nhân, duy trì Albumin trong máu > 30 
mmol/l. 

o Thuốc chống đông: sử dụng heparin với liều 10 đơn 
vị/kg/giờ. 
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+ Đánh giá rút nội khí quản sớm.  

+ Theo dõi và đánh giá biến chứng: 
o Suy tuần hoàn Fontan. 
o Suy thận cấp.  
o Tràn dịch màng phổi kéo dài. 
o Biến cố tắc mạch do huyết khối. 
o Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 
o Rối loạn nhịp sau phẫu thuật. 
o Giảm bão hoà oxy sau phẫu thuật. 
o Nhiễm khuẩn kéo dài >10 ngày không phải viêm nội tâm 

mạc. 
o Thất bại với tuần hoàn Fontan giai đoạn sớm (EFF).  
o Tử vong và nguyên nhân gây tử vong. 

- Hậu phẫu tại phòng bệnh: 

+ Đánh giá và theo dõi toàn trạng. 

+ Tình trạng toàn thân, tình trạng vết phẫu thuật, xương ức. 

+ Rút dẫn lưu trung thất và màng phổi.  

+ Thở oxy lưu lượng thấp: 0,5 lit cho đến khi rút hết dẫn lưu màng 
phổi.  

+ Ăn giảm béo, giảm lượng, hoặc nhịn ăn hoàn toàn, nếu tràn dịch 
màng phổi kéo dài >15 ngày hoặc tràn dịch dưỡng chấp. 

+ Thuốc giảm ALĐMP: sildenafil liều 1-2 mg/kg/ngày chia 2 lần. 

+ Các thuốc chống suy tim đường uống: 
o Digoxin nếu cần.  
o Captoprine 1-2 mg/kg/ ngày chia 2 lần.  
o Lợi tiểu: furosemid 0,2-1 mg/kg/ngày, aldacton 0,2-1 

mg/ngày.  

+ Thuốc chống đông đường uống: aspirin 5 mg/kg/ngày. 
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+ Bổ xung albumin nếu <25 g/l.  

+ Siêu âm kiểm tra đánh giá tuần hoàn Fontan trước khi ra viện.  
2.5.4. Khám lại sau phẫu thuật 

Bệnh nhân được khám lại sau phẫu thuật theo chỉ định của Bệnh viện E. 
Thông thường bệnh nhân được tái khám sau xuất viện 1 tháng, 3 tháng, 6 
tháng và 12 tháng, và được ghi nhân số liệu khi có các biến chứng hoặc, khi 
cần nhập viện. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ ghi nhận số liệu nghiên 
cứu ở lần khám cuối cùng gần nhất, và khi bệnh nhân có biến chứng tới khám 
và/hoặc nhập viện.  

- Các bước khám lại sau phẫu thuật: 

+ Khám lâm sàng: tình trạng toàn thân, tím môi đầu chi, đo SpO2 
đầu chi, đo chiều cao cân nặng, đánh giá mức độ suy tim theo 
phân độ NYHA 115 hoặc Ross 116 tuỳ theo tuổi bệnh nhân. 

+ Chụp X-quang ngực thẳng.  

+ Xét nghiệm sinh hoá: chức năng gan, thận, albumin, protein, 
SGOT, SGPT. 

+ Điện tim đánh giá các rối loạn nhịp. 

+ Siêu âm tim đánh giá: các miệng nối Glenn, Fontan, chức năng tim, 
tràn dịch màng tim và màng phổi, đánh giá cửa sổ Fontan, mức độ 
hở các van tim. 

- Phát hiện các biến chứng sau phẫu thuật: 

+ Ghi nhận tử vong tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế: thời gian và nguyên 
nhân. 

+ Số lần tái nhập viện, nguyên nhân nhập viện, các can thiệp khi 
nhập viện, kết quả (tử vong, ổn định).  

+ Các tai biến mạch não: liệt, hôn mê. 

+ Chậm phát triển thể chất: chiều cao cân nặng, các rối loạn tâm thần. 

+ Oxy máu thấp: SpO2 < 90%, nguyên nhân và cách xử trí. 
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+ Rối loạn nhịp tim.  

+ Phù cổ trướng: thời gian ghi nhận, nguyên nhân và xử trí. 

+ Hội chứng mất protein ruột: chẩn đoán và xử trí. 

+ Bệnh viêm phế quản nhầy nhớt. 

+ Thất bại giai đoạn muộn với tuần hoàn Fontan (LFF). 
2.6. Chỉ số và biến số nghiên cứu 
2.6.1. Biến độc lập 

- Đặc điểm dịch tễ:  

+ Tuổi: nhóm 2 đến <4 tuổi, từ 4 tuổi đến <16 tuổi, và nhóm từ 16 
tuổi trở lên. 

+ Giới tính: nam và nữ.  

+ Cân nặng (kg), chiều cao (cm), chỉ số BSA, chỉ số Percentil. 
- Tiền sử bệnh: 

+ Các biến chứng của những lần phẫu thuật trước ảnh hưởng tới 
sinh lý tuần hoàn Fontan. 

- Triệu chứng lâm sàng: 

+ SpO2 đầu chi (ngón tay hoặc ngón chân) khi thở khí trời (%). 

+ Mức độ suy tim theo phân độ suy tim của Ross đối với trẻ nhỏ, 
theo phân độ của NYHA đối với trẻ lớn và người lớn. 

o Phân độ suy tim theo Ross: 116  
§ Độ I: không có triệu chứng. 
§ Độ II: thở nhanh hoặc toát mồ hôi độ nhẹ khi ăn. 
§ Độ III: thở nhanh hoặc toát mồ hôi rõ rệt khi ăn, khó 

thở rõ rệt khi gắng sức ở trẻ lớn, thời gian ăn kéo 
dài kèm theo chậm phát triển cân nặng. 

§ Độ IV: những triệu chứng thở nhanh, rút lõm lồng 
ngực, thở rên hoặc toát mồ hôi biểu hiện khi trẻ 
đang ngủ. 
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o Phân độ suy tim theo NYHA: 115  
§ Độ I: không hạn chế - vận động thể lực thông 

thường không gây mệt, khó thở hay hồi hộp.  
§ Độ II: hạn chế nhẹ vận động thể lực. Bệnh nhân 

khoẻ khi nghỉ ngơi; vận động thể lực thông thường 
dẫn đến mệt, hồi hộp, khó thở hay đau ngực. 

§ Độ III: hạn chế vận động thể lực. Mặc dù bệnh nhân 
khoẻ khi nghỉ ngơi nhưng chỉ cần vận động nhẹ đã 
có triệu chứng cơ năng.  

§ Độ IV: không vận động thể lực nào không gây khó 
chịu. Triệu chứng cơ năng năng của suy tim xảy ra 
khi nghỉ ngơi, chỉ một vận động thể lực nhẹ cũng 
làm triệu chứng cơ năng gia tăng.  

- Điện tâm đồ: 

+ Tần số tim theo tuổi của bệnh nhân. 

+ Nhịp xoang: tiêu chuẩn của nhịp xoang các khoảng RR cố định, 
nhịp đều; tần số nhĩ và thất bằng nhau, sóng P đơn dạng, luôn có 
một sóng P đi trước mỗi phức bộ QRS, khoảng PR không đổi và 
trong giới hạn 0,12-0,2s, độ dài phức bộ QRS nhỏ hơn 0,12s. 

+ Nhịp chậm xoang: khi bệnh nhân có nhịp xoang mà chậm hơn so 
nhịp bình thường theo tuổi. 

+ Các rối loạn nhịp: nhịp bộ nối, nhịp nhĩ, nhịp nhanh nhĩ, hội 
chứng suy nút xoang, nhịp xoang xen kẽ nhịp bộ nối, nhịp nhanh 
kịch phát trên thất, và block nhĩ thất các cấp. 

- Siêu âm Doppler tim: 

+ Chẩn đoán xác định thể bệnh tim bẩm sinh dạng một thất gồm 
các thể bệnh sau: (1) Teo tịt hoặc thiểu sản van ba lá thiểu sản 
thất phải; (2) Teo tịt van ĐMP vách liên thất nguyên vẹn, có kèm 
thiểu sản thất phải nặng; (3) Teo van hai lá thiểu sản thất trái; (4) 



50 
 

Hội chứng thiểu sản tim trái; (5) Bệnh tim một thất 2 đường vào; 
(6) Bệnh Ebstein thể nặng; (7) Bệnh thông sàn nhĩ thất toàn bộ 
thể không cân xứng; (8) Bệnh thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ kèm 
đảo gốc ĐM, không có khả năng sửa chữa thành hai thất; (9) 
Bệnh đảo gốc ĐM có sửa chữa kèm hẹp ĐMP; (10) Một số thể 
thất phải hai đường ra không có khả năng sửa chữa toàn bộ thành 
2 tâm thất. 

+ Đánh giá tư thế tạng tim: 
o Tư thế tạng tim bình thường (situs solitus).  
o Đảo ngược phủ tạng (situs inversus).  
o Hiện tượng đồng phân (Heterotaxy). 

+ Định danh kiểu hình tâm thất hệ thống: 
o Tâm thất hệ thống có kiểu hình thất trái.  
o Tâm thất hệ thống có kiểu hình thất phải.  
o Tâm thất hệ thống không xác định kiểu hình (kiểu hình trung 

gian).  
o Tâm thất hệ thống kiểu hình hai thất. 

+ Chức năng tim: được đánh giá bằng phân suất tống máu – EF 
(%). 

+ Đánh giá van nhĩ thất: 
o Van nhĩ thất thường, van nhĩ thất nhân tạo, sinh học, cơ 

học. 
o Số lượng vòng van nhĩ thất: một vòng van, 2 vòng van. 
o Mức độ hở van nhĩ thất: hở nhẹ có diện tích dòng hở < 

30% diện tích tâm nhĩ, hở vừa từ 30-50%, và hở nặng có 
diện tích dòng hở > 50% diện tích tâm nhĩ. 117 

o Mức hộ hẹp van nhĩ thất. 

+ Đánh giá mức độ cản trở đường ra ĐMC: 
o Xu hướng hẹp dưới van ĐMC.  
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o Xu hướng hẹp lỗ TLT.  
o Hẹp eo ĐMC các mức độ. 

+ Đánh giá miệng nối Glenn xem có hẹp không.  

+ Đánh giá kích thước và nhánh ĐMP. 

+ Đánh giá các dòng chảy bất thường trong ĐMP. 
o Tuần hoàn bàng hệ. 
o Còn ống ĐM.  
o Còn máu từ thất lên ĐMP qua vị trí thắt thân ĐMP. 

- Thông tim chụp mạch: chụp buồng tim và các mạch máu lớn, đo 
ALĐMP, lấy khí máu tính giá trị sức cản ĐMP để đánh giá các chỉ số 
sau: 

+ Kích thước 2 nhánh ĐMP, được tính theo những chỉ số: 
- Chỉ số PAI (Nakata index)  

PAI = !ổ#$	&'ệ#	)í+,	),'ế)	.'ệ#	.ò#$	+,ả1	234	5	#,á#,	độ#$	9ạ+,	;,ổ'	(995)	
&'ệ#	)í+,	.4	+ơ	),ể	(95)

 

PAI = (@AB	C	@ABDEAB	C	EAB)	C	F	C	G.IJ
J	C	KLB

  

+ Tính sức cản hệ ĐMP (Rp) tính theo đơn vị Wood/m2: 
Phân loại: < 2 đơn vị Wood và từ 2 đến 4 đơn vị Wood. 

                       Rp (PVR) = MNONPNOQN
RS

     

Trong đó: 
o Rp (pulmonary vascular resistance): kháng trở hệ mạch máu 

phổi. 
o mPAP (mean Pulmonary artery pressure): ALĐMP trung bình.  
o PAWP (pulmonary artery wedge pressure): áp lực mao 

mạch phổi bít.  
o RAP (right atrial pressure): áp lực giữa nhĩ phải trung bình 

(mmHg).  

+ Đo chỉ số áp lực cuối tâm trương thất (EDVP).  
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+ Xác định mức độ lưu thông miệng nối Glenn. 

+ Khảo sát lộ trình chạc ba và 2 nhánh ĐMP: xoắn vặn hoặc hẹp, 
thiểu sản. 

+ Chụp và khảo sát lộ trình tĩnh mạch phổi và tĩnh mạch chủ dưới. 

+ Chụp lộ trình ĐM hệ thống; khảo sát mức độ hẹp hoặc có xu 
hướng hẹp: hẹp dưới van ĐMC, hẹp lỗ TLT, hẹp eo ĐMC, hẹp 
lỗ TLT). 

+ Khảo sát tuần hoàn bàng hệ chủ phổi, có thể bít nếu tuần hoàn 
bàng hệ lớn có ý nghĩa. 

+ Phát hiện các tuần hoàn bàng hệ tĩnh mạch chủ trên tĩnh mạch chủ 
dưới. 

- Các chỉ số thu thập trong phẫu thuật: 

+ Kỹ thuật tạo tuần hoàn Fontan: ECC.  

+ Có kẹp ĐMC hay không. 

+ Thời gian chạy máy tim phổi nhân tạo (phút).  

+ Thời gian cặp ĐMC (phút). 

+ Thời gian chạy máy hỗ trợ sau thả cặp ĐMC (phút).  

+ ALĐMP trung bình sau phẫu thuật: được đo qua catheter TM 
trung ương tại thời điểm ngừng máy tim phổi nhân tạo, lấy giá trị 
trung bình, đơn vị là mmHg. 

+ Kích thước (đường kính), vật liệu ống mạch nhân tạo được sử dụng 
(mm). 

+ Các phẫu thuật phối hợp: 
o Mở rộng VLN.  
o Mở rộng VLT.  
o Mở rộng chạc ba ĐMP hoặc gốc ĐMP phải, trái bằng mạch 

nhân tạo.  
o Phẫu thuật sửa hoặc thay van nhĩ thất. 
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o Phẫu thuật DKS (Damus-Kaye-Stansel Procedure) là phẫu 
thuật nối ĐMP vào ĐMC giúp cho máu lên ĐMC trong 
những trường hợp bệnh nhân có hẹp dưới van ĐMC, hoặc 
ĐMC xuất phát từ tâm thất bị thiểu sản và có lỗ thông liên 
thất hạn chế. 

o Phẫu thuật mở cửa sổ giữa ống mạch nhân tạo và tâm nhĩ. 
Nếu kỹ thuật thực hiện cùng với phẫu thuật Fontan thì gọi 
là mở cửa sổ thì đầu. Nếu kỹ thuật thực hiện ở lần phẫu 
thuật khác gọi là mở cửa sổ thì hai.  

- Các chỉ số nghiên cứu sau phẫu thuật tại phòng hồi sức: 

+ Lấy các thông số sinh tồn ngay sau khi bệnh nhân về hồi sức: 
ALĐMP (được ước tính thông qua catheter tĩnh mạch trung ương 
đặt ở tĩnh mạch chủ trên) đơn vị mmHg, huyết áp ĐM, tần số 
tim, SpO2 đầu chi. 

+ Khám: có phù hay không phù ngay sau phẫu thuật tại thời điểm 
hồi sức.  

+ Chảy máu sau phẫu thuật và chỉ định phẫu thuật lại: số lượng 
máu chảy qua dẫn lưu trên 10ml/kg trong giờ đầu tiên hoặc trên 
5ml/kg trong 3 giờ đầu sau phẫu thuật nếu không có rối loạn 
đông máu, hoặc chảy máu > 100ml/giờ nếu không có rối loạn 
đông máu kèm theo. 

2.6.2. Biến phụ thuộc 
- Biến chứng sớm: là những biến chứng xảy ra trong gian nằm viện sau 

phẫu thuật Fontan.52 

+ Suy tuần hoàn Fontan sau phẫu thuật: khi cung lượng tim < 2 
lít/phút/m2 diện tích cơ thể. Biểu hiện lâm sàng mạch nhanh, 
huyết áp tụt mặc dù đã bù đủ thể tích tuần hoàn, thiểu niệu hoặc 
vô niệu, toan chuyển hóa máu (pH < 7,3), cần dùng các thuốc trợ 
tim và vận mạch.118  
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+ Suy thận cấp: khi nước tiểu < 0,5ml /kg/giờ kéo dài trên 4 giờ. 
Vô niệu khi không có nước tiểu trên 2 giờ hoặc creatinine máu > 
75 μmol/l mặc dù sử dụng thuốc lợi niệu mạnh hoặc sử dụng 
thuốc tăng co bóp cơ tim hoặc phối hợp cả hai loại.118  

+ Rối loạn nhịp sớm sau phẫu thuật: nhịp bộ nối, nhịp nhĩ, nhịp 
nhanh nhĩ, hội chứng suy nút xoang, nhịp xoang xen kẽ nhịp bộ 
nối, nhịp nhanh kịch phát trên thất, block nhĩ thất các cấp. 

+ Tràn dịch màng phổi kéo dài: tràn dịch cần dẫn lưu ống ngực 
trong hơn > 14 ngày.59 

+ Biến cố thần kinh tắc mạch do huyết khối: hôn mê, liệt nửa 
người. Có hình nhồi máu não hoặc xuất huyết não trên phim 
chụp cắt lớp vi tính sọ não.  

+ Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: cấy máu dương tính và có bằng 
chứng liên quan đến nội tâm mạc.  

+ Giảm bão hoà oxy máu: SpO2 < 90% sau phẫu thuật. 
+ Các nhiễm trùng kéo dài không phải viêm nội tâm mạc: viêm 

phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn vết phẫu thuật, nhiễm 
trùng xương ức, nhiễm nấm máu.  

+ Thất bại với tuần hoàn Fontan: tử vong, ECMO, chấm dứt 
Fontan, ghép tim.119  

+ Tử vong: thời gian, nguyên nhân.  
- Biến chứng trung hạn: là những biến chứng xảy ra trong quá trình theo 

dõi sau phẫu thuật Fontan. Bởi vì thời gian bệnh nhân sau mổ vẫn chưa đủ 
dài, nên chúng tôi coi tất cả các biến chứng xuất hiện sau xuất viện đến thời 
điểm lấy số liệu là biến chứng trung hạn.120 

+ Rối loạn nhịp tim: nhịp bộ nối, nhịp nhĩ, nhịp nhanh nhĩ, hội 
chứng suy nút xoang, nhịp xoang xen kẽ nhịp bộ nối, nhịp nhanh 
kịch phát trên thất, block nhĩ thất các cấp. 

+ Hôi chứng mất protein ruột: là tình trạng mất một lượng lớn bất 
thường protein trong huyết tương vào bên trong lòng ống tiêu hóa.  
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+ Nguy cơ tăng đông và biến chứng thần kinh: biến cố do hình thành 
huyết khối tại chỗ và biến cố nhồi máu do huyết khối di chuyển. 

+ Phát triển thể chất: đánh giá theo chiều cao và cân nặng. 
+ Tử vong: ghi nhận tại nhà hoặc tại bệnh viện.  

2.7. Quản lý và phân tích số liệu 
- Nhập liệu:  

+ Các phiếu nghiên cứu đã thu thập được rà soát kĩ từng biến trước 
khi nhập liệu, các thông tin thiếu sót được bổ sung đầy đủ.  

+ Chúng tôi sử dụng phần mềm nhập và quản lý số liệu Epidata 
3.1. 

- Dữ liệu thô sau khi nhập được trích xuất sang phần mềm Stata 13.1. 
Sau đó, số liệu được làm sạch, xử lý và phân tích bằng phần mềm Stata 13.1. 

- Cách biến định tính được tính toán theo tần số và tỷ lệ %. 
- Các biến định lượng được tính toán theo trung bình, độ lệch chuẩn, giá 

trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.  
- Chúng tôi kiểm định sự khác biệt bằng các test thống kê phù hợp. Đối 

với biến định lượng là Mann – Whitney test và đối với biến định tính là kiểm 
định χ2 test (tần số mong đợi >5) hoặc kiểm định Fisher’s exact test (nếu tần 
số mong đợi <5). Để kiểm định sự khác biệt giữa biến số định lượng trước và 
sau phẫu thuật, chúng tôi sử dụng kiểm định Sign test (đối với biến có phân 
bố không chuẩn) hoặc t test (đối với biến có phân bố chuẩn).  

- Để xác định lần lượt các yếu tố liên quan đến các kết quả sau phẫu thuật 

Fontan (biến phụ thuộc), chúng tôi lần lượt sử dụng mô hình hồi quy logistic 

đơn biến để xác định mối liên quan của các biến trước, trong và sau phẫu thuật 

đến biến phụ thuộc. Tiếp theo đó, để xác định các yếu tố nguy cơ độc lập (hay 

yếu tố tiên lượng) đối với biến phụ thuộc, chúng tôi sử dụng phân tích hồi quy 

đa biến logistic với các biến độc lập hợp lệ. Để lựa chọn mô hình hồi quy đa 

biến tốt nhất, tác giả đã bắt đầu từ mô hình đầy đủ bao gồm các biến độc lập 

hợp lệ. Sau đó chiến lược stepwise backward với giá trị p < 0,2 được áp dụng 
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để thu nhận mô hình tiên lượng tối giản nhất. Các chỉ số tỷ suất chênh (OR) và 

khoảng tin cậy 95% của OR lần lượt được tính toán để xác định mối liên quan 

của các biến số độc lập trước, trong và sau phẫu thuật đối với các biến phụ 

thuộc bao gồm: thất bại tuần hoàn Fontan, tràn dịch màng phổi kéo dài và tình 

trạng rối loạn nhịp nhĩ. Nghiên cứu cũng sử dụng hồi quy đa biến logistic để 

phân tích thêm các yếu tố nguy cơ đối với tử vong giai đoạn trung hạn.  

- Nghiên cứu cũng bước đầu phần tích các yếu tố nguy cơ tiềm năng tử 

vong giai đoạn trung hạn sau phẫu thuật Fontan bằng mô hình hồi quy logistic 

đơn biến và mô hình hồi quy logistic đa biến. Các biến chứng sớm ngay sau 

phẫu thuật được cân nhắc là các yếu tố độc lập tiềm năng cho mô hình tiên 

lượng, bao gồm suy tuần hoàn sau phẫu thuật, suy thận cấp, tràn dịch màng 

phổi kéo dài, biến cố thần kinh tắc mạch do huyết khối, viêm nội tâm mạc 

nhiễm khuẩn, rối loạn nhịp sau phẫu thuật, bão hòa oxy máu động mạch thấp 

sau phẫu thuật, nhiễm khuẩn kéo dài loại trừ VNTMNK.  

- Giá trị p < 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê.  

2.8. Sai số và các khắc phục sai số 

Sai số trong quá trình thu thập thông tin: nghiên cứu hồi cứu phụ thuộc 

vào dữ liệu đã được nhập vào cơ sở dữ liệu lâm sàng từ nhiều cá nhân đánh 

giá khác nhau. Vì dữ liệu không được thu thập trong một quy trình được thiết 

kế trước theo các yêu cầu cụ thể của nghiên cứu, nên một số dữ liệu bị thiếu 

và không chắc chắn. Ngoài ra, một số biến số nhất định có khả năng ảnh 

hưởng đến kết quả có thể không được ghi lại. Để hạn chế một phần sai số 

trong quá trình thu thập thông tin, một số biến số không rõ hoặc không chắc 

chắn được kiểm tra cẩn thận trên hệ thống lưu trữ bệnh viện và hỏi trực tiếp 

với bác sĩ điều trị chính, cùng như bệnh nhân/người nhà của họ. 

Sai số trong quá trình điền thông tin: để hạn chế sai số trong quá trình 

thu thập và điền thông tin vào phiếu, nghiên cứu chỉ do một bác sĩ trong 

chuyên ngành điền trực tiếp phiếu thu thập số liệu.  
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Sai số trong quá trình nhập liệu: kiểm tra thông tin 145 phiếu gốc trước 
khi nhập liệu. Trong quá trình nhập liệu có thể sảy ra sai sót. Để khắc phục 
một số sai sót có thể xảy ra trong quá trình nhập liệu, tác giả đã giải quyết 
bằng cách thiết kế bộ công cụ nhập liệu trên phần mềm Epidata 3.1, với các 
thuật toán kiểm soát trong mỗi biến số. Trước khi nhập liệu chính thức, 20 
phiếu đầu tiên được tiến hành nhập thử, nếu có sự không phù hợp giữa phiếu 
thu thập số liệu và bộ nhập trên phần mềm Epidata 3.1 thì tác giả sẽ tiến hành 
chỉnh sửa lại bộ nhập cho phù hợp. Sau khi hoàn thành quá trình nhập liệu, số 
liệu được làm sạch bằng cách kiểm tra những giá trị bất thường trong từng 
biến số của bộ số liệu. Ngoài ra, 10% số trường hợp bản ghi được kiểm tra 
ngẫu nhiên để đảm bảo tính chính xác của nhập liệu.   
2.9. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu tuân thủ theo tuyên ngôn Helsinki của hiệp hội y tế thế giới 
về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Nghiên cứu đã được Hội đồng 
Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học tại Trường Đại học Y Hà Nội chấp 
thuận (Số: 100/HĐĐĐĐHYHN; ngày 10 tháng 05 năm 2017) trước khi tiến 
hành nghiên cứu. 

Nghiên cứu đảm bảo quyền “Tự nguyện tham gia” của các đối tượng 
nghiên cứu. Những đối tượng mời tham gia nghiên cứu được giải thích rõ 
ràng về mục đích, ý nghĩa, các thông tin sẽ thu thập của cuộc điều tra và có 
quyền lựa chọn có tham gia vào nghiên cứu hay không. Đối tượng có quyền 
từ chối tham gia nghiên cứu ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nghiên cứu. 
Các thông tin cá nhân của đối tượng được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mục 
đích nghiên cứu. 

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho đối tượng nghiên cứu, thăm khám và 
điều trị cho các bệnh nhân trong nghiên cứu được tiến hành bởi các Bác sỹ 
chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E 
Trung Ương.  

Thông tin cá nhân, dữ liệu lâm sàng và dữ liệu cận lâm sàng liên quan 
đến bệnh nhân chỉ nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu.  
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2.10. Sơ đồ nghiên cứu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 2.6. Sơ đồ nghiên cứu 

Khám trước khi ra viện 

Khám lại sau ra viện 

Bệnh nhân được chẩn đoán tim bẩm sinh 
sinh lý một thất đã được phẫu thuật 

Glenn hai hướng 
Khám lâm sàng 

Siêu âm Doppler tim 

Thông tim chẩn đoán 

Chỉ định Fontan Không có  
chỉ định Fontan 

Loại khỏi  
nghiên cứu 

Trải qua phẫu 
thuật Fontan 

Hồi sức sau phẫu thuật 

Lựa chọn vào nghiên cứu 

Thu thập & xử lý số liệu 

Viết luận án & bảo vệ luận 
án các cấp 

Nhóm BN hồi cứu 

Nhóm BN tiến cứu 
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CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
 

Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 8/2012 đến tháng 12/2019, tổng số 
145 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh có sinh lý dạng một tâm 
thất đã được phẫu thuật Fontan tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E.  
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 
3.1.1. Một số đặc điểm chung của bệnh nhân trước phẫu thuật Fontan 

Bảng 3.1. Một số đặc điểm chung trước phẫu thuật Fontan (n = 145) 
Giới tính Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Nam  85 58,6 
Nữ 60 41,4 

Tổng 145 100 
Nhóm tuổi   
2- <4 tuổi 69 47,6 
4-16 tuổi 72 49,7 
≥16 tuổi 4 2,7 

Tổng 145 100 
 TB ± ĐLC (TV) GTNN – GTLN  

Tuổi (tháng) 68,1 ± 54,0 (50) 24 – 426 
Chiều cao (cm) 103,1 ± 18,5 (99) 80 – 165  
Cân nặng (kg) 16,5 ± 8,1 (14) 8,5 – 51  

SpO2 (%) 81,2 ± 4,3 (82) 60 – 90  
 

 
Nhận xét:  

- Nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới. Tỷ lệ nam/nữ là 1,4.  
- Tuổi trung bình là 68,1 ± 54,0 tháng. Chiều cao và cân nặng trung bình 

tương ứng là 103,1 ± 18,5 cm và 16,5 ± 8,1 kg. Giá trị SpO2 trung bình là 
81,2 ± 4,3 %.  
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Bảng 3.2. Phân độ suy tim và kết quả điện tâm đồ trước phẫu thuật (n = 145) 
Phân độ suy tim Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Độ I 0 0,0 
Độ II 73 50,3 
Độ III 72 49,7 
Độ IV 0 0,0 
Tổng 145 100 

Kết quả điện tâm đồ   
Nhịp xoang 134 92,4 

Nhịp nhĩ 5 3,5 
Nhịp bộ nối 6 4,1 

Rối loạn khác 0 0,0 
Tổng 145 100 

 

Nhận xét: 100% bệnh nhân có suy tim trước phẫu thuật chủ yếu là suy tim 
mức độ II và III, không có bệnh nhân nào suy tim mức độ nặng. Phần lớn 
bệnh nhân có nhịp xoang trên điện tâm đồ (92,4%). Chỉ có 11 bệnh nhân có 
rối loạn nhịp trước phẫu thuật chiếm 7,6%. 
3.1.2. Một số đặc điểm trên siêu âm tim của bệnh nhân trước phẫu thuật 
Fontan 

Bảng 3.3. Chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh (n = 145) 
Chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Thất phải hai đường ra có đảo gốc động mạch 43 29,7 
Teo van ba lá thiểu sản thất phải 24 16,6 
Tim một thất hai đường vào 21 14,5 
TSNT toàn bộ thể không cân xứng 22 15,2 
Thiểu sản/ teo van hai lá 10 6,9 
Đảo gốc động mạch có sửa chữa 10 6,9 
TSNT có đảo gốc động mạch  8 5,5 
Bất thường Ebstein 4 2,8 
Teo tịt van ĐMP có vách liên thất nguyên 
vẹn 

3 2,1 

Tổng 145 100 
 

Nhận xét: Các bệnh lý tim bẩm sinh có tỷ lệ cao trong nghiên cứu là: thất 
phải hai đường ra có đảo gốc động mạch, TSNT toàn bộ thể không cân xứng, 
tim một thất hai đường vào và teo van ba lá. 
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Bảng 3.4. Tư thế ngực – bụng và kiểu hình của tâm thất hệ thống (n = 145) 
Tư thế ngực – bụng Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Situs solitus 108 74,5 
Situs inversus 22 15,2 

Situs ambiguus 15 10,3 
Tổng 145 100 

Kiểu hình của tâm thất hệ thống Số lượng Tỷ lệ % 
Kiểu hình thất phải 35 24,1 
Kiểu hình thất trái 35 24,1 
Kiểu hình hai thất 58 40,0 

Kiểu hình không xác định 17 11,8 
Tổng 145 100 

Nhận xét: 
74,5% bệnh nhân có tư thế Situs solitus. Nhóm bệnh nhân có kiểu hình 

hai thất hệ thống là phổ biến nhất (40,0%).  
Bảng 3.5. Tình trạng van nhĩ thất trước phẫu thuật (n = 145) 

Loại van nhĩ thất Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Van bình thường 141 97,2 

Van nhân tạo cơ học 1 0,7 
Van nhân tạo sinh học 3 2,1 

Tổng 145 100 
Số lượng van nhĩ thất   

Một van nhĩ thất 69 47,6 
Hai van nhĩ thất 76 52,4 

Tổng 145 100 
Tình trạng hở van nhĩ thất   

Không hở 37 25,5 
Hở nhẹ 79 54,5 
Hở vừa 29 20,0 
Hở nặng 0 0,0 

Tổng 145 100 
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Nhận xét: 
- 3 bệnh nhân có van nhĩ thất nhân tạo sinh học (2,1%) và 1 bệnh nhân 

có van nhĩ thất nhân tạo cơ học (0,7%).  
- Tỷ lệ bệnh nhân có hai van nhĩ thất là 52,4%.     
- 108 bệnh nhân có hở van nhĩ thất mức độ nhẹ và vừa chiếm 74,5%. 

Không có bệnh nhân nào hở van nhĩ thất mức độ nặng.  
Bảng 3.6. Kết quả trên siêu âm tim Doppler của bệnh nhân trước phẫu 

thuật Fontan (n = 145) 
Kết quả Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Có cản trở tuần hoàn hệ thống (n = 145) 8 5,5 
- Hẹp dưới van ĐMC  5 3,4 
- Hẹp lỗ thông liên thất  3 2,1 

Có hẹp miệng nối Glenn (n = 145) 1 0,7 
Có hẹp/cản trở dòng chảy trong ĐMP (n = 145) 1 0,7 
Ống động mạch tồn lưu (n = 145) 2 1,4 
Tuần hoàn bàng hệ chủ - phổi lớn (n = 145) 15 10,3 
Shunt từ thất lên ĐMP (n = 145) 50 34,5 
 TB ± ĐLC (TV) GTNN – GTLN  
EF (%) 65,9 ± 5,7 (67) 50 – 83 

 

Nhận xét:  
- Trong số 8/145 bệnh nhân có cản trở tuần hoàn hệ thống (5,5%), 5 

bệnh nhân có hẹp dưới van ĐMC và 3 bệnh nhân có hẹp lỗ thông liên thất. 
- 50 bệnh nhân có shunt từ thất lên ĐMP (34,5%). 
- Phân suất tống máu của tâm thất trung bình là 65,9 ± 5,7%. 

3.1.3. Một số chỉ số trên thông tim trước phẫu thuật 
Bảng 3.7. Một số chỉ số trên thông tim trước phẫu thuật 

Thông số TB ± ĐLC (TV) GTNN – GTLN 
ALĐMP (mmHg) (n = 142) 11,4 ± 2,2 (11) 7 – 17 
VEDP (mmHg) (n = 129) 5,1 ± 1,6 (5) 2 – 12  
PAI (mm2 /m2) (n = 137) 324,1 ± 118,8 (299) 150 – 1037 
Rp (wood/m2) (n = 64) 1,9 ± 0,8 (2) 0,3 – 3,7 

Nhận xét: Áp lực động mạch phổi trung bình là 11,4 ± 2,2 mmHg. Rp trung 
bình là 1,9 ± 0,8 wood/m2. 
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Bảng 3.8. Tuần hoàn bàng hệ chủ phổi và tình trạng hẹp gốc nhánh động 
mạch phổi trên thông tim (n = 145) 

Tuần hoàn bàng hệ chủ phổi Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Có 50 34,5 

Không 95 65,5 
Tổng 145 100 

Bít tuần hoàn bàng hệ chủ phổi Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Có 10 20,0 

Không 40 80,0 
Tổng 50 100 

Có hẹp gốc nhánh động mạch phổi Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Có 20 13,8 

Không 125 86,2 
Tổng 145 100 

 

Nhận xét: 50 bệnh nhân có tuần hoàn bàng hệ chủ phổi trên thông tim 
(34,5%); trong số này, có 10 bệnh nhân được bít tuần hoàn bàng hệ chủ phổi 
(20,0%).  20 bệnh nhân có hẹp gốc nhánh ĐMP chiếm tỷ lệ 13,8%.   
3.2. Kết quả phẫu thuật Fontan 
3.2.1. Đặc điểm trong quá trình phẫu thuật Fontan 

Bảng 3.9. Các thủ thuật kèm theo trong phẫu thuật (n = 145) 
Các thủ thuật kèm theo trong 

phẫu thuật Fontan 
Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Mở cửa sổ 145 100,0 
Tạo hình ĐMP 15 10,3 
Phẫu thuật DKS 4 2,8 
Sửa van nhĩ thất 4 2,8 
Thay van nhĩ thất 1 0,7 
Mở vách liên nhĩ 16 11,0 
Cắt tuần hoàn bàng hệ 1 0,7 
Thắt tuần hoàn bàng hệ 1 0,7 
Kẹp ĐMC 126 86,9 
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Nhận xét: Tất cả 145 bệnh nhân đều được phẫu thuật mở cửa sổ (100%). 15 bệnh 
nhân được tạo hình ĐMP (10,3%). 4 bệnh nhân có sử dụng thủ thuật DKS (2,8%). 
4 bệnh nhân có sửa van nhĩ thất (2,8%). 126 bệnh nhân có kẹp ĐMC (86,9%).  

Bảng 3.10. Một số thông số trong phẫu thuật Fontan (n = 145) 
Thông số TB ± ĐLC (TV) GTNN – GTLN 

Thời gian cặp ĐMC (phút) (n = 126) 48,9 ± 24,0 (51) 3 – 168  
Thời gian CPB (phút) (n = 145) 82,9 ± 29,4 (78) 30 – 258  
Tổng thời gian hỗ trợ (phút) (n=126) 19,4 ± 13,6 (15) 6 – 84 
ALĐMP trung bình trong phẫu thuật 
(mmHg) (n = 145) 

15,1 ± 3,5 (15) 7 – 25 

 Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Chảy máu (n = 145) 7 4,8 
Để hở xương ức (n = 145) 0 0,0 

 

Nhận xét:  
- Đối với 126 bệnh nhân được cặp ĐMC, thời gian cặp ĐMC trung bình 

là 48,9 ± 24,0 phút.  
- Thời gian CBP trung bình là 82,9 ± 29,4 phút.   
- 7 bệnh nhân chảy máu trong phẫu thuật (4,8%). Không có trường hợp 

nào để hở xương ức (0,0%). 
3.2.2. Kết quả phẫu thuật Fontan giai đoạn sớm 
3.2.2.1. Thông số huyết động và triệu chứng phù ngay sau phẫu thuật 

Bảng 3.11. Thông số huyết động và triệu chứng phù ngay sau phẫu thuật  
(n = 145) 

Thông số TB ± ĐLC (TV) / SL (%) GTNN – GTLN 
ALĐMP trung bình (mmHg) (n = 145) 15,5 ± 3,8 (15) 8 – 31 
ALĐMP trung bình >15 mmHg 63 (43,4%)  
Huyết áp tối đa (mmHg) (n = 145) 94,0 ± 15,7 (92,5) 45 – 129  
Huyết áp tối thiểu (mmHg) (n=145) 57,8 ± 12,9 (60) 20 – 90  
SpO2 (%) (n = 145) 95,2 ± 5,3 (97) 78 – 100  
 Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Phù ngay sau phẫu thuật 9 6,2 



65 
 

Nhận xét: Ngay sau phẫu thuật tại phòng hồi sức ghi nhận giá trị SpO2 trung 
bình là 95,2 ± 5,3 %. Có 9 bệnh nhân có phù ngay sau phẫu thuật Fontan, 
chiếm tỷ lệ 6,2%. 
3.2.2.2. Biến chứng sớm sau phẫu thuật Fontan 

Bảng 3.12. Các biến chứng sớm sau phẫu thuật Fontan (n = 145) 
Biến chứng sớm sau phẫu thuật Fontan Số bệnh 

nhân 
Tỷ lệ % 

Suy tuần hoàn sau phẫu thuật  10 6,9 
Suy thận cấp  9 6,2 
Tràn dịch màng phổi kéo dài  29 20,0 
Biến cố thần kinh tắc mạch do huyết khối  2 1,4 
Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn  1 0,7 
Rối loạn nhịp sau phẫu thuật  7 4,8 
Bão hòa oxy máu động mạch thấp sau phẫu thuật  4 2,8 
Nhiễm khuẩn kéo dài loại trừ VNTMNK  9 6,2 

 

Nhận xét:  
Biến chứng gặp phải chủ yếu là tràn dịch màng phổi kéo dài (20,0%). 9 

bệnh nhân có biến chứng suy thận cấp (6,2%). 10 bệnh nhân có suy tuần hoàn 
sau phẫu thuật Fontan (6,9%).  
3.2.2.3. Thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm 

 
Biểu đồ 3.1. Thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm (n = 145) 

9,7% (n = 14)

90,3% (n = 131)

EFF Không
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Bảng 3.13. Danh sách nhóm bệnh nhân thất bại tuần hoàn Fontan ở giai 
đoạn sớm 

Năm phẫu 
thuật ECMO Chấm dứt 

Fontan 
Ghép 
tim 

Tử 
vong 

Nguyên 
nhân Theo dõi 

Số BN 
phẫu 
thuật 

2012 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 
2013 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 
2014 - - - + (1) n/a 30 
2014 - - - + (3) n/a 
2015 - - - + (4) n/a 22 
2016 - - - + (2) n/a 23 
2016 - - - + (1), (2) n/a 
2017 - - - + (4) n/a  

32 2017 - - - + (1), (2) n/a 
2017 - - - + (1), (2) n/a 
2017 - - - + (1) n/a 
2018 - - - + (1) n/a  

20 2018 - - - + (1), (2) n/a 
2018 - - - + (2), (3) n/a 
2018 - - - + (2), (5) n/a 
2019 - + - - (1) Sống sót 

đến thời 
điểm hiện 

tại 

6 

 
ECMO: oxy hóa màng ngoài cơ thể; (1) rối loạn huyết động không đáp ứng 
điều trị; (2) suy đa tạng; (3) nhiễm khuẩn huyết và shock nhiễm khuẩn; (4) 
ngừng tuần hoàn do rối loạn nhịp; (5) nhồi máu não; n/a (not application): 

không áp dụng 
Nhận xét: 

Tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm trong nghiên cứu là 
9,7% (14/145 bệnh nhân). Trong số này, 13 trường hợp tử vong (chiếm 
92,9%). So với tổng số nghiên cứu, tỷ lệ tử vong nói chung là 9,0%.  

Một bệnh nhân thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm được tiến 
hành phẫu thuật chấm dứt tuần hoàn Fontan, chuyển trở lại dạng Glenn 2 
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hướng như trước phẫu thuật và không cần sử dụng ECMO hỗ trợ. Thời gian 
kể từ khi phẫu thuật Fontan đến thời điểm chấm dứt tuần hoàn Fontan là 2 
ngày. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại tuần hoàn Fontan trên bệnh nhân 
này là rối loạn huyết động không đáp ứng với điều trị.  

57,1% trong nhóm thất bại tuần hoàn Fontan giai đoạn sớm tìm được 1 
nguyên nhân, số còn lại xác định được do 2 nguyên nhân khác nhau.  
3.2.2.4. Thời gian thở máy, thời gian nằm hồi sức và thời gian nằm viện sau 
phẫu thuật Fontan 

Có 13 bệnh nhân tử vong trong giai đoạn hồi sức sau phẫu thuật 
Fontan. Tại thời điểm ra viện còn 132 bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ 
phân tích dữ liệu của 131 bệnh nhân do 1 trường hợp đã chấm dứt tuần hoàn 
Fontan.  

Bảng 3.14. Thời gian thở máy, thời gian nằm hồi sức, nằm viện sau phẫu 
thuật Fontan và số ngày dẫn lưu dịch màng phổi (n = 131) 

 TB ± ĐLC (TV) GTNN – GTLN 
Số ngày nằm hồi sức (ngày) 7,7 ± 9,5 (5) 2 – 70 
Số giờ thở máy (giờ) 50,2 ± 127,3 (15) 1 – 1104  
Số ngày nằm viện sau phẫu thuật (ngày) 30,7 ± 19,0 (25)  7 – 120 
Số ngày dẫn lưu dịch màng phổi (ngày) 13,9 ± 11,4 (10) 2 – 79 

Nhận xét: 
- Số ngày nằm hồi sức trung bình là 7,7 ± 9,5 ngày, ngắn nhất là 2 ngày 

và dài nhất là 70 ngày.  
- Số giờ thở máy trung bình là 50,2 ± 127,3 giờ.  
- Số ngày dẫn lưu dịch màng phổi trung bình là 13,9 ± 11,4 ngày. Số 

ngày dẫn lưu dịch màng phổi ngắn nhất là 2 ngày. Số ngày dẫn lưu dịch màng 
phổi dài nhất là 79 ngày.  
3.2.3. Kết quả trung hạn phẫu thuật Fontan 

145 bệnh nhân được phẫu thuật Fontan trong 8 năm. 132 bệnh nhân sau 
phẫu thuật còn sống ở thời điểm ra viện. 95 bệnh nhân tái khám sau phẫu 
thuật Fontan. Ở thời điểm chốt số liệu nghiên cứu, 37 bệnh nhân không được 
vào số liệu do (i) bệnh nhân chuyển chỗ ở, (ii) bệnh nhân khám lại ở địa 
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phương, (iii) bệnh nhân không đến khám theo hẹn do dịch Covid-19, và (iv) 
một số bệnh nhân do tác giả không trực tiếp khám nên phần lấy số liệu không 
theo mẫu và không đầy đủ.  

 
 
 
 
 
 

 

3.2.3.1. Thời gian tái khám và số lần tái nhập viện sau phẫu thuật Fontan 

Bảng 3.15. Thời gian tái khám sau phẫu thuật Fontan (n=95) 
 TB ± ĐLC (TV) GTNN – GTLN 
Thời gian tái khám sau phẫu thuật (tháng) 7,7 ± 9,5 (5) 2 – 70 

Nhận xét: Thời gian tái khám sau phẫu thuật trung bình là 7,7 ± 9,5 tháng. 
Thời gian tái khám ngắn nhất là 2 tháng và dài nhất là 70 tháng sau phẫu thuật 
Fontan. 

 
Biểu đồ 3.2. Số lần tái nhập viện sau phẫu thuật (n=95) 

71 (73,2%)

21 (21,7%)

0 (0,0%) 3 (3,1%) 2 (2,1%)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần

H
un

dr
ed

s

Khám lại: 
95 BN 

Sau mổ: 
132 BN 

Trước mổ: 
145 BN 

Sau mổ 13 BN 
tử vong 

37 BN không có 
đầy đủ dữ liệu 



69 
 

Nhận xét: 26/95 bệnh nhân cần nhập viện điều trị sau phẫu thuật Fontan 
chiếm tỷ lệ 26,8%, với số lần nhập viện từ 1 đến 4 lần. 
3.2.3.2. Tỷ lệ bệnh nhân có suy tim sau phẫu thuật Fontan 

Bảng 3.16. Tỷ lệ bệnh nhân có suy tim sau phẫu thuật Fontan (n=95) 
 Trước phẫu thuật Tái khám 

Phân độ suy tim theo 
NYHA 

Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

Độ I 0 0,0 90 98,9 
Độ II 73 50,3 5 1,1 
Độ III 72 49,7 0  0,0 
Độ IV 0 0,0 0 0,0 
Tổng 145 100 95 100 

 
Nhận xét: Có sự khác biệt về tỷ lệ bệnh nhân suy tim trước và sau phẫu thuật. 
Sau phẫu thuật chỉ có 1 bệnh nhân suy tim độ II. 
3.2.3.3. Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn nhịp tim ở các thời điểm 

Bảng 3.17. Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn nhịp tim ở các thời điểm  
Kết quả điện tâm đồ Trước PT  

(n, %) 
Ra viện 
(n, %) 

Tái khám 
(n, %) 

Nhịp xoang 134 (92,4) 124 (94,6) 63 (66,3) 
Nhịp chậm xoang 0 (0,0) 2 (1,5) 11 (11,6) 

Nhip bộ nối 6 (4,1) 1 (0,8) 1 (1,1) 
Nhịp xoang và bộ nối 0 (0,0) 3 (2,3) 4 (4,2) 

Nhịp nhĩ 5 (3,5) 1 (0,8) 12 (12,6) 
Nhịp nhanh nhĩ 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (4,2) 

Tổng 145 131 95 
 

Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn nhịp tại thời điểm tái khám là 33,7% 
cao hơn so với trước phẫu thuật (7,6%) và lúc ra viện (5,4%). 
3.2.3.4. Các vấn đề còn tồn tại của bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan trên 
siêu âm tim 
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Bảng 3.18. So sánh kết quả phẫu thuật Fontan trên siêu âm tim ở thời điểm 
ra viện và tái khám sau phẫu thuật  

 Ra viện 
(n, %) 

(n=131) 

Tái khám 
(n, %) 
(n=95) 

Miệng nối Glenn    
Thông tốt 131 (100,0) 95 (100,0) 
Hẹp nhẹ 0 (0,0) 0 (0,0) 

Huyết khối    
Có 3 (2,3) 0 (0,0) 

Không 128 (97,7) 95 (100,0) 
Hở van nhĩ thất    

Không hở 16 (12,2) 24 (25,3) 
Hở nhẹ 94 (71,8) 59 (62,1) 
Hở vừa 21 (16,0) 12 (12,6) 

Hở van ĐMC   
Không hở 119 (90,8) 85 (89,5) 

Nhẹ 12 (9,2) 8 (8,4) 
Vừa 0 (0,0) 2 (2,1) 

Cửa sổ Fontan    
Có 16 (12,2) 1 (1,1) 

Không 115 (87,8) 94 (98,9) 
Máu vào mỏm cụt ĐMP   

Có 78 (59,5) 51 (53,7) 
Không 54 (40,5) 44 (46,3) 

Huyết khối trong mỏm cụt    
Có 0 (0,0) 5 (5,3) 

Không 131 (100,0) 90 (94,7) 
Dòng trào ngược trong tĩnh mạch gan    

Có 131 (100,0) 95 (100,0) 
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Không 0 (0,0) 0 (0,0) 
Dòng trào ngược trong ống Fontan    

Có 18 (13,7) 13 (13,7) 
Không 113 (86,3)   82 (86,3) 

Xu hướng hẹp dưới van ĐMC   
Có 14 (10,7) 14 (14,7) 

Không 117 (89,3) 81 (85,3) 
- Xu hướng hẹp lỗ thông liên thất - 10 (71,4) 

         - Xu hướng hẹp dưới van - 4 (28,6) 
 

Nhận xét:  
- Có 3 bệnh nhân có huyết khối nhỏ bám ở thành ống Fontan, tuy nhiên 

không có trường hợp nào có huyết khối trong ống Fontan ở thời điểm tái khám.  
- Mặc dù 16 bệnh nhân được quan sát thấy cửa sổ Fontan ở thời điểm ra 

viện, tuy nhiên chỉ có 1 bệnh nhân còn cửa sổ Fontan ở thời điểm khám lại 
sau phẫu thuật.  

- Không có trường hợp nào thấy huyết khối trong mỏm cụt ĐMP ở thời 
điểm ra viện, tuy nhiên, ở thời điểm khám lại chúng tôi thấy 5 bệnh nhân có 
huyết khối trong mỏm cụt ĐMP mặc dù bệnh nhân được điều trị theo phác đồ 
chống ngưng tậm tiểu cầu bằng Aspirin thống nhất của Trung tâm Tim mạch 
Bệnh viện E. 

- 14 bệnh nhân có xu hướng hẹp dưới van ĐMC ở thời điểm ra viện cũng như 
ở thời điểm khám lại. Tuy nhiên, ở thời điểm ra viện chúng tôi không ghi nhận 
thông tin về vị trí hẹp. Ở thời điểm khám lại, 10 bệnh nhân có xu hướng hẹp lỗ 
thông liên thất (71,4%) và 4 bệnh nhân có xu hướng hẹp dưới van (28,6%). 
3.2.3.5. Các kỹ thuật tiến hành sau phẫu thuật Fontan 

Bảng 3.19. Các kĩ thuật đã tiến hành sau phẫu thuật Fontan (n = 95) 
Kỹ thuật Số BN Tỷ lệ % Lý do 

Mở lại cửa số Fontan (n = 95) 2 2,1 Phù, mất protein ruột 

Phẫu thuật DKS (n = 95) 2 2,1 
Suy tim, có hẹp dưới van 
ĐMC 

Bít thân ĐMP (n = 95) 12 12,6 Còn shunt thất ĐMP 
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Bít tuần hoàn bàng hệ (n = 
95) 

2 2,1 
Siêu âm có tuần hoàn bàng 
hệ 

Bít cửa số Fontan (n = 95) 3 3,2 
Tím, siêu âm còn shunt qua 
cửa số Fontan 

Nong hẹp hệ thống Fontan (n 
= 95) 

2 2,1 
Siêu âm có cản trở hệ thống 
Fontan 

Sửa van nhĩ thất (n = 95) 1 1,1 Hở van nhĩ thất nhiều trên 
siêu âm tim Thay van nhĩ thất (n = 95) 2 2,1 

Dẫn lưu màng phổi (n = 95) 5 5,3 Phù, tràn dịch màng phổi 

Thông tim chẩn đoán (n = 95) 10 10,5 
Siêu âm phát hiện cản trở hệ 
thống Fontan 

 
Nhận xét:  

- Sau phẫu thuật Fontan có tổng số 10 thủ thuật được tiến hành. Tổng số 
lần thực hiện các thủ thuật là 45 lần. Trong đó nhiều nhất là can thiệp bít thân 
ĐMP (12,6%).  

- 10 bệnh nhân thông tim chẩn đoán (10,5%).  
- Như vậy, ván đề xử lý mom cụt DMP sau pt Fontan cần đặt ra các NC 

xa hơn.  
3.2.3.6. Hội chứng mất protein ruột 

Trong thời gian theo dõi có 4/95 bệnh nhân có hội chứng mất protein 
qua ruột chiếm 4,2%.  

Bảng 3.20. Danh sách các bệnh nhân có hội chứng mất protein ruột 
Bệnh nhân Thủ thuật đã làm Kết quả 
1 (L.T.Đ) - Thông tim chẩn đoán. 

- Phẫu thuật mở lại cửa sổ Fontan. 
- Dẫn lưu màng phổi nhiều lần. 

Tử vong 

2 (H.T.T.H) - Thông tim chẩn đoán. 
- Phẫu thuật mở lại cửa sổ Fontan. 
- Dẫn lưu màng phổi nhiều lần. 

Tử vong 
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3 (N.N.A) - Mở cửa sổ Fontan bằng can thiệp tim 
mạch.  

- Mở cửa sổ Fontan bằng phẫu thuật 

Phát triển tốt 

4 (L.T.L) - Thông tim chẩn đoán.  
- Nong chỗ hẹp. 

Phát triển tốt 

Nhận xét:  
Có 4 bệnh nhân được chẩn đoán có hội chứng mất protein ruột. Trong 

đó, có 2 trường hợp tử vong sau đó, các thủ thuật đã thực hiện với hai bệnh 
nhân này là thông tim chẩn đoán, phẫu thuật mở lại cửa sổ Fontan, và được 
dẫn lưu màng phổi nhiều lần. 
3.2.3.7. Nguy cơ tăng đông và biến chứng thần kinh  

Trong thời gian nghiên cứu có 3 bệnh nhân có biến chứng thần kinh sau 
phẫu thuật Fontan chiếm 3,2%.  

Có 3 bệnh nhân gặp phải biến chứng thần kinh sau phẫu thuật Fontan. 
Trong đó, 1 trường hợp tử vong, 2 trường hợp còn lại có tai biến mạch máu 
não gây liệt nửa người.  
3.2.3.8. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật Fontan giai đoạn muộn 

 
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật Fontan giai đoạn 
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Nhận xét: Trong số 95 bệnh nhân tái khám sau phẫu thuật, có 8 trường hợp tử 
vong (8,4%).   
Bảng 3.21. Tổng hợp nguyên nhân 8 trường hợp tử vong ở giai đoạn muộn 

Bệnh 
nhân 

Nơi ghi nhận tử 
vong 

Nguyên nhân 

 
Năm tử 

vong 

Thời gian 
tử vong 
sau phẫu 
thuật 

Tử 
vong 

tại nhà 

Tử vong 
tại bệnh 

viện 
Đ.H.N  x Suy tim nặng sau phẫu 

thuật DKS 
2018 16 tháng 

N.D.Q.H  x Shock nhiễm trùng 2018 30,9 tháng 
C.M.H  x Nhồi máu não diện 

rộng 
2017 34 tháng 

H.T.T.H  x Suy tuần hoàn Fontan; Hội 
chứng mất protein ruột 

2016 38 tháng 

N.G.B  x Suy tuần hoàn Fontan 
sau phẫu thuật DKS 

2016 13 tháng 

L.T.Đ  x Suy tuần hoàn Fontan; Hội 
chứng mất protein ruột 

2018 59 tháng 

T.N.M  x Hội chứng ép tim cấp / 
tràn dịch màng tim 

2016 1 tháng 

H.A.C x  Không rõ nguyên nhân N/A N/A 
 

N/A: không rõ (trường hợp tử vong tại nhà) 
Nhận xét: 

Nguyên nhân tử vong giai đoạn trung hạn sau phẫu thuật Fontan chủ 
yếu là suy tim và suy tuần hoàn Fontan. Trong đó, 7 trường hợp tử vong tại 
bệnh viện và 1 trường hợp tử vong tại nhà không rõ nguyên nhân. Thời gian 
tử vong sớm nhất là 1 tháng sau khi ra viện, bệnh nhân bị tràn dịch màng tim 
phát hiện muộn. Thời gian tử vong muộn nhất là 59 tháng sau khi ra viện.  
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Biểu đồ 3.4. Đường cong sống sót với bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan 

tính từ thời điểm ra viện 
Nhận xét: Đoàn hệ bệnh nhân có tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật Fontan ở thời điểm 
ra viện 36 tháng (3 năm) được ước tính theo chức năng sống còn là 94,70%.  
3.2.3.9. Phát triển thể chất của bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan 

 
 
 

Biểu đồ 3.5. Sự phát triển cân nặng và chiều cao của bệnh nhân sau phẫu 
thuật Fontan 
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Bảng 3.22. Sự phát triển cân nặng và chiều cao sau phẫu thuật  
 TB ± ĐLC (percentile) Giá trị p 

Cân nặng   
Trước phẫu thuật (n = 95) 14,3 ± 21,3 

0,0001* 
Sau phẫu thuật (n = 95) 28,0 ± 27,9 

Chiều cao   
Trước phẫu thuật (n = 95) 19,5 ± 24,1 

0,0001* 
Sau phẫu thuật (n = 95) 26,1 ± 27,4 

*: kiểm định sign test ghép cặp 
Nhận xét:  

Cân nặng trước phẫu thuật trung bình là 14,3 ± 21,3 (bách phân vị), 
tỷ lệ từ dưới 5th là 51,5%, trên 85th là 2%. Cân nặng sau phẫu thuật trung 
bình là 28,0 ± 27,9 (bách phân vị), tỷ lệ dưới 5th giảm xuống còn 27%, trên 
85th là 4%.  

Chiều cao trước phẫu thuật trung bình là 19,5 ± 24,1 (bách phân vị), 
tỷ lệ từ dưới 5th là 37,6%, trên 85th là 3%. Chiều cao sau phẫu thuật trung 
bình là 26,1 ± 27,4 (bách phân vị), tỷ lệ dưới 5th giảm xuống còn 26,7%, 
trên 85th là 5%.  
3.3. Các yếu tố liên quan đến kết quả sau phẫu thuật Fontan 
3.3.1. Một số yếu tố liên quan đến thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn 
sớm (early Fontan failure – EFF) 

Tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm trong nghiên cứu là 
9,7% (14/145 bệnh nhân). Mô hình hồi quy logistic đơn biến và đa biến được 
sử dụng để xác định các yếu tố liên quan đến thất bại tuần hoàn Fontan ở giai 
đoạn sớm.  

 Một số biến số trước phẫu thuật liên quan đến thất bại tuần hoàn 
Fontan ở giai đoạn sớm sử dụng hồi quy logistic đơn biến 
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Bảng 3.23. Liên quan giữa đặc điểm trước phẫu thuật đến thất bại tuần 
hoàn Fontan ở giai đoạn sớm sử dụng hồi quy logistic đơn biến (n = 145) 

Đặc điểm 
trước phẫu thuật  

Thất bại Fontan sớm 
OR (95% CI) 

Giá trị 
p 

Có 
(n = 14) 

Không 
(n = 131) 

Giới tính    0,215 
Nam 6 (42,9) 79 (60,3) 1 
Nữ 8 (57,1) 52 (39,7) 2,0 (0,6 – 6,1) 
Phân độ suy tim     

0,557 Độ II 6 (42,9) 67 (51,2) 1 
Độ III 8 (57,1) 64 (48,8) 1,4 (0,4 – 4,2) 
Tuổi (tháng) 67,7 ± 63,7 

(28 – 240) 
68,1 ± 53,2 
(24 – 426,7) 

1,01 (0,9 – 1,01) 0,979 

Chiều cao (cm) 95 ± 33,9 
(10 – 155) 

103,4 ± 18,0 
(80 – 165) 

0,9 (0,9 – 1,01) 0,137 

Cân nặng (kg) 17,2 ± 12,0 
(9 – 51) 

16,4 ± 7,7 
(8,5 – 49,5) 

1,01 (0,9 – 1,08) 0,726 

Thể giải phẫu bệnh 
tim bẩm sinh 

    

Teo van ba lá thiểu 
sản thất phải 

1 (1,7) 23 (17,6) 0,3 (0,04 – 2,9) 0,338 

Tim một thất hai 
đường vào 

1 (1,7) 20 (15,3) 0,4 (0,05 – 3,4) 0,425 

Bất thường Ebstein 1 (1,7) 3 (2,3) 3,2 (0,3 – 33,8) 0,318 
Đảo gốc động mạch 
có sửa chữa 

1 (1,7) 9 (6,9) 1,04 (0,1 – 8,8) 0,969 

Thất phải hai đường 
ra có đảo gốc động 
mạch 

2 (14,3) 
 

41 (31,3) 0,3 (0,08 – 1,7) 0,201 

TSNT toàn bộ thể 
không cân xứng 

6 (42,9) 16 (12,2) 5,3 (1,6 – 17,5) 0,005 

TSNT có đảo gốc 2 (14,3) 6 (4,6) 3,4 (0,6 – 19,1) 0,153 
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động mạch  
Tư thế tạng tim     
Situs solitus 8 (57,2) 100 (76,3) 1  
Situs inversus 5 (35,7) 17 (13,0) 3,68 (1,07 – 12,58) 0,038 
Situs ambiguus 1 (7,1) 14 (10,7) 0,89 (0,10 – 7,69) 0,918 
Kiểu hình tâm thất 
hệ thống 

    

Thất phải 7 (50,0) 28 (21,4) 1  
Thất trái 2 (14,3) 33 (25,2) 0,2 (0,05 – 1,2) 0,092 
Hai thất 5 (35,7) 53 (40,5) 0,3 (0,1 – 1,3) 0,122 
Không xác định 0 (0,0) 17 (12,9) -  
Số lượng van nhĩ 
thất 

    

Một van 10 (71,4) 59 (45,0) 1  
Hai van 4 (28,6) 72 (55,0) 0,3 (0,1 – 1,1) 0,071 
Tình trạng hở van 
nhĩ thất 

    

Không/Nhẹ 6 (42,9) 110 (84,0) 1  
Vừa 8 (57,1) 21 (16,0) 7,0 (2,3 – 22,2) 0,001 
Kết quả trên siêu âm 
tim và thông tim 

    

Tuần hoàn bảng hệ 
chủ phổi lớn 

5 (35,7) 10 (7,6) 6,7 (1,8 – 23,9) 0,003 

Shunt từ thất lên 
ĐMP 

4 (28,6) 46 (35,1) 0,7 (0,2 – 2,4) 0,625 

ALĐMP (mmHg) 
(n = 142) 

12,7 ± 1,7 
(11 – 16) 

11,3 ± 2,2 
(7 – 17) 

1,4 (1,08 – 1,8) 0,011 

VEDP (mmHg)  
(n = 129) 

4,9 ± 1,3 
(2 – 6)  

5,1 ± 1,7 
(2 – 12)  

0,9 (0,6 – 1,3) 0,637 

PAI (n = 137) 336,9 ± 230,7 
(170 – 1037) 

322,6 ± 100,2 
(140 – 676) 

1,0 (0,99 – 1,01) 0,669 

Rp (wood/m2)  
(n = 64) 

2,7 ± 0,6 
(1,6 – 3,7) 

1,8 ± 0,8 
(0,3 – 3,3) 

6,7 (1,6 – 27,3) 0,008 
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Nhận xét: 
Bệnh nhân được chẩn đoán tim sinh lý một thất thể TSNT toàn bộ thể 

không cân xứng có nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm gấp 
5,3 (95% CI: 1,6 – 17,5) lần so với bệnh nhân không được chẩn đoán thể này 
(p <0,05). 

Bệnh nhân có tư thế tạng tim Situs inversus có nguy cơ thất bại tuần 
hoàn Fontan ở giai đoạn sớm gấp 3,6 (95% CI: 1,07 – 12,5) lần so với bệnh 
nhân có tư thế tạng tim Situs solitus (p <0,05). 

Bệnh nhân có hở van nhĩ thất mức độ vừa có nguy cơ thất bại tuần 
hoàn Fontan ở giai đoạn sớm gấp 7,0 (95% CI: 2,3 – 22,2) lần so với bệnh 
nhân có hở van nhĩ thất mức độ nhẹ/không hở van (p <0,05). 

Nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm gấp 6,7 (95% CI: 
1,8 – 23,9) ở bệnh nhân có tuần hoàn bàng hệ chủ phổi lớn trên siêu âm tim 
(p <0,05).  

Bệnh nhân có áp lực động mạch phổi trước phẫu thuật tăng lên một giá 
trị thì nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm tăng lên 1,4 (95% 
CI: 1,08 – 1,8) lần (p <0,05).  

Bệnh nhân có chỉ số Rp tăng lên một giá trị thì nguy cơ thất bại tuần hoàn 
Fontan ở giai đoạn sớm tăng lên 6,7 (95% CI: 1,6 – 27,3) lần (p <0,05).  

 Liên quan giữa biến số trong phẫu thuật đến thất bại tuần hoàn Fontan 
ở giai đoạn sớm sử dụng hồi quy logistic đơn biến 

Bảng 3.24. Liên quan giữa đặc điểm trong phẫu thuật đến thất bại tuần 
hoàn Fontan ở giai đoạn sớm sử dụng hồi quy logistic đơn biến (n = 145) 

Đặc điểm 
trong phẫu thuật 

Thất bại Fontan sớm 
OR (95% CI) Giá 

trị p Có 
(n = 14) 

Không 
(n = 131) 

Tạo hình ĐMP 4 (28,6) 11 (8,4) 4,3 (1,1 – 16,2) 0,028 
DKS 1 (7,1) 3 (2,3) 3,2 (0,3 – 33,8) 0,318 
Sửa van nhĩ thất 3 (21,4) 1 (0,8) 35,4 (3,4 – 370,0) 0,003 
Vật liệu ống Fontan     

0,131 Gortex 4 (28,6) 66 (50,4) 1 
Unigraff 10 (71,4) 65 (49,6) 2,5 (0,7 – 8,5) 
Thời gian cặp chủ 50,3 ± 18,0 48,7 ± 24,7 1,0 (0,9 – 1,03) 0,814 
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(phút) (n = 126) (17 – 76) (3 – 168) 
Thời gian CPB (phút) 85,4 ± 17,5 

(60 – 121) 
82,6 ± 30,4 
(30 – 258) 1,00 (0,9 – 1,02) 0,742 

Tổng thời gian hỗ trợ 
(phút) 

15,6 ± 5,7 
(10 – 30) 

19,8 ± 14,2 
(6 – 84) 0,9 (0,9 – 1,03) 0,276 

Áp lực động mạch phổi 
(mmHg) 

17,4 ± 3,0 
(14 – 23) 

14,8 ± 3,4 
(7 – 25) 1,2 (1,07 – 1,4) 0,005 

Chảy máu    0,001 
Không 10 (71,4) 128 (97,7) 1  
Có 4 (28,6) 3 (2,3) 17,0 (3,3 – 87,06)  

 

Nhận xét: 
Nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm ở bệnh nhân có tạo 

hình ĐMP là 4,3 lần (p <0,05). Nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn 
sớm ở bệnh nhân có sửa van nhĩ thất là 35,4 lần (p <0,05). 

Bệnh nhân có áp lực động mạch phổi trong phẫu thuật tăng lên một giá 
trị thì nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm tăng lên 1,2 lần (p 
<0,05). Nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm ở bệnh nhân có 
chảy máu trong phẫu thuật là 17,0 lần (p <0,05). 

 Liên quan giữa biến số sau phẫu thuật đến thất bại tuần hoàn Fontan ở 
giai đoạn sớm sử dụng hồi quy logistic đơn biến 
Bảng 3.25. Liên quan giữa đặc điểm sau phẫu thuật đến thất bại tuần hoàn 

Fontan ở giai đoạn sớm sử dụng hồi quy logistic đơn biến (n = 145) 

Đặc điểm 
sau phẫu thuật 

Thất bại Fontan sớm 
OR (95% CI) 

Giá 
trị p 

Có 
(n = 14) 

Không 
(n = 131) 

Phù sau phẫu thuật     
Không 10 (71,4) 126 (96,7) 1  

0,002 Có 4 (28,6) 5 (3,3) 10,0 (2,3 – 43,5) 
ALĐMP sau phẫu 
thuật (mmHg) 

20,3 ± 5,5 
(13 – 31) 

15,8 ± 9,6 
(8 – 118) 

1,03 (0,9 – 1,07) 0,177 

 

Nhận xét: Nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm ở bệnh nhân 
xuất hiện phù ngay sau phẫu thuật là 10,0 lần (p <0,05).  
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Bảng 3.26. Tổng hợp các yếu tố liên quan có ý nghĩa đến thất bại tuần 
hoàn Fontan ở giai đoạn sớm trong mô hình hồi quy đơn biến 

Yếu tố OR (95% CI) Giá trị p 
Yếu tố liên quan trước phẫu thuật 

TSNT toàn bộ thể không cân xứng 5,3 (1,6 – 17,5) 0,005 
Tư thế tạng tim   

Situs solitus 1  

Situs inversus 3,6 (1,07 – 12,5) 0,038 

Tình trạng hở van nhĩ thất   

Nhẹ 1  

Vừa 4,6 (1,4 – 14,8) 0,01 

Tuần hoàn bảng hệ chủ phổi lớn 6,7 (1,8 – 23,9) 0,003 

ALĐMP trên thông tim (mmHg)  1,4 (1,08 – 1,8) 0,011 

Rp (wood/m2)  6,7 (1,6 – 27,3) 0,008 

Yếu tố liên quan trong phẫu thuật 

Tạo hình ĐMP 4,3 (1,1 – 16,2) 0,028 

Sửa van nhĩ thất 35,4 (3,4 – 370,04) 0,003 

ALĐMP trong phẫu thuật (mmHg) 1,2 (1,07 – 1,4) 0,005 

Chảy máu trong phẫu thuật 17,0 (3,3 – 87,0) 0,001 

Yếu tố liên quan sau phẫu thuật 

Phù ngay sau phẫu thuật 10,0 (2,3 – 43,5) 0,002 
 

 Các yếu tố tiên lượng đối với thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn 
sớm 

Để xác định các yếu tố nguy cơ độc lập (hay yếu tố tiên lượng) đối với 
thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm, nghiên cứu sử dụng phân tích hồi 
quy đa biến logistic. Tổng cộng có 22 biến độc lập hợp lệ được thu nhận từ dữ 
liệu trước, trong và sau phẫu thuật Fontan. Để lựa chọn mô hình hồi quy tốt 
nhất, tác giả đã bắt đầu từ mô hình đầy đủ bao gồm toàn bộ 22 biến độc lập. 
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Sau đó chiến lược stepwise backward với giá trị p <0,2 được áp dụng để thu 
nhận mô hình tiên lượng đơn giản nhất. 
Bảng 3.27. Các yếu tố tiên lượng đối với thất bại tuần hoàn Fontan ở giai 

đoạn sớm: phân tích đa biến logistic (n = 145)  
Yếu tố nguy cơ OR 95% CI Giá trị p 

Yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật 
Tuổi 1,06 0,9 – 1,1 0,069 
Chiều cao 0,8 0,7 – 1,04 0,153 
Tuần hoàn bàng hệ chủ - phổi lớn 
phát hiện trên siêu âm 

12,4 0,5 – 257,6 0,107 

ALĐMP đo trong thông tim 1,84 1,12 – 3,00 0,016 
Yếu tố nguy cơ trong phẫu thuật 

Sửa van nhĩ thất 65,85 1,95 – 2228,14 0,020 
Chảy máu 8,50 0,40 – 178,76 0,168 

Yếu tố nguy cơ sau phẫu thuật 
ALĐMP sau phẫu thuật 1,66 1,19 – 2,33 0,004      
Nhận xét: 

Có 3 yếu tố tiên lượng (nguy cơ độc lập) liên quan có ý nghĩa thống kê 
đến thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm là tăng áp lực động mạch phổi 
trung bình trước phẫu thuật (OR: 1,8; 95% CI: 1,1–3,0; p=0,016), việc tiến 
hành phẫu thuật sửa van nhĩ thất cùng thời điểm phẫu thuật Fontan (OR: 65,8; 
95% CI: 1,9–2228,1; p=0,020), và sự gia tăng áp lực động mạch phổi trung 
bình sau phẫu thuật (OR: 1,6; 95%CI: 1,1–2,3; p=0,004).  
3.3.2. Một số yếu tố liên quan đến biến chứng tràn dịch màng phổi kéo dài 

Tỷ lệ biến chứng tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật trong 
nghiên cứu là 20% (29/145 bệnh nhân). Trong đó, 5 bệnh nhân có tràn dịch 
dưỡng chấp.  

Dưới đây, phân tích hồi quy logistic đơn biến và đa biến được sử dụng 
để xác định các yếu tố liên quan đến biến chứng tràn dịch màng phổi kéo dài 
sau phẫu thuật.  
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 Liên quan giữa biến số trước phẫu thuật đến biến chứng tràn dịch 
màng phổi kéo dài sau phẫu thuật Fontan sử dụng hồi quy logistic đơn biến 
Bảng 3.28. Liên quan giữa đặc điểm trước phẫu thuật đến tràn dịch màng 

phổi kéo dài sử dụng hồi quy logistic đơn biến (n = 145) 

Đặc điểm 
trước phẫu thuật 

TDMPKD 
OR (95% CI) 

Giá trị 
p 

Có 
(n = 29) 

Không 
(n = 116) 

Giới tính    0,674 

Nam 18 (62,1) 67 (57,8) 1  

Nữ 11 (37,9) 49 (42,2) 0,8 (0,3 – 1,9)  

Tuổi (tháng)  58,4±28,6 70,5±58,5 0,9 (0,9 – 1,0) 0,284 

Chiều cao (cm) 100,8±13,2 103,8±19,6 0,9 (0,9 – 1,01) 0,428 

Cân nặng (kg)  15,1±4,1 16,8±8,8 0,9 (0,9 – 1,03) 0,307 

Phân độ suy tim    0,06 

Độ II 10 (34,5) 63 (54,3) 1  

Độ III 19 (65,5) 53 (45,7) 2,2 (0,9 – 5,2)  

Thể giải phẫu được 
chẩn đoán ban đầu 

    

Teo van ba lá 3 (10,3) 21 (18,1) 0,5 (0,1 – 1,8) 0,321 
Teo/ thiểu sản van 
hai lá 

4 (13,8) 6 (5,2) 2,9 (0,7 – 11,1) 0,115 

Tim một thất hai 
đường vào 

2 (6,9) 19 (16,4) 0,3 (0,08 – 1,7) 0,209 

Thất phải hai đường 
ra có đảo gốc động 
mạch  

11 (37,9) 32 (27,6) 1,6 (0,6 – 3,7) 0,278 

TSNT toàn bộ thể 
không cân xứng 

6 (20,7) 16 (13,8) 1,6 (0,5 – 4,6) 0,358 

TSNT có đảo gốc 2 (6,9) 6 (5,2) 1,3 (0,2 – 7,1) 0,717 
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động mạch  
Tư thế tạng tim     
Situs solitus 17 (58,6) 91 (78,5) 1  
Situs inversus 5 (17,2) 17 (14,7) 1,5 (0,5 – 4,8) 0,429 
Situs ambiguus 7 (24,1) 8 (6,9) 4,6 (1,5 – 14,6) 0,008 
Kiểu hình tâm thất 
hệ thống 

    

Thất trái 3 (10,3) 32 (27,6) 1  
Thất phải 10 (34,5) 25 (21,6) 4,2 (1,06 – 17,1) 0,041 
Hai thất 12 (41,4) 46 (39,7) 2,7 (0,7 – 10,6) 0,135 
Không xác định 4 (13,8) 13 (11,2) 3,2 (0,6 – 16,7) 0,153 
Số lượng van nhĩ 
thất 

    

Một van 15 (51,7) 54 (46,5) 1  
Hai van 14 (48,3) 62 (53,5) 0,8 (0,3 – 1,8) 0,618 
Hở van nhĩ thất     
Không 3 (10,3) 34 (29,3) 1  
Có 26 (89,7) 82 (70,7) 3,5 (1,02 – 12,6) 0,047 

Loại van nhĩ thất     
Van bình thường 28 (96,6) 113 (97,4) 1  
Van cơ học 0 (0,0) 1 (0,9) -  
Van sinh học 1 (3,4) 2 (1,7) 2,0 (0,1 – 23,06) 0,672 
Kết quả trên siêu 
âm tim 

    

Cản trở tuần hoàn 
hệ thống 

1 (3,5) 7 (6,0) 0,5 (0,07 – 4,7) 0,590 

Hẹp dưới van chủ 1 (3,5) 4 (3,5) 1,0 (0,1 – 9,3) 1,00 
Còn ống động 
mạch 

1 (3,5) 1 (0,9) 4,1 (0,2 – 67,7) 0,323 

Shunt tồn lưu tâm 
thất phải - động 
mạch phổi 

13 (44,8) 37 (31,9) 1,7 (0,7 – 3,9) 0,193 
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Kết quả trên thông 
tim 

    

ALĐMP (mmHg) 
(n = 142) 

11,5±2,6 11,4±2,1 1,03 (0,8 – 1,2) 0,776 

VEDP (mmHg)  
(n = 129) 

5,3±1,5 4,9±1,7 1,1 (0,8 – 1,4) 0,443 

PAI  
(n = 137) 

277,7±86,9 329,7±130,1 0,99 (0,9908 – 
0,9999) 

0,049 

Rp (wood/m2)  
(n = 64) 

2,2±0,9 1,8±0,7 1,6 (0,7 – 3,7) 0,210 

 

Nhận xét: 
Bệnh nhân có tư thế tạng tim situs ambigus có nguy cơ TDMPKD gấp 

4,6 (95% CI: 1,5 – 14,6) lần so với bệnh nhân có tư thế tạng tim situs solitus 
(p <0,05). Bệnh nhân kiểu hình thất phải hệ thống có nguy cơ TDMPKD cao 
gấp 4,2 (95% CI: 1,06 – 17,1) lần so với bệnh nhân kiểu hình thất trái hệ 
thống (p <0,05). 

Bệnh nhân có hở van nhĩ thất có nguy cơ TDMPKD gấp 3,5 (95% CI: 
1,02–12,6) lần so với bệnh nhân không có hở van nhĩ thất (p <0,05). 

Bệnh nhân có chỉ số kích thước ĐMP cao hơn một giá trị thì nguy cơ biến 
chứng TDMPKD giảm đi 0,99 (95% CI: 0,9908 – 0,9999) lần (p <0,05).  

 Liên quan giữa biến số trong phẫu thuật đến biến chứng tràn dịch 
màng phổi kéo dài sử dụng hồi quy logistic đơn biến 
Bảng 3.29. Liên quan giữa đặc điểm trong phẫu thuật đến tràn dịch màng 

phổi kéo dài sử dụng hồi quy logistic đơn biến (n = 145) 

Đặc điểm 
trong phẫu thuật 

TDMPKD 
OR (95% CI) 

Giá 
trị p 

Có 
(n = 29) 

Không 
(n = 116) 

Tạo hình ĐMP 3 (10,3) 12 (10,3) 1,0 (0,2 – 3,8) 1,00 
DKS 1 (3,5) 3 (2,6) 1,3 (0,1 – 13,4) 0,801 
Mở rộng vách liên nhĩ 1 (3,5) 15 (12,9) 0,2 (0,03 – 1,9) 0,177 
Có kẹp ĐMC 26 (89,7) 100 (86,2) 1,3 (0,3 – 5,1) 0,624 
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Vật liệu ống Fontan    0,407 
Gortex 16 (55,2) 46,55 (46,5) 1  
Unigraff 13 (44,8) 62 (53,5) 0,7 (0,3 – 1,6)  
Chảy máu trong phẫu thuật    0,565   
Không 27 (93,1) 111 (95,7) 1  
Có 2 (6,9) 5 (4,3) 1,6 (0,3 – 8,9)  
Thời gian cặp chủ (phút) (n 
= 126) 

56,7±20,6 46,8±24,6 1,02 (0,99 – 1,03) 0,074 

Thời gian chạy tuần hoàn 
ngoài cơ thể (phút) 

91,9±25,4 80,7±30,0 1,01 (0,99 – 1,02) 0,080 

Tổng thời gian chạy máy 
hỗ trợ (phút) 

20,7±13,3 19,0±13,7 1,01 (0,98 – 1,04) 0,580 

ALĐMP (mmHg) 16,9±4,2 14,7±3,2 1,2 (1,07 – 1,3) 0,003 
 

Nhận xét: 
Bệnh nhân có áp lực động mạch phổi trong phẫu thuật tăng lên một giá 

trị thì nguy cơ xuất hiện biến chứng TDMPKD tăng lên 1,2 (95% CI: 1,07 – 
1,3) lần (p <0,05).  

 Liên quan giữa biến số sau phẫu thuật đến biến chứng tràn dịch màng 
phổi kéo dài sử dụng hồi quy logistic đơn biến 

Bảng 3.30. Liên quan giữa đặc điểm sau phẫu thuật đến tràn dịch màng 
phổi kéo dài sử dụng hồi quy logistic đơn biến (n = 145) 

Đặc điểm 
sau phẫu thuật 

TDMPKD 
OR (95% CI) 

Giá trị 
p 

Có 
(n = 29) 

Không 
(n = 116) 

Phù sau phẫu thuật    0,311 
Không 26 (89,7) 110 (94,8) 1  
Có 3 (10,3) 6 (5,2) 2,1 (0,5 – 9,02)  
ALĐMP (mmHg) 16,0±3,4 16,3±10,3 1,0 (0,9 – 1,05) 0,897 

 

Nhận xét: 
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Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa phù và áp lực động mạch 
phổi ngay sau phẫu thuật đến TDMPKD sau phẫu thuật Fontan (p >0,05).  

Bảng 3.31. Tổng hợp các yếu tố liên quan có ý nghĩa đến tràn dịch màng 
phổi kéo dài trong phân tích đơn biến 

Yếu tố OR (95% CI) Giá trị p 
Yếu tố liên quan trước phẫu thuật 

Tư thế tạng tim   
Situs solitus 1  
Situs ambigus 4,6 (1,5 – 14,6) 0,008 
Kiểu hình tâm thất hệ thống   
Thất trái 1  
Thất phải 4,2 (1,06 – 17,1) 0,041 
Hở van nhĩ thất 3,5 (1,02 – 12,6) 0,047 
PAI 0,99 (0,9908 – 0,9999) 0,049 

Yếu tố liên quan trong phẫu thuật 
ALĐMP (mmHg) 1,2 (1,07 – 1,3) 0,003 

 

 Các yếu tố tiên lượng đối với biến chứng tràn dịch màng phổi kéo dài 
sau phẫu thuật Fontan sử dụng hồi quy logistic đa biến 

Bảng 3.32. Các yếu tố tiên lượng đối với biến chứng tràn dịch màng phổi 
kéo dài sử dụng hồi quy logistic đa biến (n = 145) 

Yếu tố nguy cơ OR 95% CI Giá trị p 
Yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật 

Suy tim    
Độ II 1 -  
Độ III 4,9 1,1 – 20,5 0,028 
ĐGĐM có sửa chữa    
Không 1 -  
Có 24,8 0,5 – 1187,9 0,104 
Thất phải hai đường ra có đảo gốc 
động mạch 

   

Không 1 -  
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Có 31,0 1,3 – 711,6 0,032 
TSNT thể không cân xứng    
Không 1 -  
Có 0,2 0,03 – 1,8 0,164 
Số van nhĩ thất    
Một van 1 -  
Hai van 0,1 0,01 – 2,6 0,189 
Vị trí các tạng ngực- bụng    
Situs solitus 1 -  
Situs inversus - -  
Situs ambiguus 5,8 0,9 – 37,2 0,064 
Kiểu hình tâm thất hệ thống    
Thất phải 1 -  
Thát trái - -  
Hai thất - -  
Không xác định 12,0 0,7 – 206,2 0,087 
Hở van nhĩ thất    
Không 1 -  
Có 70,7 3,2 – 1523,2 0,007 
Shunt tồn lưu tâm thất- động mạch 
phổi trên siêu âm tim  

   

Không 1 -  
Có 8,2 1,6 – 42,7 0,012 
PAI 0,98 0,97 – 0,99 0,002 

Yếu tố nguy cơ trong phẫu thuật 
ALĐMP 1,2 1,01 – 1,5 0,046 

Yếu tố nguy cơ sau phẫu thuật 
ALĐMP 0,8 0,7 – 1,06 0,176 

Nhận xét: Có 6 yếu tố nguy cơ độc lập có liên quan đến biến chứng 
TDMPKD sau phẫu thuật Fontan bao gồm: tình trạng suy tim mức độ NYHA 
III trước phẫu thuật (OR: 4,9; 95%CI: 1,1 – 20,5; p=0,028), thể giải phẫu 
bệnh tim TP2ĐR có ĐGĐM (OR: 31,0; 95%CI: 1,3 – 711,6; p=0,032), hở 
van nhĩ thất (OR: 70,7; 95%CI: 3,2 – 1523,2; p=0,007), tồn tại shunt tâm thất- 
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động mạch phổi (OR: 8,2; 95%CI: 1,6–42,7; p=0,012), chỉ số kích thước 
động mạch phổi thấp (OR: 0,9; 95%CI: 0,9–0,9; p=0,002) và giá trị áp lực 
động mạch phổi trong phẫu thuật cao (OR: 1,2; 95%CI: 1,01–1,5; p=0,046). 
3.3.3. Các yếu tố tiên lượng đối với tình trạng nhịp nhĩ ở điểm tái khám 

Ở thời điểm tái khám, có 12/95 (12,6%) bệnh nhân có rối loạn nhịp nhĩ. 
Để xác định các yếu tố nguy cơ độc lập (hay yếu tố tiên lượng) đối với tình 
trạng nhịp nhĩ sau phẫu thuật Fontan, nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy 
đa biến logistic. Tổng cộng có 22 biến độc lập hợp lệ được thu nhận từ dữ liệu 
trước, trong và sau phẫu thuật. Để lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhất, tác giả 
đã bắt đầu từ mô hình đầy đủ bao gồm toàn bộ 22 biến độc lập. Sau đó chiến 
lược stepwise backward với giá trị p <0,2 được áp dụng để thu nhận mô tiên 
lượng đơn giản nhất. 
Bảng 3.33. Các yếu tố tiên lượng đối với tình trạng nhịp nhĩ ở thời điểm tái 

khám (n = 95) 
Yếu tố nguy cơ OR 95% CI Giá trị p 

Trước phẫu thuật    
Tuần hoàn bàng hệ chủ phổi lớn trên 
siêu âm tim 

   

Không 1 -  
Có 3,8 0,5 – 29,3 0,189 

PAI 0,99 0,98 – 0,99 0,047 
Tuần hoàn bàng hệ chủ phổi lớn trên 
thông tim 

   

Không 1 -  
Có 0,1 0,02 – 1,2 0,079 

Sau phẫu thuật    
ALĐMP ngay sau phẫu thuật 1,3 1,05 – 1,6 0,019 

R2 0,173 
Giá trị p của mô hình 0,0176 

Nhận xét:  
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       Có 2 yếu tố nguy cơ độc lập có liên quan đến biến chứng rối loạn nhịp 
(tình trạng nhịp nhĩ) sau phẫu thuật Fontan ở thời điểm tái khám bao gồm: chỉ 
số kích thước động mạch phổi thấp (OR: 0,99; 95%CI: 0,98 – 0,99; p=0,047) 
và giá trị áp lực động mạch phổi ngay sau phẫu thuật cao (OR: 1,3; 95%CI: 
1,05 – 1,6; p=0,019). 4 yếu tố trong mô hình có khả năng giải thích 17,3% 
đến tình trạng nhịp nhĩ ở thời điểm tái khám sau phẫu thuật Fontan. Mô hình 
tiên lượng của chúng tôi có ý nghĩa thống kê (p=0,0176).  
3.3.4. Một số yếu tố liên quan đến tử vong giai đoạn trung hạn sau phẫu 
thuật Fontan 
Bảng 3.34. Các yếu tố nguy cơ tiềm năng với tử vong giai đoạn trung hạn 

sau phẫu thuật Fontan: sử dung mô hình đơn biến và đa biến logistic  
Yếu tố nguy cơ OR1 (95% CI) OR2 (95% CI) 

Suy tuần hoàn sau phẫu thuật 2,0 (0,2 – 18,4) 0,3 (0,001 – 77,2) 
Suy thận cấp  2,3 (0,3 – 21,1) 3,8 (0,01 – 988,1) 
Tràn dịch màng phổi kéo dài  7,8 (1,8 – 35,1)* 11,2 (2,2 – 57,9)* 

Biến cố thần kinh tắc mạch do huyết khối  - - 
Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn  - - 
Rối loạn nhịp sau phẫu thuật  3,1 (0,3 – 29,6) 6,7 (0,4 – 105,8) 
Bão hòa oxy máu động mạch thấp sau 
phẫu thuật  

6,4 (0,6 – 59,5) 11,2 (0,4 – 298,7)    

Nhiễm khuẩn kéo dài loại trừ VNTMNK  - - 
OR1: tỷ suất chênh theo phân tích hồi quy đơn biến logistic; OR2: tỷ suất 

chênh theo phân tích hồi quy đa biến logistic; *: Có ý nghĩa thống kê với p 
<0,01 

Nhận xét:  Tràn dịch màng phổi kéo dài được tìm thấy là yếu tố nguy cơ đối 
với tử vong giai đoạn trung hạn ở bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan. Mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê được tìm thấy trong cả mô hình đơn biến (OR: 7,8; 
95%CI: 1,8 – 35,1; p=0,007) và đa biến (OR: 11,2; 95%CI: 2,2 – 57,9; 
p=0,004).  
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Chương 4 

BÀN LUẬN 
 

Bệnh tim một thất bao gồm một loạt các dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp 
và phức tạp, chủ yếu được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật theo giai 
đoạn, và phẫu thuật Fontan là giai đoạn cuối cùng. Ban đầu được phát triển 
vào năm 1971, mục tiêu chính của Fontan là chuyển hướng trở lại tĩnh mạch 
hệ thống đến ĐMP. Kể từ đó, quy trình đã trải qua nhiều sửa đổi với nỗ lực 
nhằm giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh. Một số sửa đổi này liên quan 
đến kỹ thuật mở cửa sổ cho phép tạo một luồng thông từ đường nối TMC 
dưới lên ĐMP với tâm nhĩ (luồng thông phải - trái). Nhiều cải tiến về kỹ thuật 
phẫu thuật từ phẫu thuật Fontan kinh điển, phẫu thuật Fontan với đường hầm 
trong tim và phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài tim nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật, giảm thiểu các biến chứng sau 
phẫu thuật. Tại Việt nam, phẫu thuật tim bẩm sinh đã được tiến hành từ 
những năm 60 của thế kỷ trước. Vào cuối những năm 2000, phẫu thuật 
Fontan mới bắt đầu được tiến hành tại một số bênh viện. Tại Trung tâm tim 
mạch – Bệnh viện E, từ khi được thành lập (năm 2010), chúng tôi đã tiến 
hành phẫu thuật các bệnh lý dạng một tâm thất với phẫu thuật Glenn hai 
hướng, phẫu thuật Blalock, phẫu thuật thắt hẹp ĐMP. Năm 2012, trung tâm 
chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài tim bằng mạch 
nhân tạo cho những bệnh nhân đã được phẫu thuật Glenn hai hướng.121 Bệnh 
nhân sau phẫu thuật Glenn tối thiểu 6 tháng và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của 
phẫu thuật Fontan tại Bệnh viện E thì sẽ được tiến hành phẫu thuật Fontan. 
Nghiên cứu của chúng tôi thu nhận những bệnh nhân trải qua phẫu thuật 
Fontan trong thời gian 8 năm, đến nay đã có 145 bệnh nhân đã trải qua phẫu 
thuật Fontan. Qua các kết quả nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân này, chúng tôi 
có những bàn luận sau:  
4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân phẫu thuật Fontan 
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Tuổi phẫu thuật: Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu ở 
thời điểm trước phẫu thuật Fontan là 5,7 tuổi. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 2 
tuổi (24 tháng) và bệnh nhân lớn tuổi nhất là 35,5 tuổi (426 tháng). So với các 
báo cáo trước trong giai đoạn sớm và giai đoạn gần đây của kỉ nguyên phẫu 
thuật Fontan, không có sự khác biệt quá lớn về độ tuổi trung bình giữa các 
nghiên cứu (Bảng 4.1). Trong nghiên cứu của tác giả Salvatore Giannico 
(2006) trên 221 bệnh nhân trong vòng 15 năm, tuổi trung bình của nhóm bệnh 
nhân là 6 tuổi, trong đó thấp nhất là 1 tuổi.122 Nghiên cứu khác của tác giả 
Michael O. Murphy (2014),48 độ tuổi trung bình là 2,3 tuổi, nhỏ nhất là 1 tuổi. 
Hai báo cáo gần đây của tác giả Ellis Rochelson (2020) 55 và tác giả Hebah S. 
Al Absi (2020) 7 thì độ tuổi trung bình tương ứng là 3 tuổi và 4,2 tuổi.  

Bảng 4.1. Độ tuổi giữa các nghiên cứu trên thế giới 

Tác giả  
(năm xuất bản) 

Thời gian Tổng số 
bệnh nhân 

Tuổi trung bình ở 
thời điểm Fontan 

Chúng tôi (2020) 8/2012 - 12/2019 145 5,6 (2 – 35,5) 

Salvatore Giannico (2006)122 11/1988 - 11/2003 193 6 (1 – 10,9) 

Michael O. Murphy (2014) 07/1995–12/2009 592 2,3 (1 – 38,4) 

Shashi Raj (2016) 123 11/2000 – 10/2013 97 3,4 (2,8–4,5) 

Ellis Rochelson (2020) 55 01/2006 – 12/2015 191 3 (3 – 4) 

Hebah S. Al Absi (2020) 7 2007 - 2017 87 4,2 (1,4 – 26) 
 

Giới tính: trong số 145 bệnh nhân thì tỷ lệ bệnh nhân là nam giới (n = 
85; 58,6%) cao hơn nữ giới (n = 60; 41,4%). Tại một số báo cáo một trung 
tâm gần đây, kết quả cũng cho thấy nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới. 
Nghiên cứu của tác giả Hebah S. Al Absi (2020),7 tỷ lệ bệnh nhân nam giới 
chiếm 66% (n = 57) trong tổng số 87 bệnh nhân nghiên cứu. Báo cáo khác 
của tác giả Shashi Raj (2016),123 tỷ lệ bệnh nhân nam giới chiếm 58% (n = 
56) trong tổng số 97 bệnh nhân nghiên cứu. Báo cáo khác của tác giả Ellis 
Rochelson (2020), 55 tỷ lệ bệnh nhân nam giới chiếm 61% (n = 116) trong 
tổng số 191 bệnh nhân nghiên cứu. 
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Cân nặng: đây là một trong những yếu tố quan trọng để chỉ định phẫu 
thuật Fontan với ống nối ngoài tim do liên quan đến lựa chọn kích thước của 
ống mạch nhân tạo.124 Cân nặng trung bình trong nghiên cứu là 16,5 ± 8,1 kg, 
nhẹ nhất là 8,5 kg. Theo nghiên cứu của tác giả Yoshie Ochiai cân nặng trung 
bình là 13,6 kg.88 Nghiên cứu của tác giả Michelle C. Wallace và cộng sự về 
mối liên quan giữa cân nặng và tuổi theo điểm z, thấy rằng nếu bệnh nhân có 
điểm z về cân nặng < -2 điểm thì nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng 
cao hơn nhóm bệnh nhân có điểm z từ -2 đến 0 điểm.125 Theo tác giả Marion 
E. McRae, cân nặng bệnh nhân trước phẫu thuật <10 kg là một yếu tố nguy cơ 
nặng sau phẫu thuật do đường kính ống mạch nhân tạo nhỏ, miệng nối nhỏ do 
vậy tốc độ dòng chảy thấp, mất nhiều năng lượng để vận chuyển máu từ TMC 
dưới lên ĐMP, đồng thời tốc độ dòng chảy chậm dễ hình thành huyết khối 
trong lòng mạch.35 Nghiên cứu của tác giả Vladimir Alexi-Meskishivili chỉ ra 
nên phẫu thuật khi cân nặng từ 12 – 15 kg, với cân nặng này thì đường kính 
và chiều dài của ống mạch nhân tạo cũng như khoảng cách từ TMC dưới đến 
ĐMP có thể lựa chọn bằng 80% của người trưởng thành.126  
4.2. Đặc điểm lâm sàng trước phẫu thuật 

Suy tim trước phẫu thuật: Theo phân độ suy tim theo NYHA, nghiên 
cứu của chúng tôi có 70 (50,3%) bệnh nhân suy tim độ II; 72 (49,7%) bệnh 
nhân suy tim độ III, không có bệnh nhân suy tim độ I và độ IV. Theo nghiên 
cứu của tác giả Takeshi Hiramatsu, tỷ lệ bệnh nhân suy tim độ I, suy tim độ II 
và suy tim độ III tương ứng là 19%, 74% và 7%.127 Trong báo cáo khác của 
tác giả Carlo F. Marcelletti, có 41% bệnh nhân suy tim độ IV, 39% bệnh nhân 
suy tim độ III và 20% bệnh nhân suy tim độ II.128 Mức độ suy tim của bệnh 
nhân dạng một tâm thất không chỉ phụ thuộc vào bệnh (thiểu sản van ba lá, 
thiểu sản tim trái, Heterotaxy…), thể tổn thương (thiểu sản tâm thất phải, 
thiểu sản tâm thất trái, thể không xác định), độ hở van nhĩ thất nói chung, mà 
còn phụ thuộc vào lưu lượng máu lên ĐMP, và mức độ thiếu ôxy tổ chức. Khi 
bệnh nhân trước phẫu thuật càng tím nhiều thì độ suy tim càng tăng do lâm 
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sàng độ suy tim đánh giá bằng hoạt động thể lực và sinh hoạt hàng ngày của 
bệnh nhân.  

SpO2 đầu chi: bệnh nhân trước phẫu thuật đều có tím môi và đầu chi 
với SpO2 đo đầu chi khi thở khí trời trung bình là 81,2%. SpO2 sau phẫu 
thuật Glenn hai hướng không cao do vẫn còn hiện tượng máu trộn giữa máu 
của TMP và máu từ TMC dưới đổ về tim ở tầng nhĩ. Mong muốn SpO2 sau 
phẫu thuật Glenn hai hướng duy trì từ 75% đến 85% để tránh hiện tượng giảm 
oxy máu ảnh hướng đến sự phát triển cơ thể, nhưng cũng không quá cao làm 
tăng cung lượng tim, cũng như ảnh hưởng đến áp lực động mạch phổi. Tất cả 
các trường hợp này đều đã được phẫu thuật Glenn hai hướng trước đó. Kết 
quả nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu trước đó ở nhiều trung tâm khác 
nhau trên thế giới. Nghiên cứu của tác giả S.Ocello có SpO2 trung bình trước 
phẫu thuật là 83% ở những bệnh nhân đã được phẫu thuật Glenn hai hướng.129 
Trong khi đó, tỷ lệ này dao động từ 65% đến 88% trong nghiên cứu của tác giả 
Ujjwal K. Chowdhury,130 và của tác giả Yasuhiro Kotani là 82%.131  
4.2.1. Đặc điểm tổn thương của bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất 

Bất cứ tình trạng bất thường nào tại “3 đoạn kết nối” đều gây hậu quả 
thiểu sản về giải phẫu và chức năng của tâm thất một bên là bệnh nguyên cơ 
bản của tim sinh lý một thất. Phẫu thuật Fontan kinh điển ban đầu được chỉ 
định cho bệnh nhân bị thiểu sản van ba lá, sau đó theo thời gian với sự cải tiến 
kỹ thuật phẫu thuật có nhiều bệnh có tổn thương dạng một tâm thất được chỉ 
định phẫu thuật Fontan, nhất là các trường hợp đã được phẫu thuật Glenn hai 
hướng. Hiện tại phẫu thuật Fontan được chỉ định cho bệnh nhân có tổn 
thương thiểu sản một tâm thất cũng như các tổn thương có hai tâm thất song 
không thể sửa chữa được dạng hai tâm thất. Kết quả nghiên cứu quy về 9 
chẩn đoán giải phẫu ban đầu đối với bệnh tim một thất bao gồm, 29,7% bệnh 
nhân được chẩn đoán là thất phải hai đường ra có đảo gốc động mạch (n = 
43),16,6% bệnh nhân được chẩn đoán là teo van ba lá thiểu sản thất phải (n = 
24), 14,5% bệnh nhân được chẩn đoán là tim một thất hai đường vào (n = 24), 
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14,2% bệnh nhân được chẩn đoán là thông sàn nhĩ thất toàn bộ thể không cân 
xứng (n = 22), 6,9% bệnh nhân được chẩn đoán là thiểu sản/ teo van hai lá (n 
= 10), 6,9% bệnh nhân được chẩn đoán là đảo gốc động mạch có sửa chữa (n 
= 10), 5,5% bệnh nhân được chẩn đoán là thông sàn nhĩ thất – đảo gốc động 
mạch (n = 8), 2,8% bệnh nhân được chẩn đoán là bất thường Ebstein (n = 4), 
2,1% bệnh nhân được chẩn đoán là teo tịt van ĐMP có vách liên thất nguyên 
vẹn (n = 3). Kết quả của chúng tôi là phù hợp khi nhiều trung tâm khác trên 
thế giới đều thấy rằng bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất rất đa dạng, gồm 
nhiều bệnh khác nhau. Trong đoàn hệ 140 bệnh nhân giai đoạn 1995 đến 2011 
của tác giả Stanislav Ovroutski và cộng sự (2013)113 thì có 6 thể bệnh chính 
được chẩn đoán ban đầu. Trong đó, 46 bệnh nhân thể teo van ba bá (32,9%), 
19 bệnh nhân thể thông sàn nhĩ thất thể không cân xứng kiểu hình thất phải 
chiếm ưu thế (13,6%), 17 bệnh nhân thể thất phải hai đường ra với thất phải 
và thất trái chiếm ưu thế (12,1%), 16 bệnh nhân hội chứng thiểu sản tim trái 
(11,4%), 14 bệnh nhân thể thất trái hai đường vào (10,0%), 7 bệnh nhân thể 
teo tịt van ĐMP lành vách liên thất (5,0%), và có 21 bệnh nhân ở các thể 
phức tạp khác (15,0%). Một nghiên cứu gần đây của tác giả Hebah S. Al Absi 
và cộng sự (2020)7 trên 87 bệnh nhân tuần tự trong đoàn hệ 11 năm (2007 – 
2017) đã ghi nhận 5 thể bệnh chính là teo van ba lá (n = 12,1%), hội chứng 
thiểu sản tim trái (n = 4, 5%), thất trái hai đường vào (n = 9, 10%), teo tịt van 
ĐMP lành vách nhĩ thất (n = 3, 3%), teo tịt van ĐMP vách liên thất hở (n = 2, 
2%) và nhóm còn lại là các bệnh nhân với các tổn thương phức tạp. Nghiên 
cứu đoàn hệ từ năm 2005 đến 2018 của tác giả Geena Kim và cộng sự (2019) 
59 đã chẩn đoán 8 thể bệnh chính trên 85 bệnh nhân, thất trái hai đường vào (n 
= 6, 7,1%), teo van ba lá (n = 17, 20%), hội chứng thiểu sản tim trái (n = 22, 
25,9%), teo tịt van ĐMP lành vách liên thất (n = 5, 5,9%), đảo gốc động mạch 
có sửa chữa (n = 5, 5,9%), thông sàn nhĩ thất toàn bộ (n = 9, 10,6%), thất phải 
hai đường ra (n = 13, 15,3%), bất thường Ebstein (n = 2, 2,4%). Bên cạnh đó, 
có 6 bệnh nhân thể không xác định, chiếm tỷ lệ 7,1% trong đoàn hệ của tác 
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giả Geena Kim59. Khác với các nghiên cứu trước của tác giả Stanislav 
Ovroutski (2013)113, tác giả Geena Kim (2019)59, và tác giả Hebah S. Al Absi 
(2020)7, thì không có bệnh nhân nào trong nghiên cứu của chúng tôi được 
chẩn đoán mắc hội chứng thiểu sản tim trái. Hội chứng thiểu sản tim trái là 
một trong những dị tật tim phức tạp nhất và cần phải phẫu thuật rất phức tạp 
trong giai đoạn đầu. Tại trung tâm của chúng tôi nói riêng và ở Việt Nam nói 
chung, chưa có báo cáo về bệnh nhân mắc hội chứng thiểu sản tim trái trải 
qua giai đoạn III (phẫu thuật Fontan) thành công. Bên cạnh đó, mặc dù chẩn 
đoán trước sinh cũng như các can thiệp sau sinh đã được thực hiện ở một số 
bệnh nhân hội chứng thiểu sản tim trái, nhưng chỉ có một số trường hợp sống 
sót sau phẫu thuật Norwood (giai đoạn I).  

Thất phải hai đường ra: chúng tôi có 43 bệnh nhân được chẩn đoán là 
thất phải hai đường ra có đảo gốc động mạch, chiếm tỷ lệ 29,7%. Tỷ lệ thể 
bệnh này trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với một số nghiên cứu 
trước đó, 18% bệnh nhân trong nghiên cứu của tác giả Ajay J. Iyengar,108 
15,2% bệnh nhân trong nghiên cứu của tác giả Harold M. Burkhart,132 và 
14,6% bệnh nhân trong nghiên cứu của tác giả Yves d’Udekem.34 Giải 
thích cho điều này có thể do kỹ thuật sửa chữa dạng hai tâm thất cho tổn 
thương này của các tác giả trên thế giới tốt hơn nên tỷ lệ phải phẫu thuật 
dạng một tâm thất ít hơn. Đây là thể bệnh hai tâm thất giải phẫu đều hoạt 
động tốt nên khả năng sống sót sau sinh cao hơn rất nhiều so với các thể 
bệnh tim một thất khác. 

Tâm thất hai đường vào: chúng tôi có 21 bệnh nhân được chẩn đoán là 
tim một thất hai đường vào, chiếm tỷ lệ 14,5%. Tỷ lệ bệnh nhân có chẩn đoán 
tim một thất hai đường vào trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với 
kết quả của tác giả Yvesd’ Udekem (31,3%),34 nhưng cao hơn đáng kể so với 
kết quả của tác giả Naoki Masaki (8%),133 và tác giả Geena Kim (7,1%).59  

Thiểu sản van ba lá: chúng tôi có 24 bệnh nhân được chẩn đoán là teo 
van ba lá thiểu sản thất phải, chiếm tỷ lệ 16,6%. Tỷ lệ thể bệnh này trong 
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nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả trong nghiên cứu của tác giả Ajay 
J. Iyengar (31,3%) 34 và tác giả Carlo Pace Napoleone (32,3%).134 Tuy nhiên, 
kết quả trên cao hơn so với nghiên cứu của tác giả Marshall L. Jacobs 
(11%).46 Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân bị thiểu sản van ba lá khác nhau 
tùy từng nghiên cứu. Thiểu sản van ba lá có thể ở lá van, vòng van, dây chằng 
và cột cơ, hậu quả dẫn đến thiểu sản tâm thất phải.135  

Thiểu sản van hai lá: nghiên cứu có 10 bệnh nhân thiểu sản van hai lá, 
chiếm tỷ lệ 6,9%. Thiếu sản van hai lá gây thiểu sản thất trái là một bệnh lý 
khác với hội chứng thiểu sản tim trái, nhưng do sự phân định về tổn thương 
giải phẫu có sự khác nhau nên ở một số nghiên cứu đã quy hai loại tổn thương 
này với nhau, nên rất khó để chúng tôi so sánh. Đa số các nghiên cứu trên thế 
giới bệnh nhân thiểu sản van hai lá đều nằm trong hội chứng thiểu sản tim trái 
như nghiên cứu của tác giả Iyengar là 15%,108 của tác giả Robert L. Hannan là 
5,1% bệnh nhân thiểu sản van hai lá và 27,7% bệnh nhân có hội chứng thiểu sản 
tim trái,136 tác giả Stanislav Ovroutski có 11,4% bệnh nhân có hội chứng thiểu 
sản tim trái,113 tác giả Hebah S. Al Absi có 5% bệnh nhân có hội chứng thiểu sản 
thất trái,7 và tác giả Geena Kim có 25,9% bệnh nhân có hội chứng thiểu sản tim 
trái.59 Bệnh nhân của chúng tôi chỉ hẹp van hai lá và thiểu sản thất trái, không có 
trường hợp nào trong hội chứng thiểu sản tim trái.  

Teo ĐMP vách liên thất nguyên vẹn: tổn thương bao gồm không có van 
ĐMP và không có lỗ thông liên thất. Đây là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp 
khoảng 0,0041% trẻ sinh ra sống và chiếm khoảng 1% tổng số bệnh tim bẩm 
sinh.137 Nghiên cứu của chúng tôi có 3 bệnh nhân được chẩn đoán thể bệnh 
này, chiếm tỷ lệ 2,1%. Tỷ lệ thể bệnh này cũng thay đổi khác nhau trong các 
nghiên cứu trước, 22% trong nghiên cứu của tác giả Naoki Masak,133 11,1% 
bệnh nhân trong nghiên cứu của tác giả Toshihide Nakano,138 13% trong 
nghiên cứu của tác giả James S. Tweddell,53 và 7% trong nghiên cứu của tác 
giả Veldtman.139 Chỉ định phẫu thuật Fontan cho bệnh teo tịt van ĐMP có 
vách liên thất nguyên vẹn khi: tâm thất phải không đủ 3 thành phần hoặc có 
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đủ các thành phần nhưng kích thước và thể tích <80% thể tích bình thường theo 
chỉ số BSA; thiểu sản vòng van ba lá, thiểu sản tâm thất phải; các trường hợp 
bệnh nhân có rò động mạch vành vào thất phải (bệnh nhân có phụ thuộc vành, 
đây là các trường hợp có rất nhiều điểm rò động mạch vành vào tâm thất phải, 
do áp lực trong tâm thất phải luôn cao, nếu sửa chữa hai tâm thất dẫn đến áp lực 
thất phải giảm bệnh nhân sẽ bị mất máu động mạch vành).137, 140  

Bệnh Ebstein: bất thường vị trí bám của van ba lá làm nhĩ hóa buồng 
thất phải. Bệnh được chia thành 4 type, với type A và B có thể sửa chữa 2 
thất, type C và đặc biệt type D không thể sửa chữa 2 thất. Bệnh Ebstein thể 
nặng là dị tật bẩm sinh được đặc trưng bởi sự thoái triển và di lệch vị trí bám 
của van ba lá (chủ yếu là lá trước và lá vách) về phía buồng tâm thất phải, dẫn 
tới tình trạng buồng tâm thất phải bị thiểu sản do hiện tượng “nhĩ hoá” với 
nhiều mức độ khác nhau. Đa phần bệnh Ebstein có kèm theo thông liên nhĩ. 
Với các trường hợp Ebstein có thiểu sản nặng buồng tâm thất phải (gặp trong 
các trường hợp lá vách bám quá thấp và lá trước bên thiểu sản, dính nhiều 
nhiều phần vào thành bên thất phải-thuộc phân loại Ebstein type C,D), các dị 
tật này được xếp vào nhóm tim sinh lý một thất do tâm thất phải không còn 
duy trì chức năng với tuần hoàn phổi. Nghiên cứu của chúng tôi có 4 bệnh 
nhân được chẩn đoán là bất thường Ebstein, chiếm tỷ lệ 2,8%. Số thể bệnh 
trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự so với một số báo cáo sớm trong 
đoàn hệ 100 bệnh nhân của tác giả Anuja Gupta 141 từ năm 1997 đến 2002 (n 
= 3, 3%) và đoàn hệ 200 bệnh nhân của tác giả Soo-Jin Kim 91 từ năm 1996 
đến 2006 (n = 3, 1,5%). Một số báo cáo gần đây cũng cho cho thấy số ca bệnh 
không quá phổ biến; đoàn hệ 91 bệnh nhân từ năm 2005 đến năm 2018 của 
tác giả Geena Kim 59 đã báo cáo 2 trường hợp bất thường Ebstein (2,4%), và 
đoàn hệ 50 bệnh nhân từ năm 2008 đến năm 2019 của tác giả Naoki Masaki 
đã báo cáo 3 trường hợp bất thường Ebstein (6%).  
4.2.2. Đặc điểm tổn thương trên siêu âm Doppler tim 
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Siêu âm Doppler tim ngoài việc chẩn đoán bệnh, thể bệnh còn xác định 
các điều kiện để phẫu thuật Fontan.  

Mức độ hở van nhĩ thất: Trong số 145 bệnh nhân nghiên cứu, có 79 
bệnh nhân có hở van nhĩ thất mức độ nhẹ (54,5%) và 29 bệnh nhân có hở van 
nhĩ thất mức độ vừa (20,0%). Theo nghiên cứu của tác giả Roger phẫu thuật 
Fontan giai đoạn từ năm 2003 đến 2009, có 76,8% bệnh nhân không hở van 
hoặc hở nhẹ, 11,3% hở vừa và có 0,8% hở nặng.50 Nghiên cứu của tác giả 
G.S. Haas có 91,1% không hở van nhĩ thất hoặc hở nhẹ, 4,4% bệnh nhân có 
hở vừa và 4,5% bệnh nhân có hở van nhĩ thất nặng.142 Theo các tác giả trên, 
với bệnh nhân có hở van nhĩ thất nặng đều được tiến hành sửa van nhĩ thất 
hoặc thay van cùng thì với phẫu thuật Fontan. Cùng với việc chúng tôi chỉ có 
khả năng đánh giá mức độ hở van nhĩ thất dựa trên siêu âm tim, thì kỹ thuật 
sửa van nhĩ thất của chúng tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong thời gian 
đầu, cũng như điều kiện hồi sức sau phẫu thuật còn hạn chế, vì vậy những 
trường hợp hở van nhĩ thất cần phải sửa van hoặc thay van chúng tôi tiến 
hành phẫu thuật trước sau đó mới tiến hành phẫu thuật Fontan ở lần phẫu 
thuật khác. 

Chức năng tim: tất cả bệnh nhân của chúng tôi đều có chức năng tim 
trong giới hạn bình thường với phân suất tống máu của tâm thất trung bình 
66%, trong đó thấp nhất là 50%. Nghiên cứu của Hass có chỉ số EF trung bình 
là 60%.142 Chức năng co bóp bình thường của tâm thất chức năng là một trong 
10 tiêu chuẩn để phẫu thuật Fontan. Ngày nay có nhiều nghiên cứu thấy rằng 
ở bệnh nhân có chức năng co bóp tâm thất giảm vẫn có thể phẫu thuật Fontan 
như trong nghiên cứu của tác giả Kotani, có 29 (13%) bệnh nhân có EF <50% 
trong số 217 bệnh nhân được phẫu thuật Fontan. Tác giả Kotani nhận thấy 
rằng bệnh nhân có cải thiện về lâm sàng sau phẫu thuật song theo dõi lâu dài 
sau phẫu thuật thì tỷ lệ tử vong, loạn nhịp sau phẫu thuật cũng như phải ghép 
tim cao hơn nhiều so với bệnh nhân có chức năng tim bình thường, do vậy 
chức năng tim thấp được cân nhắc là một yếu tố tiên lượng nặng của phẫu 
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thuật.131 Do sự đa dạng về giải phẫu, việc sử dụng siêu âm tim 2D vẫn còn tồn 
tại nhiều hạn chế trong việc đánh giá chức năng tim ở những bệnh nhân tim 
một thất. Chụp MRI ra đời nhằm giải quyết những hạn chế trong chẩn đoán 
của phương pháp siêu âm Doppler tim 2D, tuy nhiên ở Việt Nam hiếm khi 
thực hiện chụp MRI tim mạch ở nhóm bệnh nhân này. Thậm chí, trong số một 
báo cáo mới đây tại một số trung tâm đã tiến hành chụp cộng hưởng từ thay 
thế an toàn và hiệu quả cho thông tim thường quy trước phẫu thuật Glenn hai 
hướng giai đoạn 2.143 Sự kết hợp cơ bản giữa siêu âm Doppler tim 2D và MRI 
giúp các nhà lâm sàng học nắm được đặc điểm và phân loại tổn thương và đề 
ra chiến lược hiệu quả cho các bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi đã đánh giá chức năng tim của toàn bộ đoàn hệ trong nghiên 
cứu chỉ bằng siêu âm tim do không có chụp MRI tim mạch tại bệnh viện của 
chúng tôi. Do đó, chúng tôi hiểu rằng kết quả đánh giá chức năng tim có thể 
được phản ánh một cách chưa đủ thuyết phục và xem đây là một trong những 
hạn chế nghiên cứu.  

Đánh giá tương quan tạng- tâm nhĩ có thể dựa vào siêu âm doppler với 
mặt cắt dưới sườn để khảo sát hình thái các tạng trong ổ bụng, hoặc kết hợp 
hình ảnh chụp dựng hình (chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp MRI) để quan sát 
hình thái các tạng ngực- bụng. Có 3 dạng tương quan hình thái tạng- tâm nhĩ, 
bao gồm Situs solitu là tương quan của các tạng trong lồng ngực (thường lấy 
mốc là nhánh phế quản gốc 2 bên) nằm đúng vị trí; tâm nhĩ có kiểu hình nhĩ 
phải nằm bên phải và tâm nhĩ có kiểu hình nhĩ trái nằm bên trái. Phần lớn 
bệnh nhân trong nghiên cứu chúng tôi có tư thế Situs solitus (74,5%). Situs 
inversus là tương quan đảo ngược so với bình thường, trong đó nhánh phế 
quản gốc phải và tâm nhĩ có kiểu hình nhĩ phải lại nằm ở bên trái, và tâm nhĩ 
có kiểu hình nhĩ trái nằm bên phải. Hình thái Situs inversus chiếm 15,2% 
trong đoàn hệ của chúng tôi. Situs ambigus (herotaxy) (hiện tượng đồng 
phân) trong nghiên cứu với 10,3% bệnh nhân, đây là hình thái các tạng trong 
lồng ngực và ổ bụng có tính đối xứng nhau và mang kiểu hình của 1 bên so 
với bình thường. Tâm nhĩ cả 2 bên có cùng kiểu hình- hoặc cùng là nhĩ phải 
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(đồng phân phải- right isomerism) hoặc cùng là nhĩ trái (đồng phân trái- left 
isomerism).  
4.3. Thông tim 

Sự phát triển của lĩnh vực thông tim - can thiệp mạch máu mở ra một 
hướng tiếp cận và khảo sát trong quá trình chẩn đoán và điều trị, vai trò hỗ trợ 
không thể thay thế cho phẫu thuật tim mạch cổ điển với các bệnh lý tim bẩm 
sinh phức tạp. Có 2 lĩnh vực chính của thông tim can thiệp tác động trong 
nhóm bệnh tim sinh lý một thất: Khảo sát và can thiệp tác động vào cấu trúc 
giải phẫu; và khảo sát các yếu tố huyết động (bao gồm các thông số áp lực, 
cung lượng, kháng trở hệ mạch máu).  

Áp lực động mạch phổi: chỉ số này là một trong các tiêu chuẩn và điều 
kiện để phẫu thuật Fontan. Nghiên cứu có ALĐMP trung bình trước phẫu 
thuật là 11,4 ± 2,2 mmHg, trong đó thấp nhất là 7 mmHg và cao nhất là 17 
mmHg. ALĐMP trung bình trên thông tim trước phẫu thuật trong nghiên cứu 
của tác giả S. Ocello là 11 mmHg, tác giả Roger là 11,5 mmHg, và tác giả 
Iyengar là 11,9 mmHg. Như vậy kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương 
đồng với các tác giả trên. Khi ALĐMP tăng cao dẫn đến máu lên phổi ít sẽ 
làm giảm cung lượng tim và tăng áp lực của tĩnh mạch hệ thống dẫn đến mất 
dịch ở khoảng gian bào. Nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến kết 
quả sau phẫu thuật thấy rằng khi ALĐMP trên 15mmHg là một trong những 
yếu tố tiên lượng nặng.34, 144, 2 Đặc biệt, theo kết quả nghiên cứu của tác giả T. 
Nakanishi, trong trường hợp áp lực động mạch phổi >20 mmHg thì tỷ lệ tử 
vong sau phẫu thuật lên tới 26%.25 

Chỉ số động mạch phổi (PAI): PAI trung bình là 324,1 ± 118,8 mm2 
/m2 được đo lường trên 137 bệnh nhân. Trong đoàn hệ từ năm 2005 đến 2018, 
tác giả Geena Kim 59 đã đo chỉ số PAI trung bình là 251 mm2 /m2 được đo 
lường ở 85 bệnh nhân. Tuy nhiên, chỉ số này ít được báo cáo trong phần lớn 
các nghiên cứu gần đây. Theo nghiên cứu thống kê đa trung tâm của 
Bordeaux- UAB, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật Fontan tăng có ý nghĩa trên 
nhóm bệnh nhân có chỉ số PAI dưới 160 mm2/m2.86 Theo tác giả Nakata, 
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khuyến cáo đưa ra con số giới hạn chặt chẽ hơn về nhóm bệnh nhân có nguy 
cơ cao với tuần hoàn Fontan khi có chỉ số PAI dưới 250 mm2/m2.145 

Kháng trở hệ mạch máu phổi (Rp): kháng trở hệ mạch máu phổi và 
tăng áp lực động mạch phổi đã được biết đến là các yếu tố nguy cơ hàng đầu 
làm gia tăng tỷ lệ thất bại sau phẫu thuật kỹ thuật Glenn (BDG: bidirectional 
Glenn) và Fontan ngay từ những ca phẫu thuật tim sinh lý 1 thất đầu tiên. 
Điều này được khẳng định bởi rất nhiều các nghiên cứu sau đó. Tuy nhiên, để 
trả lời câu hỏi con số giới hạn cụ thể của áp lực động mạch phổi và/ hoặc 
kháng trở hệ mạch máu phổi được “chấp nhận” với từng giai đoạn phẫu thuật 
là bao nhiêu- cho đến nay vẫn chưa có được đáp án thống nhất giữa các trung 
tâm phẫu thuật tim mạch. Trong nghiên cứu của chúng tôi, Rp trung bình đo 
lường trên thông tim ở thời điểm trước phẫu thuật Fontan là 1,9 ± 0,8 
wood/m2. Chỉ số này được đo lường ở 64 bệnh nhân, bởi vì trong giai đoạn 
đầu, trung tâm của chúng tôi chưa có máy thông tim can thiệp, đo thường dựa 
vào kết quả thông tim của các trung tâm khác. Chỉ số Rp trung bình trong 
nghiên cứu của chúng tôi tương đương với kết quả trong đoàn hệ gần đây từ 
năm 2005 đến 2018 của tác giả Geena Kim 59 (Rp = 1,8 wood/m2). Tương tự, 
đoàn hệ sớm trên 200 bệnh nhân từ năm 1996 đến 2006 của tác giả Soo-Jin 
Kim 91 cũng đã báo cáo chỉ số Rp trung bình là 1,6 wood/m2. Cho đến nay, 
chỉ số RP từ 4 đơn vị Wood/m2 từ giai đoạn đầu vẫn thường được coi là chống 
chỉ định tuyệt đối cho phẫu thuật Fontan. Khi giá trị Rp dao động từ 2 đến 4 
đơn vị Wood/m2 da, việc tiến hành phẫu thuật Fontan nên đi kèm thủ thuật 
mở cửa sổ. Sau đó trong quá trình theo dõi và đánh giá lại đảm bảo hoạt động 
chức năng của hệ giường mạch máu phổi phù hợp, việc tiến hành các can 
thiệp hoàn thiện tuần hoàn Fontan (bít cửa sổ bằng can thiệp/ phẫu thuật hoặc 
tiến hành phẫu thuật giai đoạn 3) sẽ được cân nhắc. Cần chú ý rằng đánh giá 
Qp và Rp nên được thực hiện 1 khoảng thời gian ngắn trước khi phẫu thuật 
Fontan, vì các thông số này có thể bị thay đổi theo thời gian bởi một số yếu tố 
như việc hình thành các vi huyết khối trong các mao mạch phổi. 
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Tuần hoàn bàng hệ ĐMC với ĐMP: tuần hoàn bàng hệ chủ-phổi là các 
nhánh mạch bất thường nối giữa ĐMC với ĐMP. Trong nghiên cứu có 15 
(10,30%) bệnh nhân có tuần hoàn bàng hệ chủ - phổi, trong đó có 10 
(20,00%) bệnh nhân được bít tuần hoàn bàng hệ bằng dụng cụ trước phẫu 
thuật Fontan. Kết quả nghiên cứu trên cũng tương đồng với nghiên cứu về sự 
phát triển tuần hoàn bàng hệ chủ - phổi sau phẫu thuật Glenn hai hướng của 
tác giả Mc Elhinney là 59% giai đoạn trước năm 1994 và 71% giai đoạn từ 
1994 đến 1997,146 của tác giả Triedman và Salim.147, 148 Tuần hoàn bàng hệ 
xuất hiện do tình trạng thiếu ô xy tổ chức do đó hình thành tuần hoàn bàng hệ, 
song sự xuất hiện của tuần hoàn bàng hệ không ảnh hưởng đến kết quả của 
phẫu thuật, đồng thời sự xuất hiện của tuần hoàn bàng hệ cũng không liên 
quan đến thời gian sau phẫu thuật Glenn hai hướng.146 
4.4. Kết quả trong phẫu thuật Fontan 
4.4.1. Phương thức lựa chọn phẫu thuật Fontan 

145 bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi đều được phẫu thuật 

Fontan với ống nối ngoài tim. Qua nhiều năm cải tiến kỹ thuật của phẫu thuật 

Fontan từ kỹ thuật kinh điển với miệng nối trong tim đến đường hầm, kỹ 

thuật ngoài tim với ống nối mạch nhân tạo với mục đích cải thiện chất lượng 

cuộc sống của người bệnh và giảm thiểu các nguy cơ, cũng như biến chứng có 

thể xảy ra. Các nghiên cứu của các tác giả trên thế giới đã cho thấy đươc ưu 

điểm vượt trội của kỹ thuật với ống nối ngoài tim so với các kỹ thuật khác; 

như trong nghiên cứu của tác giả Iyengar ở 1071 bệnh nhân được phẫu thuật 

Fontan với các kỹ thuật trên, thì tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật cũng như thất bại 

của phẫu thuật khi thực hiện với ống nối ngoài tim thấp nhất.108 

4.4.2. Thời gian chạy máy tim phổi nhân tạo và cặp động mạch chủ 

Trong quá trình phẫu thuật Fontan, 126 bệnh nhân được cặp ĐMC, thời 

gian cặp chủ trung bình ở 126 bệnh nhân là 48,9 phút, với tổng thời gian hỗ 

trợ trung bình là 19,4 phút. Thời gian CBP trung bình ở 145 bệnh nhân là 82,9 
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phút. Bảng 4.2 so sánh thời gian chạy tim phổi máy nhân tạo và cặp động 

mạch chủ với các nghiên cứu khác.  

Bảng 4.2. Thời gian chạy tim phổi máy nhân tạo và cặp động mạch chủ 

 Thời gian chạy máy tim 
phổi nhân tạo (phút) 

Thời gian cặp động 
mạch chủ (phút) 

Chúng tôi 82,9 48,9 

Mosca 149 84,8 48,2 

Tokunaga 150 133,2 38,5 

Burkhart 132 138 70 

Sfyridis 151 165,8 150,7 
 

Mặc dù nhiều nghiên cứu thấy rằng thời gian chạy máy tim phổi nhân 
tạo và cặp ĐMC kéo dài không phải là yếu tố nguy cơ sau phẫu thuật, song 
các phẫu thuật viên có xu hướng chỉ cặp ĐMC liệt tim khi cần phải phẫu thuật 
trong tim để làm giảm nguy cơ thiếu máu cơ tim khi phải cặp ĐMC và liệt 
tim.130, 2, 152 

Các thủ thuật được tiến hành đồng thời với phẫu thuật Fontan bao gồm: 
phẫu thuật tạo cửa sổ (n=145, 100%), phẫu thuật tạo hình ĐMP (n=15, 
10,3%), mở rộng vách liên nhĩ (n=16, 11,0%), thủ thuật DKS (n=4, 2,8%), 
sửa van nhĩ thất (n=4, 2,8%), thay van nhĩ thất (n=1, 0,7%), xử lý tuần hoàn 
bàng hệ chủ phổi bằng phương pháp cắt (n=1, 0,7%) hoặc thắt (n=1, 0,7%).  

Lựa chọn ống mạch nhân tạo để làm cầu nối: Nghiên cứu của chúng tôi 
sử dụng vật liệu nhân tạo là ống mạch Gore – Tex và Uni-Graft. Xác định 
đường kính ống mạch nhân tạo sử dụng cho phẫu thuật dựa vào đường kính 
TMC dưới trên hình ảnh thông tim với đường kính trung bình là 19,7 mm, 
đường kính nhỏ nhất là 16mm và lớn nhất là 22mm, chủ yếu sử dụng ống 
mạch có đường kính 18, 20, 22 mm. Kết quả của chúng tôi cũng tương tự với 
kết quả nghiên cứu của tác giả Y. Ochiai đường kính ống mạch nhân tạo sử 
dụng làm cầu nối từ 16, 18, 20, 22 mm,88 cũng như kết quả nghiên cứu của tác 
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giả Tokunaga và tác giả Krishnankutiyrema.150, 153 Theo nghiên cứu của tác 
giả Alexi-Meskishvili về lựa chọn đường kính của mạch nhân tạo dựa vào 
đường kính của tĩnh mạch chủ dưới cũng như cân nặng của bệnh nhân, 
thường sử dụng ống mạch nhân tạo có đường kính lớn hơn 1,2 đến 1,5 lần 
đường kính của tĩnh mạch chủ dưới vì mạch nhân tạo không thể phát triển 
theo sự phát triển của cơ thể.126  
4.5. Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan (giai đoạn hồi sức) 
4.5.1. Áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật 

ALĐMP trung bình sau phẫu thuật là 15,5 ± 3,8 mmHg (8 – 31 
mmHg), trong đó có 63/145 bệnh nhân có ALĐMP sau phẫu thuật >15 
mmHg chiếm 43,4%. Tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật đều được sử dụng 
thuốc hạ ALĐMP là Milrinone với liều ban đầu là 0,2 µg/kg cân nặng/phút 
ngay sau khi cho tim đập trở lại. Trong nghiên cứu của tác giả G.S. Hass, 
ALĐMP trung bình sau phẫu thuật là 13,6 mmHg,142 của tác giả Tokunaga là 
10,2 mmHg trong đó 2% bệnh nhân có ALĐMP >20 mmHg.150 Trong nghiên 
cứu của tác giả Chowdhury có 13,8% bệnh nhân có ALĐMP >15 mmHg.130 
Từ các báo cáo có thể thấy ALĐMP sau phẫu thuật trong loạt báo cáo của 
chúng tôi cao hơn đáng kể so với các nghiên cứu trước, đây cũng là một lý do 
mà tất cả bệnh nhân của chúng tôi đều được phẫu thuật mở cửa sổ mạch nhân 
tạo vào tâm nhĩ. Khi so sánh nhóm có ALĐMP >15 mmHg với nhóm ≤15 
mmHg chúng tôi thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân bị suy thận cấp sau phẫu thuật 
trong nhóm ALĐMP >15 mmHg cao hơn có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ 
bệnh nhân bị suy thận cấp trong nhóm ≤15 mmHg (tương ứng 12,7% so với 
1,2%) (p <0,05). Theo nghiên cứu của tác giả Chowdhury về các yếu tố nguy 
cơ của phẫu thuật Fontan thì yếu tố ALĐMP >15 mmHg là một yếu tố làm 
tăng nguy cơ tử vong sau phẫu thuật cũng như cơn nhịp nhanh trên thất sau 
phẫu thuật,130 cũng tương đồng với nghiên cứu của tác giả Iyengar và tác giả 
Udekem.34, 108 Tuy nhiên, ngưỡng cut-off thông số ALĐMP cũng chỉ có tính 
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tương đối, nên để kết quả phù hợp với tính bối cảnh thì chúng tôi đã sử dụng 
thông số ALĐMP dưới quy chuẩn biến định lượng.  

Phù ngay sau phẫu thuật: chúng tôi ghi nhận 9 trường hợp phù ngay 
sau phẫu thuật, chiếm tỷ lệ 6,2%. Nguyên nhân của phù có thể là do ứ trệ máu 
ngoại vi quá lớn, quá nhiều gây phù. Biểu hiện ở việc ALĐMP gia tăng hoặc 
chức năng tim giảm. Trong trường hợp phù xuất hiện sớm có thể là do bệnh 
nhân không đáp ứng với điều trị, là một dấu hiệu chỉ dẫn cho tình trạng thất 
bại sớm với tuần hoàn Fontan.  
4.5.2. Thất bại tuần hoàn Fontan sau phẫu thuật 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ thất bại tuần hoàn 

Fontan ở giai đoạn sớm được xác định là 9,7%. Kết quả trong nghiên cứu này 

tương tự với các báo cáo về phẫu thuật Fontan ở kỷ nguyên đầu của phẫu 

thuật Fontan,44, 42, 43, 45 với phần lớn các kết quả báo cáo về tỷ lệ thất bại tuần 

hoàn Fontan ở giai đoạn sớm dao động trên 10% và tỷ lệ tử vong dao động từ 

9-15%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm trong các 

báo cáo thời gian gần đây thấp hơn rất nhiều.55 Có hai nhóm nguyên nhân 

chính chúng tôi lý giải cho việc tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn 

sớm trong nghiên cứu cao hơn so với mặt bằng chung hiện tại. Thứ nhất, đây 

là những năm đầu tiên triển khai chiến lược phẫu thuật cho bệnh nhân tim 

sinh lý một thất tại cơ sở thực hành ở bệnh viện của chúng tôi, đồng thời là 

khoảng thời gian các bác sỹ tim mạch tại trung tâm tiếp cận, theo dõi, và điều 

trị trực tiếp cho nhóm bệnh nhân này, do đó hiểu biết về mặt điều trị và hồi 

sức sau phẫu thuật còn gặp nhiều hạn chế. Thứ hai, do nguồn lực về điều kiện 

cơ sở chưa đầy đủ tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nên đa phần 

các bệnh nhân không được phát hiện bệnh sớm, không được lên chiến lược và 

can thiệp sớm ngay từ sau sinh, do đó trong những giai đoạn đầu của liệu 

trình phẫu thuật Fontan diễn ra muộn, khi đó hệ thống mạch máu phổi và 
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chức năng tim đã bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực và khó hồi phục. Điều 

này cũng góp phần khiến cho kết quả sau phẫu thuật không như mong muốn. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có tất cả 14 bệnh nhân thất bại tuần 

hoàn Fontan ở giai đoạn sớm. Tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm 

trong nghiên cứu là 9,7% (14/145 bệnh nhân). Trong số này, 13 trường hợp tử 

vong (chiếm 92,9%). So với tổng số nghiên cứu, tỷ lệ tử vong nói chung là 

9,0%. Một bệnh nhân thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm được tiến 

hành phẫu thuật chấm dứt tuần hoàn Fontan, chuyển trở lại dạng Glenn 2 

hướng như trước phẫu thuật và không cần sử dụng ECMO hỗ trợ. Thời gian 

kể từ khi phẫu thuật Fontan đến thời điểm chấm dứt tuần hoàn Fontan là 2 

ngày. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại tuần hoàn Fontan trên bệnh nhân 

này là rối loạn huyết động không đáp ứng với điều trị. 57,1% bệnh nhân trong 

nhóm thất bại tuần hoàn Fontan giai đoạn sớm tìm được 1 nguyên nhân, số 

còn lại xác định được do 2 nguyên nhân khác nhau. 57,1% bệnh nhân thất bại 

tuần hoàn Fontan giai đoạn sớm có rối loạn huyết động, 50% có tình trạng suy 

đa tạng và 14,3% trường hợp thất bại do nhiễm khuẩn huyết và shock nhiễm 

trùng. Ngoài ra có 2 bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tuần hoàn do các rối 

loạn nhịp cấp tính, và 1 bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não lớn sau 

phẫu thuật. 

Trong một số nghiên cứu sau phẫu thuật Fontan, tình trạng thất bại tuần 

hoàn Fontan ở giai đoạn sớm là chỉ tiêu được khảo sát chính, tuy nhiên trong 

mỗi báo cáo lại đưa ra một cách định nghĩa khác nhau về khái niệm thất bại 

tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm. Một số nghiên cứu đánh giá thất bại tuần 

hoàn Fontan ở giai đoạn sớm bao gồm cả nhóm bệnh nhân cần sử dụng thuốc 

vận mạch kéo dài hoặc thở máy kéo dài,49 một số báo cáo khác loại bỏ tiêu 

chuẩn những bệnh nhân sử dụng ECMO.51 Tỷ lệ sống sót trên nhóm bệnh nhân 

thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm dao động trong khoảng rất rộng. Kết 

quả chi tiết của các nghiên cứu được chúng tôi tóm tắt trong Bảng 4.4.  
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Bảng 4.4. Các nghiên cứu báo cáo về tình trạng thất bại tuần hoàn Fontan 
ở giai đoạn sớm trên thế giới 

 Thời gian Tổng số 
Tỷ lệ EFF 

(%) 

Tỷ lệ 
sống sót 

(%) 

Tử vong 
(%) 

Chấm 
dứt 
(%) 

ECMO 
(%) 

Ghép 
tim 
(%) 

Nghiên cứu hiện tại 
2012–2019 145 

9,7 
(14/145) 

7,1 
(1/14) 

8,9 
(13/145) 

0,7 
(1/145) 

0,0 
(0/145) 

0,0 
(1/145) 

Murphy 119 1995–2009 592 1,9 54 0,8 0,8 0,8 0,3 
Ovroutski 113 1995–2011 140 7,1 10 6,4 0,7 3,5 0,0 
Hirsh 154 1992–2007 636 4,2 37 3,0 3,0 2,0 0,0 
Meyer 155 2000–04 160 1,8 33 1,3 1,3 1,9 0,0 

Bautista-Hernandez 156 2000–07 118 2,5 66 0,8 0,0 2,5 0,0 
Robbers-Visser 157 1988–2008 209 4,3 0 4,0 0,0 0,5 0,0 
O'Brien 158 1997–2008 145 6,2 11 5,5 2,8 0,0 0,0 
Petrossian 159 1992–2005 285 2,5 57 1,1 1,4 0,0 0,0 
Azakie 160 1994–98 107 7,5 25 5,6 3,7 0,0 0,0 
javascript:;Gentles 161 1973–91 500 16,8 12 14,8 6,0 0,0 0,0 

Knott-Craig 162 1973–89 702 14,8 6 14,0 2,3 0,0 0,0 
 

4.5.3. Các biến chứng sớm khác sau phẫu thuật Fontan 
Loạn nhịp tim sau phẫu thuật: theo nghiên cứu của chúng tôi có 

7/145 sau phẫu thuật bệnh nhân chiếm 4,8% bệnh nhân bị loạn nhịp tim sau 
phẫu thuật. Nghiên cứu của tác giả G.S. Hass có 13% bệnh nhân bị rối loạn 
nhịp tim tạm thời, điều trị hiệu quả bằng thuốc và máy tạo nhịp tạm thời, 
không có trường hợp nào phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.142 Nghiên cứu của 
tác giả Ujjwal K. Chowdhury tỷ lệ bị loạn nhịp tim sau phẫu thuật là 9,2%, 
tác giả thấy rằng tỷ lệ bị loạn nhip tim gặp nhiều hơn ở nhóm bệnh nhân chẩn 
đoán Heterotaxy, nhóm bệnh nhân có hai TMC trên, chức năng co bóp của 
tâm thất chức năng giảm.130 Đối với phẫu thuật Fontan bằng ống nối ngoài 
tim hầu như bệnh nhân ít bị tổn thương nút xoang do không phải thực hiện 
các miệng nối trong lòng của tâm nhĩ phải cũng như không gây tăng áp lực 
trong buồng nhĩ vì vậy không gây chấn thương nút xoang nhĩ, do đó hầu như 
những rối loạn nhịp sau phẫu thuật chỉ là tạm thời và đáp ứng với điều trị 
thuốc hoặc máy tạo nhịp tạm thời.  
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Suy thận cấp sau phẫu thuật: là một triệu chứng của hội chứng cung 
lượng tim thấp. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 9/145 bệnh nhân chiếm 
6,2%, trong đó có 2 bệnh nhân suy thận cấp với biểu hiện thiểu niệu và 7 
bệnh nhân bị suy thận cấp với biểu hiện vô niệu. Tất cả bệnh nhân này đều 
được đặt thẩm phân phúc mạc. Theo nghiên cứu của tác giả Van Arsdell có 
16% bệnh nhân phải đặt thẩm phân phúc mạc,163 nghiên cứu của tác giả Riad 
B.M. Hosein có 6,6% bệnh nhân bị suy thận cấp phải thẩm phân phúc mạc.5 
Biểu hiện lâm sàng bệnh nhân bị thiểu niệu hoặc vô niệu, xét nghiệm có nồng 
độ kali máu, ure và creatinin máu tăng cao. Phương pháp điều trị suy thận cấp 
bao gồm sử dụng thuốc lợi tiểu, thuốc vận mạch để tăng huyết áp cũng như bù 
đủ dịch, nếu không hiệu quả cần thẩm phân phúc mạc. Hiện nay chỉ định 
thẩm phân phúc mạc cho bệnh nhân sau phẫu thuật tim ở trẻ em vẫn chưa rõ 
ràng, thường đặt thẩm phân phúc mạc cho các trường hợp sau: tăng áp lực 
tĩnh mạch hệ thống và phù mức độ nặng, bệnh nhân tiểu ít hoặc vô niệu trong 
4 giờ mặc dù đã sử dụng thuốc lợi tiểu và vận mạch liều cao, nồng độ kali 
máu > 5,5 mmol/L, toan chuyển hóa (pH <7,3; HCO3 <18 mmol/), do cung 
lượng tim thấp.164 Ưu điểm của thẩm phân phúc mạc là có thể thực hiện dễ 
dàng, sử dụng được thời gian kéo dài, không phải sử dụng thuốc chống đông 
và không gây thiếu máu tổ chức so với phương pháp lọc máu bằng máy chạy 
thận nhân tạo.  

Tràn dịch màng phổi kéo dài: Biến chứng TDMPKD sau phẫu thuật 
Fontan là hệ quả từ sự tác động của nhiều cơ chế, trong đó vai trò chủ đạo là 
do sự thay đổi đột ngột về giải phẫu dẫn đến mất hoàn toàn chức năng dẫn hồi 
lưu máu từ ngoại vi về tim do áp lực âm từ thời kỳ tâm trương, hiện tượng 
“mất nhịp đập” của dòng chảy tĩnh mạch dẫn máu về phổi, dẫn tới hiện tượng 
ứ trệ và thoát dịch do tái phân bố (giống như “suy tim phải”); ngoài ra còn có 
sự tham gia của phản ứng viêm và hiện tượng phù nề, hiện tượng giảm 
albumin máu sau phẫu thuật, sự thay đổi vai trò hoạt động của hormone. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ gặp biến chứng TDMPKD sau phẫu 
thuật Fontan là 29/145 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 20%), trong đó có 5 bệnh nhân 
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tràn dịch dưỡng chấp. Với cùng định nghĩa về tiêu chuẩn bệnh, tác giả Gupta 
báo cáo tỷ lệ biến chứng TDMPKD sau phẫu thuật Fontan là 37%;141 con số 
này theo báo cáo của tác giả Fu là 38,9% 60 và tác giả Kim là 42,4%.59 Điều 
trị tràn dịch màng phổi kéo dài chúng tôi áp dụng theo phác đồ PORTLAND. 
Một số trường hợp nếu ALĐMP >15 mmHg thì cần phải mở lại cửa sổ mạch 
nhân tạo và tâm nhĩ.  

Biến cố thần kinh tắc mạch do huyết khối: chúng tôi gặp phải 2 
trường hợp có biến cố thần kinh tắc mạch do huyết khối, chiếm 1,4%. Cả hai 
bệnh nhân đều có biểu hiện yếu nửa người trái, trong đó một bệnh nhân có co 
giật. Trên hình ảnh chụp cắt lớp sọ não, một trường hợp có nhồi máu não thùy 
thái dương phải và trường hợp còn lại có nhồi máu não vùng bao ngoài 
phải. Chúng tôi đã bít cửa số Fontan đối với trường hợp có nhồi máu não 
thùy thái dương phải; trong khi đó, với trường hợp bệnh nhân có nhồi máu 
não vùng bao ngoài phải, chúng tôi điều trị chống phù não cho bệnh nhân 
và tập phục hồi chức năng. Tai biến mạch não sau phẫu thuật tim hở là một 
trong những biến chứng rất nặng, có thể tổn thương dạng xuất huyết não 
hoặc thiếu máu não, trong đó thể thiếu máu não hay gặp hơn. Biểu hiện 
lâm sàng có thể hôn mê các mức độ, liệt cục bộ hoặc toàn thân. Chẩn đoán 
xác định bằng chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ sọ não. Theo 
nghiên cứu của tác giả Glen S. Van Arsdell có 7% bệnh nhân bị tai biến 
mạch não sau phẫu thuật,163 nghiên cứu của tác giả A. Mendoza là 9% 165 
và của tác giả P.G. Sfyridis là 5,2%.166 

Thời gian thở máy: Trong nghiên cứu của chúng tôi có thời gian thở 
máy trung bình 50,8 ± 130,2 giờ (1 – 1104 giờ). Nghiên cứu của tác giả 
Tokunaga có thời gian thở máy trung bình 15,1 giờ (1 – 264 giờ),150 của tác 
giả Ganigara là 8 giờ (4 – 36 giờ),167 của tác giả S.Ocello là 28,9 giờ (8,7 - 
78,5 giờ).129 Như vậy khi so sánh thời gian thở máy sau phẫu thuật trong 
nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với các giả trên. Giải thích cho điều này 
có thể do điều kiện cũng như trình độ hồi sức còn hạn chế vì vậy mà thời gian 
thở máy còn kéo dài.  
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4.6. Biến chứng trung hạn sau phẫu thuật Fontan  
4.6.1. Phát triển thể chất 

Nhìn chung, bệnh nhân Fontan thường có thể trạng thấp bé hơn so với 
những người bình thường. Việc chậm tăng cân so với bình thường đã được 
chứng minh là dấu hiệu sớm cho thấy sự suy giảm cung lượng tim xuống dưới 
ngưỡng thích nghi ở lứa tuổi thiểu nhi.82 Biểu hiện chậm phát triển thể chất có 
tính gợi ý cho các bác sỹ lâm sàng trong việc tiến hành sớm kiểm tra thay đổi 
về hoạt động chức năng, đồng thời cần nỗ lực ngay từ giai đoạn sớm nhằm 
duy trì tình trạng huyết động bằng các biện pháp can thiệp như phẫu thuật hay 
thông tim nhằm giải quyết các vấn đề giải phẫu như tắc nghẽn còn tồn lưu hay 
các bất thường về van tim. Do đó, sự phát triển thể chất của trẻ em vẫn là các 
chỉ số cơ bản đánh giá hiệu quả điều trị suy tim sung huyết trong bệnh tim 
bẩm sinh. Trước khi có phẫu thuật Fontan, người ta đã chỉ ra rằng sự phát 
triển thể chất của trẻ em bị xanh tím mạn tính thường chậm hơn so với người 
khỏe mạnh.168  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, cân nặng và chiều cao trước phẫu thuật 
tương ứng lần lượt là 14,3 ± 21,3 và 19,5 ± 24,1 (bách phân vị), trong khi cân 
nặng và chiều cao sau phẫu thuật tương ứng lần lượt là 28,0 ± 27,9 và 26,1 ± 
27,4 (bách phân vị), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p <0,05. Kết quả này phù 
hợp với nhiều nghiên cứu trên thế giới khi chỉ ra rằng phần lớn trẻ sau phẫu 
thuật Fontan có sự tăng trưởng trội hơn so với trước phẫu thuật Fontan. Theo 
nghiên cứu của tác giả Masamichi Ono trên 90 bệnh nhân sau phẫu thuật 
Fontan từ 1984 đến 2004, kết quả chỉ ra cân nặng, chiều cao, và chỉ số khối cơ 
thể BMI được cải thiện đáng kể so với trước phẫu thuật Fontan, sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê.169 Một báo cáo khác của tác giả S.Ovroutski đã cho thấy 
trung bình trẻ tăng 2,5 kg (từ 1,5 kg đến 5 kg) mỗi năm sau phẫu thuật 
Fontan.170 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể chất sau phẫu thuật bao gồm 
tuổi phẫu thuật, tình trạng hở van sau phẫu thuật. Bệnh tim nền có ảnh hưởng 
không rõ rệt đến phát triển thể chất. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
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các tác giả khác trên thế giới. Theo tác giả S.Ovroutski và cộng sự, nhóm trẻ 
được phẫu thuật sớm (trước 4 tuổi), cân nặng trung bình theo bách phân vị bắt 
kịp cân nặng trẻ bình thường ở mức 50 bách phân vị (3 – 97 %); trong khi 
nhóm trẻ phẫu thuật sau 4 tuổi, cân nặng trung bình ở mức 10 bách phân vị.170 
Theo tác giả Diller, chiều cao và cân nặng của trẻ sau phẫu thuật Fontan chủ 
yếu được cải thiện nhiều ở nhóm trẻ được phẫu thuật trước 5 tuổi.171 Có thể do 
việc thiết lập sớm tuần hoàn Fontan cho phép cơ thể trẻ bắt kịp tốc độ tăng 
trưởng bình thường. Mặt khác, việc tăng chiều cao không đủ dẫn tới thấp lùn ở 
trẻ lớn có thể là do tuổi xương bị chậm, dường như bị ảnh hưởng bởi tình trạng 
thiếu oxy mạn tính ở giai đoạn trước phẫu thuật.168 
4.6.2. Độ bão hòa oxy trong máu 

Phần lớn các bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan đều có biểu hiện giảm 
bão hòa oxy trong máu tuần hoàn do các nguyên nhân: một là sự tồn tại của 
các shunt nguồn gốc tĩnh mạch hệ thống, dẫn lưu máu tới xoang vành, tĩnh 
mạch phổi hoặc tâm nhĩ hệ thống; hai là các bất thường giải phẫu nguyên phát 
hoặc thứ phát không sửa chữa trong phẫu thuật như xoang vành vẫn kết nối với 
tâm nhĩ chung, hay sự hình thành các thông động- tĩnh mạch trong phổi 
(intrapulmonary arteriorvenous malformations); đặc biệt các biểu hiện này có 
thể xuất hiện ngay sau phẫu thuật hoặc diễn biến tăng dần theo thời gian. 

Bão hòa oxy máu ngoại vi dưới 90% là gợi ý cho thấy sự tồn tại shunt 
phải - trái có ý nghĩa (do các bàng hệ tĩnh mạch - tĩnh mạch hay tĩnh mạch- 
nhĩ) hoặc các shunt do thông động- tĩnh mạch phổi. Xử trí shunt bất thường 
qua phẫu thuật hoặc bít coil qua can thiệp nên được cân nhắc nhằm mục đích 
cải thiện bão hòa oxy. Tuy nhiên cần nhấn mạnh việc tìm hiểu các nguyên 
nhân làm xuất hiện và phát triển các shunt bất thường này, giúp đưa ra biện 
pháp can thiệp chính xác và hiệu quả hơn. Ví dụ với các bệnh nhân được phẫu 
thuật Glenn cổ điển có tách rời 2 nhánh ĐMP, shunt qua miệng nối Glenn dẫn 
máu về ĐMP phải gây tình trạng thiếu máu từ tĩnh mạch trên gan (hepatic 
flow) về bên phổi phải, làm phát triển các thông động- tĩnh mạch phổi. Khi đó 
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việc can thiệp nối thông 2 nhánh ĐMP sẽ cải thiện lượng máu trên gan về 
phổi phải, qua đó giải quyết triệt để nguyên nhân gây ra thông động – tĩnh 
mạch.95 Trường hợp khác với các bệnh nhân phẫu thuật Fontan cổ điển sử 
dụng miệng nối tâm nhĩ – ĐMP, rất thường xuất hiện các tuần hoàn bàng hệ 
kết nối với tầng nhĩ, do đó việc phẫu thuật chuyển dạng Fontan sẽ đem lại 
nhiều lợi ích. 
4.6.3. Cản trở hệ thống Fontan 

Các tắc nghẽn cơ giới bên trong hệ thống kháng trở Fontan (hẹp 

miệng nối Glenn - Fontan, ống Fontan, hẹp các cấu trúc khác nhau của ĐMP 

hoặc hồi lưu tĩnh mạch phổi sau phẫu thuật) là nhóm nguyên nhân thường 

gặp nhất dẫn tới việc cần phẫu thuật lại sau phẫu thuật Fontan.84 Thậm chí, 

một số trường hợp nguy cơ cao đòi hỏi phẫu thuật tức thời sau khi hoàn 

thiện tuần hoàn Fontan.85 Theo báo cáo của Đại học Y khoa Bourrdeaux - 

UAB, tỷ lệ tử vong sau khi phẫu thuật lại trong nhóm này luôn ở ngưỡng 

cao (khoảng 24%- chiếm 5 trong tổng số 21 bệnh nhân cần phẫu thuật lại), 

tuy nhiên tỷ lệ sống sót ở giai đoạn muộn và các hoạt động chức năng không 

có sự khác biệt so với nhóm chỉ phẫu thuật Fontan một lần duy nhất.86 Trong 

số 88 bệnh nhân tái khám đến thời điểm hiện tại, 4 bệnh nhân có cản trở hệ 

thống Fontan cần can thiệp, chiếm tỷ lệ 4,6%. Các can thiệp đối với mỗi 

bệnh nhân cụ thể, có 1 bệnh nhân nong vị trí hẹp ống Fontan và hai nhánh 

ĐMP, 1 bệnh nhân nong hẹp vị trí nối giữa ống Fontan và ĐMP, 1 bệnh 

nhân thay van nhĩ thất, và 1 bệnh nhân thay lại van nhĩ thất cơ học. Siêu âm 

sau phẫu thuật, chúng tôi nhận thấy 14 bệnh nhân có xu hướng hẹp dưới van 

ĐM chủ (16,1%). Trong đó, có 2 trường hợp được phẫu thuật DKS ngay sau 

khi phát hiện hẹp và đã tử vong. Chúng tôi khuyến nghị cần xử lý các vấn đề 

liên quan đến hẹp dưới van ĐM chủ ngay từ các giai đoạn đầu tiên một cách 

triệt để trước khi phẫu thuật Fontan.  

4.6.4. Rối loạn nhịp 
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Trong số 88 bệnh nhân ổn định được đánh giá rối loạn nhịp trên siêu 

âm tim sau phẫu thuật còn sống, 56 bệnh nhân có nhịp xoang (63,6%), 12 

bệnh nhân có nhịp nhĩ (13,6%), 11 bệnh nhân có nhịp xoang chậm (12,5%), 4 

bệnh nhân có nhịp xoang và bộ nối (4,6%), 4 bệnh nhân có nhịp nhanh nhĩ 

(4,6%), 1 bệnh nhân có nhịp bộ nối (1,1%). Tỷ lệ của các rối loạn nhịp nhĩ 

trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật Fontan đã giảm đáng kể với sự tiến bộ 

của cách thức phẫu thuật Fontan, từ khoảng 60% với phẫu thuật Fontan cổ 

điển xuống còn khoảng 12% với các bệnh nhân được phẫu thuật theo phương 

pháp ECC.90 Kết quả chúng tôi là phù hợp khi tỷ lệ bệnh nhân rối loạn nhịp 

nhĩ trong quá trình theo dõi là 13,6%. Trong các trường hợp nhịp nhanh trên 

thất, tỷ lệ cơn nhịp nhanh có vòng vào lại lớn (macro-reentrant) hay gặp nhất 

và chiếm 75%, nhịp nhanh có vòng vào lại nhỏ trong nhĩ (focal atrial) chiếm 

khoảng 15%.172 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm ra hai yếu tố nguy cơ độc lập có 

liên quan đến biến chứng nhịp nhĩ sau phẫu thuật Fontan trong thời gian theo 

dõi bao gồm chỉ số kích thước động mạch phổi thấp (OR: 0,99; 95%CI: 0,98 

– 0,99; p=0,047) và giá trị áp lực động mạch phổi ngay sau phẫu thuật cao 

(OR: 1,3; 95%CI: 1,05 – 1,6; p=0,019). Chúng tôi cũng đã thực hiện xác định 

các yếu tố nguy cơ độc lập đối với tình trạng nhịp xoang chậm ở thời điểm 

khám lại và xác định các yếu tố nguy cơ độc lập đối với tử vong sau phẫu 

thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm ra được yếu tố nào có nghĩa thống kê. 

Theo một số y văn trên trước đó, các yếu tố nguy cơ của sự hình thành các rối 

loạn nhịp nhĩ bao gồm việc sử dụng phương pháp phẫu thuật Fontan cổ điển, 

tiền sử có nhịp chậm trước phẫu thuật, không có nhịp xoang trước phẫu thuật; 

tuổi khi tiến hành phẫu thuật Fontan lớn; thời gian hậu phẫu kéo dài; hở van 

nhĩ thất mức độ từ vừa trở lên; và hội chứng Heterotaxy.91 Do tỷ lệ xuất hiện 

các rối loạn nhịp nhĩ tăng lên theo khoảng thời gian hậu phẫu, và các rối loạn 
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này là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tình trạng bệnh nặng; do đó việc theo 

dõi điện tâm đồ thường quy, trên monitor Holter 24 giờ, và trên các bài tập luyện 

thể lực là điều quan trọng cần đánh giá và theo dõi liên tục. Ở trung tâm của 

chúng tôi, việc cắt cơn nhịp nhanh nhĩ bằng thuốc và tầm soát giải phẫu hệ thống 

Fontan bằng thông tim – chụp mạch. Tuy nhiên, chúng tôi có 13,6% bệnh nhân 

có nhịp nhĩ, 4,6% bệnh nhân có nhịp xoang và nhịp bộ nối, và 1 bệnh nhân có 

nhịp bộ nối cần phẫu thuật để điều trị. Trong thời giới sau tới, sẽ có nhiều bệnh 

nhân trong nghiên cứu của chúng tôi sẽ cần được can thiệp về rối loạn nhịp.  

4.6.5. Hội chứng mất protein ruột 

Việc chẩn đoán dựa vào định lượng alpha-1-antitrypsin gặp nhiều khó 

khăn tại trung tâm của chúng tôi, các trường hợp chẩn đoán chủ yếu dựa vào 

phương pháp loại trừ và triệu chứng lâm sàng điển hình. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, có 4 bệnh nhân được chẩn đoán có hội chứng mất protein ruột. Cả 

4 bệnh nhân đều có phù, trong đó, có 3 trường hợp xuất hiện cổ trướng và tràn 

dịch đa màng. 2 trong 4 trường hợp tử vong sau đó, các thủ thuật đã thực hiện 

với hai bệnh nhân này là thông tim chẩn đoán, phẫu thuật mở lại cửa sổ 

Fontan, và được dẫn lưu màng phổi nhiều lần. Đây cũng là 2 trường hợp được 

gây dính màng phổi ở thời kì phẫu thuật Glenn. 3 bệnh nhân được mở cửa sổ 

Fontan và 1 bệnh nhân là nong hẹp ống Fontan. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng 

tỷ lệ PLE tiềm ẩn trong đoàn hệ của chúng tôi có lẽ khá cao nên đòi hỏi bệnh 

nhân sau phẫu thuật Fontan cần làm xét nghiệm định kỳ, để xác định và xử lý 

kịp thời các trường hợp PLE. Nghiên cứu đa trung tâm duy nhất về biến 

chứng PLE của tác giả Luc Mertens và các cộng sự,99 theo dõi trên 114 bệnh 

nhân mắc PLE, tại thời điểm phát hiện bệnh, các triệu chứng thường gặp 

chính là: phù toàn thân (75%); cổ trướng (53%); tràn dịch đa màng (22%), 

tiêu chảy mạn tính (11%). Thời gian trung bình kể từ khi phẫu thuật đến khi 

biểu hiện PLE trung bình là 2,7 năm (dao động từ 1 tháng đến 16 năm sau 
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phẫu thuật). Nhìn chung, tỷ lệ mắc PLE sau phẫu thuật Fontan trong các báo 

cáo theo dõi giai đoạn muộn sau phẫu thuật khoảng 1-11% bệnh nhân, thậm 

chí lên tới 13% sau khoảng 10 năm theo dõi.99 Cũng theo những nghiên cứu 

này, tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm sau khi được chẩn đoán PLE là 50%. Tuy 

nhiên, dựa trên phương pháp xét nghiệm ngẫu nhiên lượng protein huyết 

thanh và định lượng alpha-1-antitrypsin của các bệnh nhân sau phẫu thuật 

Fontan cũng bắt đầu có biểu hiện rối loạn, cho thấy có nguy cơ của PLE ngay 

cả khi bệnh nhân hoàn toàn không có các biểu hiện lâm sàng- các trường hợp 

này được xếp vào trạng thái PLE “tiềm ẩn”. Thêm vào đó, dựa trên khai thác 

tiền sử và diễn biến bệnh, nhiều bệnh nhân thừa nhận có triệu chứng phù hoặc 

các biểu hiện có tính chất “nhất thời” giống với PLE gây ra. Những điều này 

gợi ý rằng tỷ lệ tương quan giữa PLE và tình trạng tuần hoàn Fontan có tỷ lệ 

liên quan cao hơn nhiều so với các con số đưa ra trong các nghiên cứu, cũng 

như nhiều mức độ và thời gian diễn biến khác nhau của PLE chưa được đánh 

giá đúng mực. Do các tổn thương có tính chất hệ thống, đa cơ quan và phát 

hiện muộn, hệ quả là các bệnh nhân bị PLE thường biểu hiện bệnh nặng dẫn 

đến tỷ lệ thất bại với tuần hoàn Fontan cao. Cần chú ý rằng PLE không có 

tính đặc hiệu với tuần hoàn Fontan; rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh 

có sự xuất hiện PLE sau các nhóm phẫu thuật hoặc tình trạng có tăng mạn 

tính áp lực tĩnh mạch hệ thống nói chung, bao gồm: suy tim tiến triển, viêm 

màng ngoài tim co thắt mạn tính, hoặc sau phẫu thuật chuyển tầng nhĩ (atrial 

switch) trong điều trị bệnh đảo gốc động mạch đơn thuần giai đoạn muộn. 

Nhìn chung kết quả điều trị PLE sau phẫu thuật Fontan thu được kết quả rất 

hạn chế và không có khuyến cáo rõ ràng. 

Tại Việt Nam, tác giả Trương Thanh Hương 173 đã báo cáo một trường 

hợp được chẩn đoán một trường hợp mất Protein ruột. Bệnh nhân nữ 13 tuổi 

nhập viện vì chướng bụng tăng dần, suy dinh dưỡng. Tiền sử chẩn đoán tim 
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bẩm sinh phức tạp teo van ba lá, thông liên nhĩ, thiểu sản tim phải từ lúc mới 

sinh. Được phẫu thuật làm cầu nối Glenn (nối TMC trên và ĐMP phải) lúc 6 

tháng tuổi (tháng 4/2001). Phẫu thuật lần 2 nối TMC dưới vào thân ĐMP bởi 

một ống nhân tạo kích thước 6mm, khâu đóng mỏm cắt tâm nhĩ phải (phẫu 

thuật Fontan cải tiến, không mở cửa số tâm nhĩ) lúc trẻ 5 tuổi (tháng 

10/2005). Bệnh nhân xuất viện 1 tuần sau phẫu thuật, ra viện không điều trị 

thuốc gì. Sau khi ra viện 1 tuần bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bụng chướng 

tăng dần, được chẩn đoán tràn dịch màng bụng, giảm albumin máu, được điều 

trị chọc dịch ổ bụng và truyền bù albumin. Điều trị 1 tháng trẻ ổn định xuất 

viện. Trong vòng 1 năm sau đó trẻ có tái phát những đợt tràn dịch màng bụng 

phải truyền bù albumin. Từ năm thứ 2 sau phẫu thuật Fontan trẻ ổn định, 

không bị tràn dịch tái phát, không khó thở, ăn uống bình thường, nhưng tăng 

cân chậm, không có hiện tượng đau bụng, đầy bụng, đại tiện phân sống, 

không điều trị thuốc gì, không tái khám lại tim mạch. Đợt này cách vào viện 6 

tháng trẻ lại thấy bụng chướng căng dần, khó thở, nhập viện trong bệnh cảnh 

lâm sàng có phù nhẹ 2 chân, bụng cổ chướng căng, suy dinh dưỡng (cân nặng 

30kg), SpO2 = 86%. Siêu âm tim: ống Fontan thông tốt, thông liên nhĩ # 

14mm, shunt hai chiều, chức năng tim co bóp tốt, van nhĩ thất hở nhẹ. ECG: 

nhịp xoang 80 ck/p. Cận lâm sàng: huyết thanh: giảm albumin (=24 g/l); giảm 

protein (=43 g/l); giảm IgG (= 348 mg/dl); các dòng Ig khác trong giới hạn 

bình thường; nồng độ) 1 antitrypsin bình thường (1,9 g/l); giảm canxi ion 

(0,87 mmol/l); tỷ lệ tế bào lympho giảm (=21%). Dịch ổ bụng là dịch thấm 

(protein: âm tính). Bệnh phẩm phân không làm được xét nghiệm đo độ thanh 

thải) 1 antitrypsin. Bệnh nhân được điều trị truyền bù albumin human 20% 

cách quãng (tổng lượng truyền 200 ml) nâng nồng độ albumin máu lên 37 g/l; 

điều trị phối hợp với lợi tiểu furosemide và spironolactone dạng uống. Sau 

đợt điều trị bệnh nhân hết triệu chứng phù và cổ chướng. 
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4.6.6. Nguy cơ tăng đông và biến chứng thần kinh 

Các biến chứng liên quan đến tình trạng tăng đông máu gồm 2 nhóm: 

biến cố do hình thành huyết khối tại chỗ (thrombotic complication) và biến cố 

nhồi máu do huyết khối di chuyển (embolic complication). Kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi báo cáo có 3 bệnh nhân gặp phải biến chứng này sau phẫu thuật 

Fontan. Trong đó, 1 trường hợp tử vong, 2 trường hợp còn lại có tai biến 

mạch máu não gây liệt nửa người. Đối với vị trí xuất hiện huyết khối, chúng 

tôi nhận thấy 5 bệnh nhân có huyết khối trong mỏm cụt (cấu trúc giải phẫu 

nằm giữa vòng van ĐMP và vị trí thắt thân ĐMP) trong số 94 bệnh nhân 

khám lại. Chúng tôi không thấy huyết khối xuất hiện trong hệ thống Fontan 

sau phẫu thuật ở thời điểm khám lại gần nhất. Tỷ lệ gặp một trong hai dạng 

biến chứng này sau phẫu thuật Fontan lần lượt dao động từ 3-16% và 3-19%.174 

Khoảng một nửa các ca lâm sàng được báo cáo, huyết khối hình thành trong 

năm đầu tiên sau phẫu thuật, nửa còn lại phát hiện bằng chứng của huyết khối 

sau hơn 10 năm.175 Mặc dù không thường xuất hiện, tình trạng phát hiện huyết 

khối lớn (có thể nằm trong bệnh cảnh nhồi máu hoặc tình cờ phát hiện trên siêu 

âm hoặc chụp mạch) với tỷ lệ khoảng 10% các bệnh nhân Fontan.176 Điều này 

rất nguy hiểm vì bản thân cục huyết khối kích thước lớn luôn có nguy cơ bong 

một mảnh nhỏ của nó có thể tách khỏi tâm nhĩ và làm lấp tắc các miệng nối 

Fontan hoặc theo dòng máu đi vào trong hệ động mạch (tuần hoàn hệ thống 

hay tuần hoàn phổi) và nếu tình trạng tắc mạch đủ lớn sẽ gây nguy hiểm đến 

tính mạng. Gần đây, theo một vài báo cáo ghi nhận xuất hiện huyết khối trong 

các cấu trúc Fontan khi kiểm tra định kỳ bằng phương pháp siêu âm thường 

quy trên các bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng, với tỷ lệ 

khoảng 29%.103 Ngoài ra, một số trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ cũng 

được báo cáo. Nhìn chung tỷ lệ xuất hiện đột quỵ trên bệnh nhân Fontan rơi 

vào khoảng 3-9% sau khoảng 15 năm theo dõi.105  
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4.6.7. Các vấn đề liên quan đến mỏm cụt động mạch phổi 

Huyết khối sau phẫu thuật Fontan dẫn đến tỷ lệ phát triển các biến cố 

khác và tử vong đáng kể, với nhiều báo cáo về bệnh nhân phát triển các biến 

cố nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và thuyên tắc phổi dẫn đến tử 

vong hoặc các kết quả lâm sàng bất lợi.175 Hơn 50% trong số bệnh nhân bị tai 

biến mạch máu não sau Fontan có khả năng tử vong hoặc di chứng thần kinh 

nặng nề.177 Nhìn chung, tỷ lệ thuyên tắc huyết khối được báo cáo ở những bệnh 

nhân sau phẫu thuật Fontan là khác nhau, nhưng đáng kể với nguy cơ dai dẳng 

vài năm sau phẫu thuật. Ngoài thuyên tắc huyết khối lâm sàng thường có kết quả 

thảm khốc không mong muốn, thì có một tỷ lệ cao của các sự kiện huyết khối 

tắc mạch thầm lặng là mối quan tâm lâu dài đối với các bác sĩ trong kỉ nguyên 

hiện nay.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, ở thời điểm siêu âm tim lúc ra viện 

trên 132 bệnh nhân sau phẫu thuật, thì 78 bệnh nhân có máu vào mỏm cụt 

ĐMP (59,1%). Ở thời điểm theo dõi khám lại, tỷ lệ bệnh nhận có máu vào 

mỏm cụt ĐMP không thay đổi, có 51/87 bệnh nhân có máu vào mỏm cụt 

ĐMP (58,6%). Đáng chú ý, chúng tôi phát hiện ra 5 bệnh nhân có huyết khối 

ở trong mỏm cụt ĐMP (5,8%) mặc dù bệnh nhân được điều trị theo phác đồ 

chống ngưng tậm tiểu cầu bằng Aspirin thống nhất của Trung tâm Tim mạch 

Bệnh viện E. Đến nay, rất ít các báo cáo chỉ ra huyết khối ở mỏm cụt ĐMP. 

Chúng tôi cho rằng huyết khối ở trong mỏm cụt có nguy cơ đáng kể dẫn đến 

huyết khối tắc mạch não, một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng sau 

ca phẫu thuật Fontan. Một báo cáo ca bệnh về một bé gái 2 tuổi được phát 

hiện có huyết khối ở mỏm cụt được tác giả Masaaki Koide 178 phát hiện ra ở 

thời điểm bệnh nhân đã phát triển một biến cố mạch máu não vào 3 tuần sau 

ca phẫu thuật Fontan. Trong báo cáo này, nhóm tác giả đã cho rằng cục huyết 

khối đã di chuyển vào hệ tuần hoàn theo đường thông liên thất. Hai tuần sau 
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tai biến mạch máu não, bệnh nhân này được phẫu thuật cắt bỏ huyết khối và 

cắt bỏ van ĐMP. Đến nay, một số trường hợp biến cố nhồi máu não được ghi 

nhận, nhưng con số về tỷ lệ không rõ ràng. Chúng tôi có 2 trường hợp có tai 

biến mạch máu não gây liệt nửa người, cả hai trường hợp này chúng tôi đều 

thấy có hiện tượng hình thành huyết khối trong mỏm cụt ĐMP được phát hiện 

sau khi đã có hiện tượng tai biến mạch não. Một câu hỏi đặt ra, liệu có phải 

huyết khối từ mỏm cụt ĐMP di chuyển xuống buồng tâm thất hệ thống và di 

chuyển lên não gây ra các biến chứng thần kinh. Mặt khác, vấn đề tồn tại 

mỏm cụt ĐMP cũng thường kết hợp với tồn tại luồng thông thất ĐMP. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi đã bít thân ĐMP ở 12 trường hợp ở lần khám gần 

nhất. Theo y văn, một số tình trạng có liên quan tới các bệnh nhân bị tắc mạch 

não được ghi nhận có liên quan tới phẫu thuật sử dụng phương pháp mở cửa 

sổ Fontan hoặc phẫu thuật có tách rời 2 nhánh ĐMP.179 Tuy nhiên, đối với nhóm 

bệnh nhân của chúng tôi, nguy cơ huyết khối mạch được hướng đến do huyết 

khối ở vị trí mỏm cụt ĐMP. Dựa vào cơ chế hình thành huyết khối trong mỏm 

cụt ĐMP, chúng tôi đề xuất hai giải pháp can thiệp cụ thể như sau. Các chuyên 

gia phẫu thuật tim bẩm sinh nên khoét toàn bộ vòng van ĐMP để tạo sự thông 

thoáng giữa tâm thất và vị trí thắt thân ĐMP, qua đó làm cho dòng máu không bị 

luẩn quẩn trong đó dẫn đến hình thành huyết khổi. Ngoài ra, việc khâu kín toàn 

bộ van ĐMP cũng nên được cân nhắc tiến hành, kết quả là giúp cho dòng máu từ 

thất ko lên được thân ĐMP.   

Từ trải nghiệm ban đầu tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, chúng 

tôi khuyến nghị xử lý triệt để mỏm cụt ĐMP, tránh các biến chứng và can 

thiệp không cần thiết sau phẫu thuật Fontan. Cụ thể, cắt toàn bộ van ĐMP tạo 

điều kiện thông thoáng cho dòng máu ra vào và ra khỏi mỏm cụt (Hình ảnh 

minh họa của tác giả); Hoặc tiến hành khâu tịt tại van ĐMP (Hình ảnh minh 

họa của tác giả).   
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Hình 4.1. Hình ảnh minh họa được khuyến nghị bởi tác giả 

4.6.8. Thất bại giai đoạn muộn (late Fontan failure – LFF) 
Khác với EFF trong chiến lược điều trị, xử trí LFF ưu tiên hàng đầu là 

ghép tim, thay vì ưu tiên hướng xử trí là chấm dứt tuần hoàn Fontan đối với 

nhóm EFF. Bệnh nhân trải qua 1 thời gian dài sau phẫu thuật với nhiều các 

biến chứng và tiến đến giai đoạn LFF. thường có biểu hiện rối loạn huyết 

động và suy chức năng đa cơ quan rất nặng nề. Điều này làm hạn chế các lựa 

chọn phương pháp điều trị hỗ trợ trong nỗ lực cố gắng cải thiện hoặc “kìm 

hãm” bớt các tác động do tuần hoàn Fontan gây ra đến cơ thể bệnh nhân, cố 

gắng duy trì tới khi có thể tiến hành ghép tim. Cần chú ý rằng, gần như tất cả 

các biến chứng của tuần hoàn Fontan gặp ở giai đoạn muộn đều có tỷ lệ kéo 

dài, hoặc tái phát nhiều lần, hoặc đáp ứng kém với các biện pháp điều trị (do 

còn tiếp tục duy trì sinh lý tuần hoàn Fontan) dẫn tới 1 hoặc kết hợp 1 vài các 

nhóm hậu quả bao gồm suy tuần hoàn, rối loạn nhịp nguy hiểm dai dẳng, suy 

gan, tăng kháng trở hệ thống Fontan, các rối loạn dòng chảy bạch huyết, 

nhiễm trùng, suy kiệt và suy đa tạng. Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận 8 
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trường hợp tử vong sau phẫu thuật Fontan trong thời gian theo dõi. Trong đó, 

7 trường hợp tử vong tại bệnh viện và 1 trường hợp tử vong tại nhà không rõ 

nguyên nhân. 2 bệnh nhân tử vong do suy tim nặng sau phẫu thuật DKS, 1 

bệnh nhân shock nhiễm trùng, 1 bệnh nhân nhồi máu não diện rộng, 2 bệnh 

nhân suy tuần hoàn Fontan và có PLE, 1 bệnh nhân mắc hội chứng ép tim 

cấp/tràn dịch màng tim và 1 trường hợp tử vong tại nhà không rõ nguyên 

nhân. Phần lớn các bệnh nhân LFF trong nghiên cứu của chúng tôi là không 

có nguyên nhân trực tiếp do suy tuần hoàn Fontan, ngoài trừ hai trường hợp 

có kèm theo PLE. Các nguyên nhân còn lại là do quá trình theo dõi và kiếm 

soát kém, nên chúng tôi không tiến hành phân tích các yếu tố nguy cơ đối với 

các trường hợp LFF.  

4.7. Các yếu tố liên quan đến thất bại với tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm  

Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành với mục tiêu thu thập dữ liệu 

trước phẫu thuật, quá trình theo dõi và các giai đoạn phẫu thuật cũng như kết 

quả theo dõi hậu phẫu của nhóm bệnh nhân tim sinh lý một thất có chọn lọc; 

trong đó kết quả phẫu thuật giai đoạn sớm tập trung vào tình trạng thất bại với 

tuần hoàn Fontan nhằm xác định tỷ lệ và yếu tố nguy cơ liên quan với thất bại 

tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm sau phẫu thuật.  

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, thể bệnh tim bẩm sinh dạng thông 

sàn nhĩ thất toàn bộ thể không cân xứng là yếu tố tiên lượng đối với thất bại 

tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm. Phần lớn các bệnh nhân trong nghiên cứu 

được chẩn đoán là thiểu sản thất trái, tâm thất hệ thống kiểu hình thất phải và 

một vòng van. Do đó, về lâu dài, các trường hợp này thường có chức năng 

tâm thất hệ thống không được đảm bảo. Đã từ lâu, tình trạng hở van nhĩ thất 

hệ thống được biết đến là góp phần vào tiên lượng không tốt sau phẫu thuật 

Fontan.120 Hở van nhĩ thất kéo dài làm suy giảm chức năng của tâm thất hệ 

thống từ trước khi tiến hành phẫu thuật Fontan. Ngoài ra, chúng tôi muốn 
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nhấn mạnh vai trò của các tuần hoàn bàng hệ chủ - phổi lớn hoặc tuần hoàn 

dạng búi, đều có sự ảnh hưởng không tốt đến dòng chảy và sức cản hệ thống 

mạch máu phổi. Điều này góp phần giải thích lý do về sự tương quan giữa 

việc phát hiện tuần hoàn bàng hệ chủ - phổi lớn đối với thất bại tuần hoàn 

Fontan ở giai đoạn sớm trong nghiên cứu này. 

Mặc dù có sự thay đổi về chiến lược phẫu thuật, tình trạng tăng áp lực 

động mạch phổi và kháng trở hệ mạch máu phổi vẫn là những yếu tố nguy cơ 

hàng đầu cho sự thất bại trong việc thích nghi với tuần hoàn Fontan ở cả giai 

đoạn sớm và giai đoạn muộn. Theo kết quả được báo cáo trong một số nghiên 

cứu, áp lực động mạch phổi trung bình >15-18 mmHg và kháng trở hệ mạch 

máu phổi >2-4 đơn vị Wood/m2 da làm gia tăng tỷ lệ tử vong sau phẫu 

thuật.180 Chiến lược giúp cải thiện tình trạng này sẽ góp phần tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình điều trị sau phẫu thuật. Trong nghiên cứu hiện tại, 

chúng tôi đánh giá áp lực động mạch phổi và sức cản hệ mạch máu phổi như 

một biến số liên tục và đã đưa vào mô hình phân tích hồi quy logistic các biến 

số này nhằm xác định độ mạnh của mối liên quan đối với tình trạng thất bại 

tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm. Với nhóm bệnh nhân có áp lực động mạch 

phổi cao đo trên thông tim, nguy cơ cao của việc cần can thiệp điều trị bằng 

thuốc, được chứng minh là yếu tố độc lập tiên lượng cho tình trạng thất bại 

tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm. Kết quả của chúng tôi phù hợp với nhiều 

nghiên cứu đã được báo cáo trước đây ở nhiều quốc gia trên thế giới.50, 181 

Trong nhóm bệnh tim sinh lý một thất, áp lực động mạch phổi cao có thể là 

hệ quả từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như tăng lưu lượng máu lên phổi, 

tăng áp hậu mao mạch do cản trở hệ thống tim trái, hoặc do hình thành các vi 

huyết khối trong hệ mạch máu phổi. Nghiên cứu của tác giả Kaza 182 và tác 

giả Ridderbos 183 chỉ ra tình trạng dày tổ chức cấu tạo nên thành ĐMP tăng 

dần theo thời gian sau phẫu thuật Fontan. Bên cạnh đó, áp lực động mạch 
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phổi ngay sau phẫu thuật cũng được chứng minh là yếu tố nguy cơ độc lập đối 

với tình trạng thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm dựa trên phân tích 

hồi quy logistic đa biến. Giá trị sức cản hệ mạch máu phổi được tính toán dựa 

vào thông số về áp lực động mạch phổi trung bình, áp lực mao mạch phổi bít 

và cung lượng tuần hoàn phổi. Trong nghiên cứu của chúng tôi, sức cản hệ 

mạch máu phổi được đo lường trên 64 bệnh nhân, và các báo cáo trước đã xác 

định tình trạng tăng sức cản hệ mạch máu phổi cũng là yếu tố nguy cơ đối với 

tình trạng thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm.45 

Một số các yếu tố nguy cơ khác có liên quan với tình trạng thất bại tuần 

hoàn Fontan ở giai đoạn sớm được chứng minh trong nghiên cứu bao gồm, 

phẫu thuật tạo hình ĐMP, phẫu thuật sửa van nhĩ thất, và chảy máu trong 

phẫu thuật. Việc tạo hình ĐMP là một thủ thuật khó và phức tạp, đặc biệt đối 

với các trường hợp bất thường nằm ở vị trí sâu trong mức rốn phổi, do đó 

nhiều trường hợp kết quả của việc tạo hình không được như tình trạng sinh lý 

bình thường. Điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả điều trị sau phẫu 

thuật. Nghiên cứu hiện tại có 4 trường hợp được tiến hành sửa van nhĩ thất tại 

thời điểm phẫu thuật Fontan. Với đặc điểm giải phẫu của tim sinh lý một thất, 

tổn thương van nhĩ thất rất đa dạng, có thể có một hay hai vòng van, nhiều vị 

trí bám với nhiều mép van không cùng nằm trong một mặt phẳng, do đó việc 

sửa van gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi phải sửa nhiều lần. Tình trạng suy 

giảm hoạt động chức năng của van nhĩ thất (hở mức độ từ vừa trở lên hoặc đã 

trải qua phẫu thuật sửa hay thay van) từ lâu đã được xác định là yếu tố nguy 

cơ cho tiên lượng đầu ra không tốt sau phẫu thuật.184 Tỷ lệ xuất hiện tình 

trạng hở van nhĩ thất mới ở các bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật Fontan chưa 

thực sự được đánh giá chính xác, cũng như đánh giá nguy cơ tiên lượng việc 

cần tiến hành can thiệp van ở giai đoạn sau. Mặc dù các bệnh nhân được chẩn 

đoán hở van mức độ vừa có tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm 
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cao hơn so với nhóm hở van nhẹ, tuy nhiên ảnh hưởng của tình trạng hở van 

vừa đến nặng giai đoạn muộn sau phẫu thuật chưa được đánh giá đầy đủ. 

Trong quá trình hồi sức sau phẫu thuật Fontan, tình trạng phù được 

chẩn đoán dựa trên khám lâm sàng có phù mặt và/hoặc phù toàn thân có kèm 

hay không tràn dịch đa màng thường đi kèm với các triệu chứng nặng. Nguyên 

nhân của tình trạng phù chủ yếu do tăng áp lực trong tĩnh mạch hệ thống. 

Nghiên cứu chúng tôi đã cho thấy tình trạng phù sau phẫu thuật Fontan là yếu 

tố tiên lượng độc lập làm gia tăng nguy cơ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai 

đoạn sớm. 

Để xác định các yếu tố nguy cơ độc lập (hay yếu tố tiên lượng) đối với 

thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm, nghiên cứu sử dụng phân tích hồi 

quy đa biến logistic. Tổng cộng có 22 biến độc lập hợp lệ được thu nhận từ dữ 

liệu trước, trong và sau phẫu thuật Fontan. Để lựa chọn mô hình hồi quy tốt 

nhất, tác giả đã bắt đầu từ mô hình đầy đủ bao gồm toàn bộ 22 biến độc lập. 

Sau đó chiến lược stepwise backward với giá trị p <0,2 được áp dụng để thu 

nhận mô tiên lượng đơn giản nhất. Thật không khả thi để chúng tôi tiến hành 

đối chiếu với các báo cáo khác trên thế giới, bởi vì trong phần lớn các nghiên 

cứu trước không sử dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định các yếu 

tố nguy cơ độc lập. Sự không thống nhất về kết quả giữa các báo cáo chủ yếu 

do sự khác biệt về tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật, kinh nghiệm tại 

từng trung tâm, sự đa dạng về thể bệnh cũng như cỡ mẫu trong các nghiên 

cứu. Đặc biệt, một số báo cáo có tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn 

sớm thấp, thì không phù hợp để tiến hành phân tích đánh giá yếu tố nguy cơ 

hay xây dựng mô hình tiên lượng cho tình trạng này.  

4.8. Các yếu tố liên quan đến biến chứng tràn dịch màng phổi kéo dài 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng tìm ra một số yếu tố độc lập được xác 

định là nguy cơ cao liên quan với biến chứng tràn dịch màng phổi kéo dài sau 
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phẫu thuật, gồm: tình trạng suy tim độ III trước phẫu thuật, thể bệnh thất phải 

hai đường ra có đảo gốc động mạch, hở van nhĩ thất trước phẫu thuật, tồn tại 

shunt tâm thất hệ thống - ĐMP trước phẫu thuật, chỉ số kích thước ĐMP thấp 

và ALĐMP trung bình cao ngay sau phẫu thuật. Do sự không thống nhất và 

thiếu liên tục giữa các nghiên cứu khác nhau về tiêu chuẩn lựa chọn bệnh 

nhân, tiêu chuẩn lựa chọn các chỉ số nghiên cứu, và một phần phụ thuộc chủ 

quan vào đánh giá và kinh nghiệm tại từng trung tâm trên thế giới, kết quả 

đưa ra từ các báo cáo có sự khác nhau khá rõ ràng và trải rộng ở nhiều nhóm 

đặc điểm khác nhau. Theo tác giả Gupta, chỉ có 2 yếu tố nguy cơ làm gia tăng 

tỷ lệ TDMPKD sau phẫu thuật gồm: chỉ số bão hòa oxy thấp trước phẫu thuật, 

và biến chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật.141 Tác giả Fu đưa ra kết luận việc 

không tiến hành thủ thuật mở cửa sổ trong phẫu thuật, nồng độ bão hòa oxy 

thấp trước phẫu thuật và nhiễm trùng sau phẫu thuật là các yếu tố liên quan chặt 

chẽ với tỷ lệ biến chứng TDMPKD. Gần đây nhất, báo cáo của tác giả Kim và 

các cộng sự nghiên cứu hồi cứu trong 13 năm từ 2005 đến 2018 đưa ra kết luận 

thể giải phẫu hội chứng thiểu sản tim trái, áp lực tĩnh mạch trung ương cao tại 

thời điểm phẫu thuật Glenn và việc sử dụng thủ thuật tạo cửa sổ là yếu tố tiên 

lượng độc lập cho tình trạng TDMPKD sau phẫu thuật. Mặc dù trong nghiên cứu 

của mình, chúng tôi đã thu thập và phân tích 1 số lượng lớn các chỉ số độc lập, 

tuy nhiên nhiều chỉ số không đạt đủ điều kiện thích hợp để tiến hành phân tích 

đa biến. Sự khác biệt này phần nào phản ánh sự khác biệt về khả năng chuyên 

môn về ngoại khoa tại từng trung tâm tim mạch, sự đa dạng về các thể giải phẫu 

bệnh tim được phẫu thuật cũng như kinh nghiệm quản lý và điều trị các bệnh 

nhân tim bẩm sinh dạng một tâm thất ở từng cơ sở. 

Về phân loại hoạt động cơ năng đánh giá mức độ suy tim theo NYHA, 

tất cả 145 bệnh nhân trong nghiên cứu thuộc phân loại NYHA II hoặc III. 

Nghiên cứu của chúng tôi tìm ra tình trạng suy tim là yếu tố tiên lượng độc 



127 
 

lập với TDMPKD sau phẫu thuật, cụ thể các bệnh nhân thuộc phân loại suy 

tim NYHA III có tỷ lệ gặp biến chứng tràn dịch kéo dài cao hơn nhóm bệnh 

nhân phân loại NYHA II. Về cơ chế và đặc điểm bệnh học, thay đổi chức 

năng tim gắn với tình trạng “quá tải” về thể tích (tiền gánh) hoặc áp lực (hậu 

gánh). Điều này có thể là hệ quả từ quá trình điều trị các giai đoạn 1 và 2 

không đúng thời điểm hoặc không đạt được mục tiêu mong muốn. Do đó, tình 

trạng suy tim từ trước phẫu thuật có thể tiếp tục diễn tiến cả ngay sau phẫu 

thuật, và với các biểu hiện của suy tim sớm thì tràn dịch màng phổi là 1 dấu 

hiệu rất thường gặp. Đặc biệt với chẩn đoán tim sinh lý 1 thất, chức năng tim 

phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hẹp hoặc hở van nhĩ thất, lưu lượng tuần 

hoàn phổi (liên quan đến quá tải thể tích), mức độ tắc nghẽn tuần hoàn hệ 

thống (liên quan đến quá tải áp lực), cũng như việc bệnh nhân thường phải 

trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trước đó- tất cả đều có tác động nhất định đến 

chức năng tim. Điều này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi về tình trạng hở van nhĩ thất là yếu tố nguy cơ liên quan đến TDMPKD. 

Chỉ số kích thước động mạch phổi thấp, tương đương với việc hạn chế 

về lưu lượng dòng chảy hồi lưu từ tĩnh mạch hệ thống, dẫn tới hệ quả là hiện 

tượng ứ trệ máu tĩnh mạch, gây thoát dịch ra khoảng kẽ và các khoang tự 

nhiên. Đây cũng là cơ chế tham gia gây TDMPKD. Điều này được chứng 

minh phần nào trong nghiên cứu bởi sự gia tăng áp lực động mạch phổi tại 

thời điểm ngay sau phẫu thuật có liên quan đến TDMPKD theo phương pháp 

phân tích hồi quy đa biến. Ngoài ra, ALĐMP trung bình cao theo nhiều báo 

cáo là yếu tố nguy cơ của TDMPKD. Điều này cũng cho thấy giá trị ALĐMP 

cao là con số phản ánh sự thay đổi huyết động theo hướng xấu đối với tuần 

hoàn Fontan, và có cơ chế tương đồng với TDMPKD. 

Về phân loại giải phẫu các thể bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất, 

nghiên cứu của chúng tôi xác định thể bệnh TP2ĐR có ĐGĐM chiếm tỷ lệ 
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cao nhất trong nhóm bệnh nhân tim bẩm sinh một thất (n=43, 29,7%). Điều 

đáng chú ý rằng đây là thể giải phẫu tim có đầy đủ cấu trúc hai tâm thất, chức 

năng thất thường được bảo tồn tốt, với hai vòng van và van nhĩ thất tương đối 

bình thường. 

Qua siêu âm Doppler và thông tim chụp mạch, phát hiện có 50 bệnh 

nhân tồn tại shunt tâm thất - ĐMP trước phẫu thuật Fontan (34,5%), đồng thời 

nghiên cứu cũng chỉ ra sự tồn tại của shunt tâm thất- ĐMP là yếu tố nguy cơ 

của tình trạng TDMPKD. Về cơ chế bệnh sinh, shunt tồn lưu tâm thất – ĐMP 

là nguyên nhân gây quá tải tuần hoàn phổi (do nó cung cấp một dòng chảy 

“có nhịp đập” đưa máu lên phổi bên cạnh dòng chảy tự nhiên từ tĩnh mạch 

chủ trên qua miệng nối Glenn), từ đó dẫn tới tăng ALĐMP, và nếu kéo dài sẽ 

làm thay đổi cả kháng trở hệ mạch máu phổi. Chúng tôi hiểu rằng sự tồn tại 

dòng chảy bất thường này có liên quan đến kỹ thuật xử lý trong quá trình 

phẫu thuật giai đoạn II tại cơ sở thực hành (về nguyên tắc ở giai đoạn II bên 

cạnh việc tạo miệng nối giữa tĩnh mạch chủ trên và ĐMP, cần loại bỏ hoàn 

toàn các nguồn cấp máu khác cho phổi như ống động mạch hoặc dòng chảy từ 

tâm thất lên ĐMP). Kết quả nghiên cứu này cũng góp phần đưa ra khuyến cáo 

cho phẫu thuật viên thay đổi chiến lược và kỹ thuật xử lý ở các giai đoạn 

trước Fontan nhằm hạn chế biến chứng giai đoạn muộn. 

Thủ thuật mở cửa sổ với ống mạch ngoài tim tiến hành trong phẫu thuật 

Fontan có thể ảnh hưởng đến tình trạng TDMPKD, điều này đã được xem xét 

trong một vài nghiên cứu trước đây; tuy nhiên, cũng có những kết quả nghiên 

cứu cho thấy lợi ích của cửa sổ Fontan trong việc hạn chế các biến chứng sớm 

sau phẫu thuật. Sự tồn tại của cửa sổ thông giữa ống mạch nhân tạo và tâm 

nhĩ chung nhằm duy trì 1 dòng chảy dạng shunt phải- trái ở tầng nhĩ, góp 

phần cải thiện cung lượng tim ở pha cấp ngay sau phẫu thuật. Báo cáo của tác 

giả Kim dựa vào phân tích đa biến trên 85 bệnh nhân được tiến hành phẫu 
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thuật mở cửa sổ cho thấy giảm đáng kể tỷ lệ TDMPKD, trong khi đó nghiên 

cứu hồi cứu ngẫu nhiên của tác giả Lemler và các cộng sự cũng chỉ ra phẫu 

thuật Fontan có mở cửa sổ làm giảm đáng kể cả thời gian đặt dẫn lưu cũng 

như lượng dịch dẫn lưu hàng ngày của bệnh nhân sau phẫu thuật.62 Chưa 

dừng lại, nhiều báo cáo về lợi ích của phương pháp phẫu thuật mở cửa sổ với 

tuần hoàn Fontan giúp cải thiện kết quả đầu ra nói chung mà không chỉ với 1 

biến chứng cụ thể như TDMPKD,152 với các lợi ích được chứng minh bao 

gồm: cải thiện thể tích đổ đầy, tăng cung lượng tim, cải thiện khả năng vận 

chuyển và cung cấp oxy, giảm áp lực tĩnh mạch hệ thống qua đó làm giảm 

tình trạng phù và thoát dịch. Điểm đáng ghi nhận tại trung tâm chúng tôi tiến 

hành phẫu thuật mở cửa sổ ở tất cả các bệnh nhân trải qua phẫu thuật Fontan - 

và cũng do đó, thủ thuật mở cửa sổ không được đánh giá và phân tích như 

một yếu tố nguy cơ với các nhóm biến chứng sau phẫu thuật. 

4.9. Các yếu tố liên quan đến tử vong giai đoạn trung hạn 

Chỉ có thể xác định được tương đối ít yếu tố sau phẫu thuật ảnh hưởng 

đến tử vong giai đoạn trung hạn. Kết quả tổng quan hệ thống của tác giả 

Tarek Alsaied đã tổng hợp một số yếu tố có ý nghĩa bao gồm tăng áp lực tâm 

nhĩ trái, tràn dịch màng phổi dai dẳng sau phẫu thuật và tăng áp lực Fontan 

sau phẫu thuật.185  

Trong cả phân tích hồi quy đa biến và đơn biến, nghiên cứu đã nhận 

thấy tràn dịch màng phổi kéo dài là yếu tố nguy cơ đối với tử vong giai đoạn 

trung hạn ở bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan. Nghiên cứu của tác giả Harold 

Mburkhart, không có mối liên quan giữa tràn dịch màng phổi kéo dài và tử 

vong muộn trong cả phân tích đơn biến và mô hình đã biến có lựa chọn các 

biến số đầu vào.132 Tràn dịch màng phổi dai dẳng (> 30 ngày hoặc cần mổ lại) 

làm tăng tỷ lệ tử vong muộn ở những bệnh nhân sống sót tại bệnh viện 

(Hazard ratio (HR) = 2,9, KTC 95% 1,1 đến 7,4). Dẫn lưu màng phổi kéo dài 
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(> 3 tuần) cũng được báo cáo là có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong muộn 

ở những bệnh nhân sống sót ít nhất 30 ngày sau phẫu thuật Fontan trên phân 

tích đa biến (HR = 1,2, KTC 95% 1,05 đến 1,26).120 Áp lực Fontan sau phẫu 

thuật gia tăng > 20 mmHg là một yếu tố dự báo tử vong với HR = 2,14, KTC 

95% 1,63 đến 2,81.120 Tác giả Harold Mburkhart đã lựa chọn những biến số 

tiềm năng vào mô hình để tìm hiểu các yếu tố nguy cơ gây tử vong muộn, 

biến số có ý nghĩa bao gồm ALĐMP trung bình trước phẫu thuật lớn hơn 15 

mm Hg, tuổi lớn hơn hoặc bằng 30 tuổi và giới tính nam. 132 Tuy nhiên, trong 

phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, tử vong giai đoạn trung hạn chỉ cân nhắc 

lựa chọn các biến số độc lập đưa vào mô hình là các biến chứng sớm ngay sau 

phẫu thật. Dữ liệu sớm vào năm 1990 đã cho thấy tuổi cao hơn khi phẫu thuật 

Fontan có liên quan đến khả năng sống sót kém hơn sau phẫu thuật Fontan.1 

Trong đăng ký dựa trên dân số lớn ở Úc / New Zealand, dữ liệu theo dõi của 

1006 người sống sót tại bệnh viện đã được thu thập. Bệnh nhân được phẫu 

thuật trên 7 tuổi có tỷ lệ sống lâu dài hơn (HR = 2,7, KTC 95% 1,2 đến 5,7) 

trong phân tích đa biến. Cụ thể hơn, trong một nghiên cứu lớn gần đây trên 

1052 bệnh nhân, thời gian sống muộn tối ưu đã được quan sát thấy ở những 

bệnh nhân được phẫu thuật từ 2 tuổi đến 4 tuổi bằng cách sử dụng phân tích 

đơn biến, mặc dù tuổi phẫu thuật không phải là yếu tố dự báo có ý nghĩa 

thống kê trong phân tích đa biến.120 Một số nghiên cứu báo cáo kết quả dài 

hạn kém hơn ở nam giới so với nữ giới 132 mặc dù một nghiên cứu lớn gần 

đây không ủng hộ những khác biệt dựa trên giới tính như vậy.120 Loại dị tật 

tim bẩm sinh đã được báo cáo là có ảnh hưởng tới tỷ lệ tử vong muộn sau 

phẫu thuật Fontan.181 Hội chứng thiểu sản tim trái được chỉ ra có liên quan 

đến các kết quả muộn (bao gồm tử vong hoặc suy Fontan) trong một đoàn hệ 

lớn gồm 529 bệnh nhân cùng với tuần hoàn Fontan. Sau khi điều chỉnh các 

biến số quan trọng khác, hội chứng thiểu sản tim trái có nguy cơ tử vong 
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muộn Fontan tăng gần gấp ba lần (HR = 2,8, KTC 95% 1,1 đến 7,5). 185 Trong 

một nghiên cứu của Nhật Bản bao gồm 335 bệnh nhân Fontan, hội chứng 

thiểu sản tim trái được chứng minh là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với 

tử vong muộn trong phân tích đa biến (HR = 12,70, KTC 95% 1,68 đến 150). 
185 Tình trạng huyết động học trước khi phẫu thuật Fontan có liên quan đến 

kết cục dài hạn trong một số nghiên cứu. ALĐMP trước phẫu thuật cao hơn 

có liên quan đến khả năng sống sót kém hơn với giá trị ALĐMP = 15 mmHg 

được báo cáo là ngưỡng trong hầu hết các nghiên cứu.5 Suy giảm chức năng 

tâm thất trước phẫu thuật cũng liên quan đến khả năng sống sót lâu dài hơn. 

Hở van nhĩ thất trước khi hoàn thành Fontan có nguy cơ tử vong muộn tăng 

gần gấp đôi (HR = 1,9, KTC 95% 1,15 đến 3,20). Ngoài ra, những bệnh nhân 

đã được đặt máy tạo nhịp tim trước khi phẫu thuật Fontan và những bệnh 

nhân không có nhịp xoang trước khi phẫu thuật Fontan, dường như có kết quả 

tồi tệ hơn sau mổ.120 

Đánh giá toàn diện và đẩy đủ tập trung tìm hiểu nguyên nhân cũng như 

đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy cơ và yếu tố nhiễu nên được thực hiện trong 

một nghiên cứu sau.  

Lần đầu tiên chúng tôi thực hiện một đoàn hệ hồi cứu lớn liên tiếp các 

bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh có sinh lý dạng một tâm thất và 

đã được phẫu thuật Fontan tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E từ tháng 08 

năm 2012 đến tháng 12 năm 2019. Vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi nên được 

xem xét dưới góc độ những hạn chế chính của nó. Trước tiên, chúng tôi thừa 

nhận tính chất hồi cứu của nghiên cứu này và là một nghiên cứu đơn trung 

tâm duy nhất. Do đó chúng tôi chỉ có khả năng hình thành được mối quan hệ 

nhân quả chứ không có khả năng giải thích các yếu tố nguy cơ đến kết cục 

sau phẫu thuật. Do một số các sự kiện xảy ra sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ quá 

thấp nên mô hình hồi quy đa biến không có khả năng thực hiện để xác định 
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các yếu tố nguy cơ trước, trong và sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, các số liệu 

huyết động của bệnh nhân cùng mối tương quan với các chỉ số hồi sức sau mổ 

như chỉ số VIS, tình trạng toan máu, và nồng độ Lactate máu chưa được đánh 

giá đầy đủ trong nghiên cứu này. Các bệnh nhân trong nghiên cứu được phẫu 

thuật duy nhất tại một trung tâm (bệnh viện E), do đó nghiên cứu này không 

có tính đại diện cho những kết quả ở các trung tâm khác. Cuối cùng, nghiên 

cứu của chúng tôi không có khả năng tiếp cận được một số lượng đáng kể 

bệnh nhân sau ra viện dẫn đến một số biến chứng chưa được đánh giá đầy đủ. 

Bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi được khám lại sau phẫu thuật theo 

chỉ định của Bệnh viện E. Do đó, trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ ghi 

nhận dữ liệu ở lần khám cuối cùng gần nhất, và lấy số liệu của bệnh nhân khi 

có biến chứng tới khám và/hoặc nhập viện. 
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KẾT LUẬN 
       Từ các kết quả nghiên cứu trên 145 bệnh nhân đã trải quả phẫu thuật 
Fontan tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E trong 8 năm từ tháng 08 năm 
2012 đến tháng 12 năm 2019, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

1. Kết quả phẫu thuật Fontan trong điều trị bệnh nhân tim bẩm sinh 
có sinh lý tuần hoàn một thất 

- Kết quả phẫu thuật giai đoạn sớm:  
+ Tỷ lệ bệnh nhân sống ở thời điểm ra viện là 91,0%, không còn bệnh nhân 

suy tim độ III sau phẫu thuật và SpO2 trung bình cải thiện từ 81,2% trước 
phẫu thuật lên 95,2%. 

+ Tỷ lệ thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm là 9,7%.  
+ Tỷ lệ tử vong sớm là 9,0% và đều do thất bại tuần hoàn Fontan.  
+ Các biến chứng sớm được ghi nhận bao gồm suy tuần hoàn sau phẫu thuật 

Fontan (6,9%), suy thận cấp (6,2%) và tràn dịch màng phổi kéo dài 
(20,0%).  

+ Với 131 bệnh nhân ổn định trước khi ra viện, kết quả ghi nhận như sau: 
Số ngày nằm hồi sức trung bình là 7,7 ± 9,5 ngày. Số giờ thở máy trung bình 
là 50,2 ± 127,3 giờ. Số ngày nằm viện sau phẫu thuật trung bình là 30,7 ± 
19,0 ngày. Số ngày dẫn lưu dịch màng phổi trung bình là 13,9 ± 11,4 ngày.  

- Kết quả phẫu thuật giai đoạn trung hạn:  
+ 95 bệnh nhân tái khám sau phẫu thuật Fontan, với thời gian tái khám sau 

phẫu thuật trung bình là 7,7 ± 9,5 tháng. 
+ Tỷ lệ sống đến thời điểm khám lại lần cuối là 91,6%. 
+ Tỷ lệ tử vong trong giai đoạn trung hạn là 8,4%.  
+ Các biến chứng trong giai đoạn trung hạn:  
o Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn nhịp tại thời điểm tái khám là 33,7% cao hơn 

so với trước phẫu thuật (7,6%) và lúc ra viện (5,4%).  
o 7,4% bệnh nhân có biến chứng trong giai đoạn trung hạn. Trong đó, 

4,2% bệnh nhân được chẩn đoán có hội chứng mất protein ruột và 
3,2% bệnh nhân có biến chứng thần kinh. 



134 
 

o Không có trường hợp nào có huyết khối trong ống Fontan ở thời 
điểm tái khám.  

2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật fontan trong điều 
trị bệnh tim bẩm sinh phức tạp có sinh lý tuần hoàn một thất 

- Yếu tố liên quan đến thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm 
Trong phân tích đa biến, có 3 yếu tố nguy cơ độc lập liên quan có ý 

nghĩa thống kê đến thất bại tuần hoàn Fontan ở giai đoạn sớm là ALĐMP 
trung bình trước phẫu thuật gia tăng (OR: 1,8; 95% CI: 1,1–3,0), tiến hành 
phẫu thuật sửa van nhĩ thất cùng thời điểm phẫu thuật Fontan (OR: 65,8; 
95% CI: 1,9–2228,1), và ALĐMP trung bình sau phẫu thuật (OR: 1,6; 
95%CI: 1,1–2,3). 

- Yếu tố liên quan đến tràn dịch màng phổi kéo dài 
Trong phân tích đa biến, có 7 yếu tố nguy cơ độc lập có liên quan đến 

biến chứng TDMPKD sau phẫu thuật Fontan bao gồm tình trạng suy tim mức 
độ NYHA III trước phẫu thuật (OR: 4,9; 95%CI: 1,1–20,5), thể giải phẫu 
bệnh tim thất phải hai đường ra có đảo gốc động mạch (OR: 31,0; 95%CI: 
1,3–711,6), hở van nhĩ thất (OR: 70,7; 95%CI: 3,2–1523,2), tồn tại shunt tâm 
thất- ĐMP (OR: 8,2; 95%CI: 1,6–42,7), chỉ số kích thước ĐMP thấp (OR: 
0,98; 95%CI: 0,97–0,99) và ALĐMP trong phẫu thuật gia tăng (OR: 1,2; 
95%CI: 1,01–1,5). 

- Một số yếu tố liên quan đến tình trạng nhịp nhĩ 
Trong phân tích đa biến, có 2 yếu tố nguy cơ độc lập có liên quan đến 

tình trạng nhịp nhĩ sau phẫu thuật Fontan bao gồm chỉ số kích thước ĐMP 
thấp (OR: 0,99; 95%CI: 0,98 – 0,99) và ALĐMP ngay sau phẫu thuật cao 
(OR: 1,3; 95%CI: 1,05–1,6).  

- Yếu tố liên quan đến tử vong giai đoạn trung hạn: 
Nghiên cứu bước đầu tìm thấy mối liên quan giữa tràn dịch màng phổi 

kéo dài đến nguy cơ tử vong giai đoạn trung hạn sau phẫu thuật Fontan. 
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KIẾN NGHỊ 
 

Qua kết quả nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị sau:  
- Các bệnh nhân tim bẩm sinh có sinh lý tuần hoàn một thất cần được 

chẩn đoán và xử lý sớm ở giai đoạn một, tránh quá tải thất hệ thống và tăng 
áp lực cũng như kháng trở hệ mạch máu phổi vì đây là những yếu tố nguy cơ 
gây thất bại sớm tuần hoàn Fontan. 

- Các bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan thường có nguy cơ biến chứng ở 
cả giai đoạn sớm và giai đoạn trung hạn, vì vậy cần theo dõi sát để xử lý kịp 
thời các biến chứng khi xảy ra.  

- Các nghiên cứu xa hơn là cần thiết để có một phác đồ xử lý triệt để 
mỏm cụt ĐMP ở bệnh nhân phẫu thuật Fontan để tránh các biến chứng do tồn 
tại mỏm cụt và các can thiệp không cần thiết sau phẫu thuật Fontan.  
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Phụ lục 1 
BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 

Đề tài “Nghiên cứu kết quả phẫu thuật Fontan trong điều trị bệnh nhân 
tim bẩm sinh có sinh lý tuần hoàn một thất” 

I. HÀNH CHÍNH 
 

Họ và tên: ………….  
Giới tính: 1. 

2. 
Nam 
Nữ 

Ngày tháng năm sinh: …./…./….  
Địa chỉ: ………….  
Số điện thoại cha/mẹ: ………….  
Ngày nhập viện: …./…./….  
Mã hồ sơ bệnh án: ………….  
Ngày phẫu thuật: …./…./….  
Ngày ra viện: …./…./….  
Số ngày nằm viện sau phẫu 
thuật: 

………….  

 
II. TIỀN SỬ BỆNH 

Số lần phẫu thuật trước khi phẫu thuật Fontan: …………. Lần 
Kỹ thuật cụ thể   
1. Phẫu thuật Glenn (BDG): 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
2. Tạo hình ĐMP (góp/ mở rộng hẹp chạc ba, gốc 
nhánh ĐMP): 

1. 
2. 

Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
3. Blalock- Taussig: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
4. Banding ĐMP: 1. 

2. 
Có 
Không 



 
 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
5. Tạo hình eo động mạch chủ: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
6. Phẫu thuật DKS: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
7. Phẫu thuật Norwood: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
8. Sửa van nhĩ thất: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
9. Thay van nhĩ thất: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
10. Sửa TMP lạc chỗ: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
11. Mở rộng TLN/ TLT: 1. 

2. 
Có 
Không 

Nếu có, thời điểm phẫu thuật (tuổi theo tháng): …………. Tháng tuổi 
Ghi nhận tiền sử đặc biệt khác   
Bệnh/ hội chứng đã mắc: ………….  
Liệt hoành: 1. 

2. 
Có 
Không 

Tràn dịch màng phổi kéo dài: 1. 
2. 

Có 
Không 

Tràn dịch dưỡng chấp: 1. 
2. 

Có 
Không 

Gây dính màng phổi: 1. 
2. 

Có 
Không 

Biến chứng thần kinh:  1. 
2. 

Có 
Không 

 



 
 

III. BỆNH ÁN PHẪU THUẬT FONTAN 
3.1. Khảo sát trước phẫu thuật:  
3.1.1. Lâm sàng:  

Tuổi khi phẫu thuật Fontan:  …………. tuổi (tính theo tháng) 
Chiều cao: …………. cm 
Cân nặng: …………. kg 
BSA: …………. m2 

Percetil theo chiều cao: ………….  
Percetil theo cận nặng: ………….  
SpO2: …………. % 
Suy tim: 1. 

2. 
3. 
4. 

Độ I 
Độ II 
Độ III 
Độ IV 

Nhịp tim: …………. lần/phút 
Điện tâm đồ: 1. 

2. 
3. 

Nhịp xoang 
Nhịp bộ nối 
Nhịp nhĩ 

3.1.2. Siêu âm Doppler tim 
Thể bệnh tim sinh lý một thất:   
Teo van ba lá – thiểu sản thất phải: 1. 

2. 
Có 
Không 

Thiểu sản/ teo van hai lá: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hội chứng thiểu sản tim trái: 1. 
2. 

Có 
Không 

Tim một thất hai đường vào:  1. 
2. 

Có 
Không 

Bất thường Ebstein:  1. 
2. 

Có 
Không 

Teo tịt van ĐMP có vách liên thất nguyên 
vẹn:  

1. 
2. 

Có 
Không 

Đảo gốc động mạch có sửa chữa:  1. 
2. 

Có 
Không 



 
 

Thất phải hai đường ra có đảo gốc động 
mạch: 

1. 
2. 

Có 
Không 

Thông sàn nhĩ thất toàn bộ thể không cân 
xứng: 

1. 
2. 

Có 
Không 

Thông sàn nhĩ thất có đảo gốc động 
mạch:  

1. 
2. 

Có 
Không 

Đảo gốc: 1. 
2. 

Có 
Không 

Tư thế tạng tim: 1. 
2. 
3. 

Situs solitus 
Situs inversus 
Situs ambiguus 

Kiểu hình tấm thất hệ thống: 1. 
2. 
3. 
4. 

Thất phải 
Thất trái 
Hai thất 
Không xác định 

EF:  …. % 
Tình trạng van nhĩ thất:  1. 

2. 
3. 

Bình thường 
Nhân tạo cơ học 
Nhân tạo sinh học 

Số van nhĩ thất:  1. 
2. 

Một van 
Hai van 

Hở van nhĩ thất:  1. 
2. 
3. 
4. 

Không 
Hở nhẹ 
Hở vừa 
Hở nặng 

Hẹp van nhĩ thất:  1. 
2. 
3. 
4. 

Không 
Hở nhẹ 
Hở vừa 
Hở nặng 

Có cản trở tuần hoàn hệ thống:  1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp dưới van ĐMC: 1. 
2. 

Có 
Không 



 
 

Hẹp van ĐMC: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp lỗ TLT:  1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp eo ĐMC:  1. 
2. 

Có 
Không 

Cản trở/bất thường tuần hoàn tĩnh mạch:  1. 
2. 

Có 
Không 

Có hẹp/cản trở dòng chảy trong ĐMP: 1. 
2. 

Có 
Không 

Dòng chảy bất thường vào hệ ĐMP:  1. 
2. 

Có 
Không 

Ống động mạch tồn lưu:  1. 
2. 

Có 
Không 

THBH chủ phổi:  1. 
2. 

Có 
Không 

Shunt từ thất lên ĐMP:  1. 
2. 

Có 
Không 

 
3.1.3. Kết quả thông tim:  

Thông số áp lực   
ALĐMP tối đa: …………. mmHg 
ALĐMP tối thiểu: …………. mmHg 
ALĐMP trung bình: …………. mmHg 
VEDP: …………. mmHg 
Thông số kích thước   
RPA: …………. mm 
Z-score: ………….  
LPA: …………. mmHg 
Z-score: ………….  
ĐMC ngang cơ hoành: …………. mm 
PAI: ………….  
McGoon: ………….  



 
 

Thông số bão hòa oxy   
IVC:   
SVC:   
MV:   
Ao:   
PV:   
PA:   
Các thông số khác    
Qp: …………. lần/phút 
Qs: …………. lần/phút 
Qp/Qs: ………….  
Rp: …………. Wood/m2 

Các vấn đề ghi nhận và xử trí khác:  
Còn shunt thất lên ĐMP: 1. 

2. 
Có 
Không 

THBH chủ phổi: 1. 
2. 

Có 
Không 

Bít THBH: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp gốc nhánh ĐMP: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp miệng nối Glenn:  1. 
2. 

Có 
Không 

 
3.2. Khảo sát trong phẫu thuật:  

Ngày phẫu thuật: …/…/…  
Kỹ thuật sử dụng hoàn thiện tuần 
hoàn Fontan:  

1. 
2. 

ECC 
LT 

Kích thước ổng:  …………. mm 
Thủ thuật kèm theo trong phẫu 
thuật: 

  

Mở cửa sổ (Fenestration): 1. 
2. 

Có 
Không 



 
 

Kích thước cửa sổ:  …………. mm 
Tạo hình ĐMP: 1. 

2. 
Có 
Không 

Sửa hẹp/bất thường TMP: 1. 
2. 

Có 
Không 

DKS: 1. 
2. 

Có 
Không 

Sửa van nhĩ thất:  1. 
2. 

Có 
Không 

Thay van nhĩ thất:  1. 
2. 

Có 
Không 

Mở vách liên nhĩ:  1. 
2. 

Có 
Không 

Mở rộng lỗ TLT: 1. 
2. 

Có 
Không 

Kẹp động mạch chủ: 1. 
2. 

Có 
Không 

Thời gian cặp chủ: …………. Phút 
Thời gian CPB: …………. Phút 
Thời gian TS: …………. Phút 
ALĐMP trung bình trong phẫu 
thuật: 

…………. mmHg 

Chảy máu: 1. 
2. 

Có 
Không 

Để hở xương ức: 1. 
2. 

Có 
Không 

3.3. Khảo sát sau phẫu thuật:  
Các thông số huyết động ngay sau phẫu thuật tại phòng hồi sức:  
ALĐMP: …………. mmHg 
Huyết áp: …………. mmHg 
Mạch: …………. Ck/p 
Phù: 1. 

2. 
Có 
Không 



 
 

Gan to: 1. 
2. 

Có ( ... cm dưới bờ sườn) 
Không 

 
Phân nhóm dựa theo kết quả đầu ra sau phẫu thuật: 
Nhóm biến chứng sau phẫu thuật Fontan: 1. 

2. 
Có (chuyển mục 3.3.1)  
Không 

Nhóm thất bại với tuần hoàn Fontan: 1. 
2. 

Có (chuyển mục 3.3.2) 
Không 

Nhóm thích nghi với tuần hoàn Fontan: 1. 
2. 

Có (chuyển mục 3.3.3) 
Không 

 

3.3.1. Biến chứng sớm sau phẫu thuật Fontan:  
Suy tuần hoàn sau phẫu thuật: 1. 

2. 
Có 
Không 

ALĐMP trung bình theo dõi: …………. mmHg 
Tần số mạch: …………. Lần/phút 
Huyết áp: ……./..…. mmHg 
Thời gian thở máy:  …………. Ngày 
Thời gian nằm hồi sức: …………. Ngày 
Định hướng nguyên nhân (dựa theo các thông số tiên lượng và khảo sát):  
Giảm cung lượng tim do kháng trở hệ 
thống Fontan cao: 

1. 
2. 

Có 
Không 

Do chức năng tim/ van tim hoạt động 
kém:  

1. 
2. 

Có 
Không 

Xử trí nội khoa: 1. 
2. 

Có 
Không 

Thuốc vận mạch:  1. 
2. 

Có 
Không 

Ngày sử dụng: …………. Ngày 
Thuốc giãn mạch phổi:  1. 

2. 
Có 
Không 

Ngày sử dụng: …………. Ngày 
Xử trí ngoại khoa: 1. 

2. 
Có 
Không 



 
 

Phẫu thuật mở rộng cửa sổ Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Phẫu thuật sửa van nhĩ thất:  1. 
2. 

Có 
Không 

   
Suy thận cấp: 1. 

2. 
Có 
Không 

Lâm sàng: 1. 
2. 

Thiểu niệu 
Vô niệu 

ALĐMP trung bình theo dõi: …………. mmHg 
Tần số mạch: …………. Lần/phút 
Huyết áp: ……./..…. mmHg 
Cận lâm sàng:   
Ure: …………. mmol/l 
Creatinin: …………. mmol/l 
Kali máu: …………. mmol/l 
Xử trí nội khoa:  1. 

2. 
Có 
Không 

Bù dịch albumin 5%: 1. 
2. 

Có 
Không 

Số ngày: …………. Ngày  
Furosemide đường tĩnh mạch:  1. 

2. 
Có 
Không 

Liều: ………….  
Số ngày:  …………. Ngày  
Thuốc vận mạch duy trì cung lượng tim 
và huyết áp: 

1. 
2. 

Có 
Không 

Hỗ trợ chức năng thận: 1. 
2. 

Có 
Không 

Thẩm phân phúc mạc: 1. 
2. 

Có 
Không 

Số ngày thẩm phân: …………. Ngày 
Đánh giá kết quả: ………….  



 
 

Lọc máu hỗ trợ: 1. 
2. 

Có 
Không 

Số ngày lọc máu: …………. Ngày 
Đánh giá kết quả: ………….  

   
Tràn dịch màng phổi kéo dài trên 15 
ngày: 

1. 
2. 

Có 
Không 

Tràn dịch dưỡng chấp 1. 
2. 

Có 
Không 

ALĐMP trung bình theo dõi: …………. mmHg 
Áp lực nhĩ trái theo dõi: …………. mmHg 
Tần số mạch: …………. Lần/phút 
Thời gian thở máy: …………. Ngày 
Thời gian nằm hồi sức:  …………. Ngày 
Thời gian dẫn lưu dịch màng phổi:  …………. Ngày 
Đặc điểm dịch màng phổi:   
Màu sắc (ghi rõ): ………….  
Số lượng dịch trung bình: …………. ml/kg thể trọng/ngày 
Bilance dịch theo dõi: 1. 

2. 
Âm  
Dương 

Xét nghiệm cận lâm sàng:    
Máu:   
Protein:  ………….  
Albumin: ………….  
GOT/GPT: ……/….  
PT: …………. % 
Dịch màng phổi:   
Protein:    
Albumin:   
Triglycerid:   
Cholesterol:   
Xử trí:    

 



 
 

Điều trị nội khoa:  1. 
2. 

Có 
Không 

Hạn chế dịch + lợi tiểu: 1. 
2. 

Có 
Không 

Truyền albumin: 1. 
2. 

Có 
Không 

Thuốc dãn mạch phổi tích cực: 1. 
2. 

Có 
Không 

Dinh dưỡng:  1. 
2. 

Có 
Không 

Ăn bình thường:  1. 
2. 

Có 
Không 

Giảm ăn + bổ sung nuôi dưỡng tĩnh 
mạch:  

1. 
2. 

Có 
Không 

Nhịn ăn hoàn toàn: 1. 
2. 

Có (… ngày) 
Không 

Can thiệp chuyên khoa:  1. 
2. 

Có 
Không 

Thông tim:  1. 
2. 

Có 
Không 

Phẫu thuật:  1. 
2. 

Có 
Không 

Đánh giá kết quả:  ………….………….…………. 
   
Biến cố thần kinh tắc mạch do huyết 
khối:  

1. 
2. 

Có 
Không 

Lâm sàng:  ………….………….…………. 
Chụp CLVT: 1. 

2. 
Có (…………………) 
Không 

Chụp MRI: 1. 
2. 

Có (…………………) 
Không 

Siêu âm Doppler tim:  1. 
2. 

Có (…………………) 
Không 



 
 

Siêu âm mạch máu:  1. 
2. 

Có (…………………) 
Không 

Xử trí:  ………….………….…………. 
   
Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: 1. 

2. 
Có 
Không 

Đặc điểm nhiễm trùng: ………….………….…………. 
Marker viêm:    
BC: …………. G/l 
BCTT: …………. % 
BC ly: …………. % 
CRP: ………….  
Procalcitonin:  ………….  
Cấy máu:  1. 

2. 
Âm tính 
Dương tính 

Vi khuẩn (nếu dương tính):  ………….………….…………. 
Siêu âm tim:   
Hình ảnh cục sùi điển hình: 1. 

2. 
Có 
Không 

Vị trí (nếu có): ………….………….…………. 
Tổn thương van mới xuất hiện:  1. 

2. 
Có 
Không 

Mô tả nếu có:  ………….………….…………. 
Xử trí và tiến triển:   
Loại kháng sinh: ………….………….…………. 
Thời gian:  ………….………….…………. 
Đáp ứng: ………….………….…………. 
   
Rối loạn nhịp sớm sau phẫu thuật: 1. 

2. 
Có 
Không 

Lâm sàng: ………….………….…………. 
Điện tâm đồ:  ………….………….…………. 
Holter điện tim 24h:  ………….………….…………. 



 
 

Xử trí:  1. 
2. 

Có 
Không 

Nội khoa:  1. 
2. 

Có 
Không 

Thuốc/ liều/ số ngày sử dụng:  ………….………….…………. 
Can thiệp:  1. 

2. 
Có 
Không 

Shock điện:  1. 
2. 

Có 
Không 

RF: 1. 
2. 

Có 
Không 

Cấy máu: 1. 
2. 

Có 
Không 

   
Bão hòa oxy máu thấp (<90%) sau 
phẫu thuật: 

1. 
2. 

Có 
Không 

SpO2 sau phẫu thuật:  …………. % 
Nguyên nhân (xác định qua siêu âm hoặc 
thông tim chụp mạch):  

  

Cửa sổ Fontan shunt phải – trái: 1. 
2. 

Có 
Không 

Thông động – tĩnh mạch phổi: 1. 
2. 

Có 
Không 

THBH tĩnh mạch hệ thống – nhĩ trái:  1. 
2. 

Có 
Không 

Còn kết nối tĩnh mạch trên gan – nhĩ trái 
(kawashima): 

1. 
2. 

Có 
Không 

Xử trí:  1. 
2. 

Có 
Không 

Can thiệp cửa sổ Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Bít cửa sổ Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 



 
 

SpO2 sau can thiệp:  …………. % 
Nhiễm khuẩn kéo dài (>10 ngày) loại 
trừ viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: 

1. 
2. 

Có 
Không 

Đặc điểm nhiễm khuẩn: ………….………….…………. 
Cận lâm sàng:    
BC: …………. G/l 
BCTT: …………. % 
BC ly: …………. % 
CRP: ………….  
Procalcitonin:  ………….  
Xét nghiệm căn nguyên ghi nhận (chụp 
x-quang, cấy dịch/ đờm/ xét nghiệm nước 
tiểu): 

 
 

………….………….…………. 
Định hướng nhiễm khuẩn:   
Viêm phổi:  1. 

2. 
Có 
Không 

Nhiễm khuẩn tiết niệu: 1. 
2. 

Có 
Không 

Nhiễm khuẩn vết phẫu thuật/ vết dẫn lưu 
màng phổi kéo dài:  

1. 
2. 

Có 
Không 

Nhiễm khuẩn khác/ chưa rõ căn nguyên:  1. 
2. 

Có 
Không 

Nhiễm nấm máu:  1. 
2. 

Có 
Không 

Xử trí:  1. 
2. 

Có 
Không 

Loại kháng sinh:  ………….………….…………. 
Thời gian:  ………….………….…………. 
Đáp ứng:  ………….………….…………. 

3.3.2. Thất bại tuần hoàn Fontan (early Fontan failure – EFF):  
ALĐMP trung bình theo dõi: …………. mmol/l 
Thời gian nằm hôi sức: …………. Ngày 
Thời gian dẫn lưu màng phổi: …………. Ngày 



 
 

Định hướng nguyên nhân (EFF xảy ra 
sau các nhóm biến chứng đã mô tả ở trên 
mà không đáp ứng với các liệu pháp điều 
trị thông thường):  

  

Rối loạn huyết động không đáp ứng điều 
trị: 

1. 
2. 

Có 
Không 

Suy đa tạng (suy gan, thận, rối loạn đông 
máu):  

1. 
2. 

Có 
Không 

Nhiễm khuẩn huyết/ shock nhiễm khuẩn:  1. 
2. 

Có 
Không 

Tràn dịch màng phổi không đáp ứng điều 
trị:  

1. 
2. 

Có 
Không 

Ngừng tim do rối loạn nhịp:  1. 
2. 

Có 
Không 

Xứ lý – tiến triển:  1. 
2. 
3. 
4. 

Takedown Fontan 
ECMO 
Ghép tim 
Tử vong 

 
3.3.3. Nhóm bệnh nhân ổn định trước khi ra viện:  

Thời gian nằm hồi sức: …………. Ngày  
Thời gian thở máy: …………. Giờ 
Thời gian nằm viện sau phẫu thuật: …………. Ngày 
Thời gian dẫn lưu dịch màng phổi: …………. Ngày 
Triệu chứng lâm sàng:    
Gan to: 1. 

2. 
Có (mô tả:…….) 
Không 

Phù/ cổ trướng: 1. 
2. 

Có 
Không 

Sinh hóa:    
Ure: ………….  
Creatinin: ………….  
Protein: ………….  



 
 

Albumin: ………….  
GOT: ………….  
GPT: ……..........  
Na/K/Cl: ……..........  
Điện tim:   
Tần số:  …………. l/phút 
Nhịp: 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Nhịp xoang 
Nhịp bộ nối 
Nhịp xoang + bộ nối 
Nhịp nhĩ 
Nhịp nhanh nhĩ 
Nhịp xoang chậm 

Siêu âm tim sau phẫu thuật:    
Miệng nối Glenn – Fontan:  1. 

2. 
Thông tốt 
Tắc nghẽn 

Huyết khối:  1. 
2. 

Có 
Không 

Nếu có, nêu vị trí huyết khối: ………….  
Van nhĩ thất: 1. 

2. 
3. 
4. 

Không hở 
Hở nhẹ 
Hở vừa 
Hở nhiều 

Van nhĩ thất nhân tạo:  1. 
2. 

Cơ học 
Sinh học 

Hở van ĐMC: 1. 
2. 
3. 
4. 

Không hở 
Hở nhẹ 
Hở vừa 
Hở nhiều 

Chức năng co bóp tim: 1. 
2. 

Tốt 
Giảm 

EF: …………. % 
Tắc nghẽn/ cản trở tuần hoàn:  1. 

2. 
Có 
Không 



 
 

Dịch màng tim:  1. 
2. 

Có 
Không 

Dịch màng phổi:  1. 
2. 

Có 
Không 

Cửa sổ Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Shunt qua cửa sổ:  1. 
2. 

T-P 
P-T 

Máu vào mỏm cụt ĐMP: 1. 
2. 

Có 
Không 

Huyết khối trong mỏm cụt: 1. 
2. 

Có 
Không 

Dòng trào ngược trong tĩnh mạch gan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Dòng trào ngược trong ống Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Xu hướng hẹp dưới van ĐMC: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp lỗ TLT: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp dưới van:  1. 
2. 

Có 
Không 

Máu từ thất lên phổi qua vị trí thắt thân 
ĐMP 

1. 
2. 

Có 
Không 

 
IV. TÁI KHÁM SAU PHẪU THUẬT FONTAN 

Ngày tái khám sau phẫu thuật: …………. 
Thời gian tái khám sau phẫu thuật:  …………. Tháng  
Số lần tái nhập viện sau phẫu thuật: …………. Lần 
Lý do nhập viện: ………….  
Số lần can thiệp sau phẫu thuật: …………. Lần 
Lý do nhập viện (ghi rõ): ………….  
Số lần can thiệp sau phẫu thuật Fontan: …………. Lần 



 
 

Mở cửa sổ Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Tạo DKS:  1. 
2. 

Có 
Không 

Bít THBH: 1. 
2. 

Có 
Không 

Thông tim chẩn đoán:  1. 
2. 

Có 
Không 

Kết quả:  1. 
2. 

Ổn định 
Tử vong 

Thời gian tử vong sau phẫu thuật: …………. Tháng  
Nơi tử vong:  1. 

 
2. 

Tại nhà không rõ nguyên 
nhân 
Tại bệnh viện 

Nguyên nhân tử vong:  1. 
2. 
3. 
4. 

Suy tuần hoàn Fontan 
Nhồi máu não 
Tràn dịch ép tim 
Shock nhiễm trùng 

Triệu chứng lâm sàng:    
Chiều cao: …………. cm 
Cân nặng: …………. kg 
BSA: …………. m2 
Percetil theo chiều cao: ………….  
Percetil theo cận nặng: ………….  
SpO2:  % 
Gan to: 1. 

2. 
Có 
Không 

Phù/ cổ trướng: 1. 
2. 

Có 
Không 

Phân độ NYHA:  1. 
2. 
3. 
4. 

Độ I 
Độ II 
Độ III 
Độ IV 



 
 

Công thức máu:   
HC: ………….  
Hb: ………….  
Sinh hóa:    
Ure: ………….  
Creatinine: ………….  
Protein TP: ………….  
Albumin: ………….  
GOT: ………….  
GPT: ………….  

 

Na/K/Cl: ………….  
 

Pro – BỆNH NHÂNP:    
Điện tim:    
Tần số tim:  …………. Lần/phút 
Nhịp:  1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Nhịp xoang 
Nhịp bộ nối 
Nhịp xoang + bộ nối 
Nhịp nhĩ 
Nhịp nhanh nhĩ 
Nhịp xoang chậm 

Siêu âm tim:  ………….  
Miệng nối Glenn – Fontan:  1. 

2. 
Thông tốt 
Tắc nghẽn 

Huyết khối:  1. 
2. 

Có 
Không 

Nếu có, nêu vị trí huyết khối: ………….  
Van nhĩ thất: 1. 

2. 
3. 
4. 

Không hở 
Hở nhẹ 
Hở vừa 
Hở nhiều 

Van nhĩ thất nhân tạo:  1. 
2. 

Cơ học 
Sinh học 



 
 

Hở van ĐMC: 1. 
2. 
3. 
4. 

Không hở 
Hở nhẹ 
Hở vừa 
Hở nhiều 

Chức năng co bóp tim: 1. 
2. 

Tốt 
Giảm 

EF: …………. % 
Tắc nghẽn/ cản trở tuần hoàn:  1. 

2. 
Có 
Không 

Dịch màng tim:  1. 
2. 

Có 
Không 

Dịch màng phổi:  1. 
2. 

Có 
Không 

Cửa sổ Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Shunt qua cửa sổ:  1. 
2. 

T-P 
P-T 

Máu vào mỏm cụt ĐMP: 1. 
2. 

Có 
Không 

Huyết khối trong mỏm cụt: 1. 
2. 

Có 
Không 

Dòng trào ngược trong tĩnh mạch gan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Dòng trào ngược trong ống Fontan: 1. 
2. 

Có 
Không 

Xu hướng hẹp dưới van ĐMC: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp lỗ TLT: 1. 
2. 

Có 
Không 

Hẹp dưới van:  1. 
2. 

Có 
Không 

Máu từ thất lên phổi qua vị trí thắt thân 
ĐMP 

1. 
2. 

Có 
Không 

 



 
 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 

Đề tài “Nghiên cứu kết quả phẫu thuật Fontan trong điều trị bệnh nhân 
tim bẩm sinh có sinh lý tuần hoàn một thất” 

Mã số Bệnh nhân Mã BA 
Họ tên bệnh 

nhân 
Ngày sinh Ngày nhập viện 

2012005322 0337 N.Đ.H.H 31/8/2005 30/7/2012 
2012009426 4788 N.K.H 7/1/2003 12/11/2012 
2013002727 9661 T.K.L 21/12/2007 23/3/2013 
2013005074 2133 H.T.T.H 3/10/2005 20/5/2013 
2013005616 2731 T.T.K. 3/6/2009 3/6/2013 
2013005691 2808 H.T.Y.N 10/12/2010 4/6/2013 
2013006232 3413 L.T.Đ 29/10/2003 17/6/2013 
2013006860 4112 N.V.D 22/11/2010 1/7/2013 
2013008898 6325 L.T.T 4/11/2005 19/8/2013 
2013011128 8789 Đ.T.A 11/12/2006 10/10/2013 
2013012022 9797 T.Đ.C 23/6/2010 1/11/2013 
2013010612 0462 N.T.Q.T 15/2/2009 18/11/2013 
2014001561 4223 C.M.H 7/3/2011 24/2/2014 
2014002253 4959 N.C.L 26/12/2008 11/3/2014 
2014003227 5995 V.T.N 27/3/2006 1/4/2014 
2014004722 7628 H.N.L.N 20/7/2011 7/5/2014 
2014005035 7961 B.T.H.Y 19/6/2006 14/5/2014 
2014005273 8226 N.Q.H 22/2/2000 20/5/2014 
2014005894 8936 P.V.T 10/6/2002 4/6/2014 
2014006112 9175 Đ.T.C.V 22/6/2011 9/6/2014 
2014007015 9350 L.V.Đ 6/6/2000 12/6/2014 
2014006526 9639 L.V.H 11/4/2009 18/6/2014 
2014006904 0055 N.M.H 6/11/2006 25/6/2014 
2014007111 0292 N.N.L 26/12/2008 1/7/2014 
2014007328 0358 T.M.N 13/2/2001 7/7/2014 



 
 

Mã số Bệnh nhân Mã BA 
Họ tên bệnh 

nhân 
Ngày sinh Ngày nhập viện 

2014045532 1627 R.A.T 27/11/2009 8/7/2014 
2014007852 1120 H.H.H 14/4/2004 17/7/2014 
2014007949 1235 N.V.B  21/7/2014 
2014007951 1238 N.H.P 25/6/2009 21/7/2014 
2014008579 1921 V.T.X 4/8/2012 4/8/2014 
2014002253 2148 Đ.V.N  7/8/2014 
2014087063 2631 N.V.T 31/10/2009 18/8/2014 
2014009205 2627 Đ.N.A 10/10/2009 18/8/2014 
2014009299 2726 L.H.H 24/1/2008 19/8/2014 
2014008781 4434 M.N.G.B 11/11/2010 23/9/2014 
2014010909 4434 L.G.B 22/8/2011 25/9/2014 
2014027381 4555 N.B.T 18/3/2011 25/9/2014 
2014010995 4512 N.Q.Q 17/11/2002 29/9/2014 
2014011328 4647 N.V.M.N 17/2/2010 6/10/2014 
2014011454 5158 H.T.H 27/10/2011 8/10/2014 
2014012421 5158 N.T.H.T 13/11/2011 29/10/2014 
2014013234 6236 C.T.H 18/9/2009 17/11/2014 
2015000970 7157 N.T.D 1/11/2011 26/1/2015 
2015003633 3305 P.G.B 29/3/2010 6/4/2015 
2015004614 4394 T.T.H.A 24/1/2013 23/4/2015 
2016042814 4903 L.T.H 1/1/2005 5/6/2015 
2015006658 6657 N.D.Q.H 27/7/2008 8/6/2015 
2015006605 6595 V.H.L 8/6/2004 8/6/2015 
2015006742 6748 N.B.N 9/12/2011 9/6/2015 
2015006780 6787 Đ.H.P 14/9/2011 10/6/2015 
2015008215 8399 P.T.P.T 12/1/2013 8/7/2015 
2015008894 9113 G.H.S 25/11/2011 20/7/2015 
2015009441 9715 P.T.T 29/10/2012 31/7/2015 
2015009485 9764 Đ.A.T 30/1/2012 3/8/2015 
2015082411 0217 H.V.M 21/4/2011 10/8/2015 



 
 

Mã số Bệnh nhân Mã BA 
Họ tên bệnh 

nhân 
Ngày sinh Ngày nhập viện 

2015087112 1092 Đ.H.A 7/1/2012 25/8/2015 
2015011121 1891 N.G.B 25/10/2013 4/9/2015 
2015011761 2283 L.A.T 16/4/2011 16/9/2015 
2015011834 2365 N.T.C 26/4/2011 17/9/2015 
2015012180 2732 V.N.B 6/9/2012 24/9/2015 
2015012321 2883 Đ.D.K 17/8/2013 28/9/2015 
2015014309 5037 N.G.T 18/6/2011 3/11/2015 
2015015968 6850 N.K.L 20/6/2012 2/12/2015 
2015021811 1703566 Q.N.A 11/6/2015 12/6/2015 
2015016486 7418 T.Q.T 13/6/2012 11/12/2015 
2016002706 0015 N.T.T 27/11/2009 27/1/2016 
2016003068 1017 P.Q.P 30/1/2013 23/2/2016 
2016002690 1567 L.N.H 20/9/2011 7/3/2016 
2016003509 1708 N.Đ.M.N 4/11/2013 22/3/2016 
2016003040 1948 N.B.K 21/7/2011 12/4/2016 
2016003157 2068 Đ.T.K.H 15/03/1996 25/4/2016 
1608000572 1602048 N.T.H 16/7/2001 5/5/2016 
1605001795 1604002 L.Q.T 27/7/2013 12/5/2016 
1605001869 1600258 Đ.G.K 13/1/2013 31/5/2016 
1607000204 1601239 T.Q.A 21/8/2013 5/7/2016 
1607000241 1601234 N.H.P 23/1/2010 5/7/2016 
1611000339 1603820 N.B.N 2/9/2011 11/7/2016 
1607000615 1601345 T.T.L 15/11/2008 14/7/2016 
1607001333 1601563 P.P.N 11/8/2011 21/7/2016 
1605000432 1601896 N.G.H 20/3/2011 2/8/2016 
1609000909 1602853 P.Đ.T.D 26/6/2012 19/9/2016 
1609001750 1603139 T.N.M 11/6/2013 30/9/2016 
1610000274 1603260 T.D.A 21/3/2014 6/10/2016 
1601000584 1605332 B.N.H 21/1/2014 12/10/2016 
1610001351 1603605 V.V.C 5/7/2014 26/10/2016 



 
 

Mã số Bệnh nhân Mã BA 
Họ tên bệnh 

nhân 
Ngày sinh Ngày nhập viện 

1604000824 1604015 H.Q.H 12/5/2013 16/11/2016 
1611001118 1604083 N.Đ.T.C 31/1/2013 22/11/2016 
1611001429 1604162 N.A.Q 9/9/2013 29/11/2016 
1612000465 1604305 C.A.C 15/1/2009 12/12/2016 
1606000154 1604357 T.T.Đ 26/6/2011 15/12/2016 
1610000396 1604498 H.A.C 8/4/2009 27/12/2016 
1607001284 1700329 N.T.P 1/3/1993 13/2/2017 
1609001675 1700350 H.H.N 28/9/2014 14/2/2017 
1702000905 1700449 Đ.P.H 25/6/2014 22/2/2017 
1702001177 1700504 T.H.N 13/11/2014 28/2/2017 
1703000692 1700680 N.N.A 1/5/2013 15/3/2017 
1703001235 1700802 N.M.A 12/2/2013 27/3/2017 
1704000144 1700896 N.T.L.Đ 15/8/2013 4/4/2017 
1702000042 1700899 N.N.T.M 14/1/2011 4/4/2017 
1608000133 1700949 T.A.V 6/7/2014 11/4/2017 
1606000156 1700948 T.D.K 3/4/2015 11/4/2017 
1702000582 1701041 T.M.H 18/8/2013 17/4/2017 
1704000930 1701084 N.Đ.P.N 30/10/2013 19/4/2017 
1704001266 1701158 M.X.P 30/6/2014 20/4/2017 
1705000815 1701392 V.G.L 9/8/2013 17/5/2017 
1603000056 1701394 Đ.T.D 11/8/2014 17/5/2017 
1607000422 1701513 Đ.H.N 5/7/2013 29/5/2017 
1606000399 1701583 N.K.A. 27/2/2014 2/6/2017 
1607000245 1701804 L.Đ.L 4/11/2013 21/6/2017 
1608000457 1701875 B.N.D 22/2/2012 28/6/2017 
1605000951 1701940 Đ.T.K 21/6/2009 4/7/2017 
1707000172 1701962 H.X.K 5/10/2014 5/7/2017 
1707000260 1701971 N.H.T 20/9/2012 6/7/2017 
1708000006 1702233 T.T.V 9/2/2015 1/8/2017 
1701000804 1702241 G.S.C 15/2/2006 2/8/2017 



 
 

Mã số Bệnh nhân Mã BA 
Họ tên bệnh 

nhân 
Ngày sinh Ngày nhập viện 

1605000221 1702472 T.A.T 5/11/2011 23/8/2017 
1709000296 1702648 N.T.T.V 15/8/2015 11/9/2017 
1605001268 1702783 N.C.T 12/9/2015 22/9/2017 
1711000815 1703413 Q.X.T 21/8/2010 21/11/2017 
1803000393 1800542 L.V.A.P 22/12/2015 7/3/2018 
1804001207 1801009 Đ.T.N 23/7/2014 14/3/2018 
1803001964 1800767 N.T.G 29/9/2015 21/3/2018 
1803002044 1800776 T.T.N 3/8/2014 27/3/2018 
1803002156 1800794 T.M.T 26/9/2013 28/3/2018 
1804001736 1801103 N.L.N.Q 12/4/2016 19/4/2018 
1805001393 1801382 N.A.T 7/11/2014 5/5/2018 
1805001956 1801461 P.A.T.H 11/6/2012 23/5/2018 
1806000398 1801610 Đ.C.Q 14/11/2007 5/6/2018 
1806000775 1801649 H.Q.N 7/4/2011 11/6/2018 
1801001128 1801736 Đ.H.N 29/6/2003 18/6/2018 
1806001792 1801768 L.T.N 9/5/2009 21/6/2018 
1807000229 1801895 N.H.M 12/12/2015 4/7/2018 
1803000274 1801928 N.T.A 13/1/2016 9/7/2018 
1807001311 1802021 L.T.L 17/5/2014 18/7/2018 
1807001838 1802103 N.V.H 2/7/1983 25/7/2018 
1807002113 1802150 T.P.Q 21/5/2014 30/7/2018 
1807002208 1802163 H.S.D 13/4/2010 30/7/2018 
1803002426 1802773 D.C.D 28/9/2015 25/9/2018 
1811001425 1803385 P.H.A 12/8/2015 20/11/2018 
1902000845 1900406 T.T.T 5/11/2016 20/2/2019 
1902001124 1900450 T.G.K 15/12/2016 25/2/2019 
1903000685 1900629 N.B.A 2/10/2016 13/3/2019 
1904000181 1900938 P.L.N.H 8/1/2016 3/4/2019 
1905000916 1901451 N.V.T 25/9/2010 16/5/2019 
1906000334 1901744 N.T.T.B 6/1/2010 7/6/2019 

 



 
 

Phụ lục 3 

HÌNH ẢNH MINH HOẠ 
 

 
Hình 1. Các hình thái tương quan tạng tâm nhĩ 

 

Tư thế tạng tim 

Tư thế tạng tim 
bình thường 

Tư thế tạng tim 
bất thường 

Đảo ngược  
phủ tạng 

 

Hiện tượng  
đồng phân 

 

Hiện tượng  
đồng phân phải 

 

Hiện tượng  
đồng phân trái 



 
 

 
 

Hình 2. Thắt hẹp bớt ĐMP (banding)  
 

 
 

 

 
Hình 3. Các dạng phẫu thuật bắc cầu chủ phổi 

 
 

 

Phẫu thuật bắc cầu chủ phổi kinh điển 

Phẫu thuật bắc cầu chủ phổi 
cải tiến dùng mạch nhân tạo 

Phẫu thuật Waterston Phẫu thuật Potts 



 
 

 
Hình 4. Phẫu thuật Norwood trên bệnh nhân  

hội chứng thiểu sản tim trái 
 

 

 
Hình 5. Phẫu thuật Glenn hai hướng 

 
 
 
 
 

Cầu B-T shunt 

Cắt vách liên nhĩ 

Máu trộn 
Miếng patch tái tạo ĐMC lên 
 
 

Tĩnh mạch chủ trên 



 
 

 
Hình 6. Phẫu thuật nối tâm nhĩ phải vào tâm thất phải 

 
 

 
Hình 7. Phẫu thuật kiểu đường hầm trong tim 

 
  

Miệng nối nhĩ phải – thất phải 



 
 

Phụ lục 4 

10 TIÊU CHUẨN CỦA CHOUSAT ĐỂ LỰA CHỌN MỘT BỆNH 

NHÂN LÝ TƯỞNG CHO PHẪU THUẬT FONTAN 

 
 
 

1. Tuổi thấp nhất là 4 tuổi 
2. Nhịp xoang 
3. Tĩnh mạch chủ bình thường 
4. Thể tích nhĩ phải bình thường 
5. Áp lực động mạch phổi (ALĐMP) trung bình <15 mmHg 
6. Sức cản ĐMP <4 đơn vị Wood/m2 
7. Tỷ lệ đường kính ĐMP/ĐMC >0,75 
8. Phân suất tống máu thất trái >0,60 
9. Van hai lá không hở 
10. Không có xoắn vặn ĐMP 

 
 

Tài liệu tham khảo: Choussat A. Selection criteria for Fontan’s procedure 
Anderson, RH Shinebourne, EA eds. Paediatric Cardiology. 1977. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Phụ lục 5 

PHAC ĐỒ PORTLAND 

PORTLAND protocol Chiến lược cụ thể 

P – Peripheral vasodilation 

- Sử dụng các thuốc vận mạch trợ tim (ưu tiên 
milrinone) và thuốc dãn mạch phổi (ilomedin) 
đường tĩnh mạch trong 1 vài ngày đầu 

- Duy trì các thuốc đường uống nhóm ACEi 
(captopril) và PDE5i (sildenafil) trong những ngày 
tiếp theo 

O – Oxygen  
- Thở oxy liều tối thiểu liên tục (0,5 lít/ phút) bất 

kể mức bão hòa oxy cho đến khi rút dẫn lưu 

R – Restriction of Fluid 

- Sử dụng albumin 5% trong những ngày đầu, duy 
trì bằng dịch tinh thể đẳng trương trong những 
ngày sau 

- Dịch truyền duy trì 50% nhu cầu trong ngày đầu 
tiên và tối đa 80% trong những ngày tiếp theo 
cho đến khi rút dẫn lưu. Chú ý theo dõi albumin 
máu định kỳ hàng ngày 

- Kết hợp liệu pháp thuốc lợi tiểu đảm bảo cân 
bằng dịch âm trong tất cả các ngày (negative 
fluid balance) 

T – Technique of Surgery 

- Phẫu thuật theo phương pháp ECC 
- Tiến hành mở cửa sổ Fontan ở mọi trường hợp 
- Đặt catheter động mạch, tĩnh mạch trung tâm, 

catheter trong tâm nhĩ hệ thống (theo dõi chỉ số 
LAP, ALĐMP, huyết áp, TPG) 

L – Low Fat Diet 
- Chế độ ăn giảm chất béo (năng lượng do lipid 

cung cấp khoảng 30% nhu cầu) và tăng lượng 
calo (high calories) 



 
 

A – Anticoagulation  

- Aspirin liều thấp 5mg/kg cân nặng, tối thiểu 20 
mg, bắt đầu ngay trước khi rời khỏi phòng phẫu 
thuật và duy trì đường uống trong những ngày 
tiếp theo 

- Heparin liều thấp (20UI/kg/h) bắt đầu từ 4h sau 
phẫu thuật nếu không có chảy máu nghiêm 
trọng đang theo dõi. Theo dõi nồng độ ATIII 
trong máu định kỳ hàng ngày (mục tiêu ATIII 
>0,9 UI/ml) 

- Sử dụng warfarin ngay sau phẫu thuật, mục tiêu 
INR 1.5 trong ngày đầu và đạt giá trị từ 2-3 
trong những ngày tiếp theo (sau khi đã rút 
catheter trong tâm nhĩ) 

N – No Ventilator 
- Hạn chế tối đa thời gian thông khí nhân tạo (rút 

nội khí quản sớm trong 12h đầu sau phẫu thuật) 

D – Diuretic Therapy 

- Sử dụng furosemide đường tĩnh mạch liều 
1mg/kg mỗi 8 tiếng trong ngày đầu 

- Kết hợp spironolactone và chlorothiazide trong 
những ngày tiếp theo 

- Đảm bảo duy trì balance dịch âm cho đến khi 
rút dẫn lưu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Phụ lục 6 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT FONTAN TUÂN THEO QUY TRÌNH 
CHUẨN CỦA TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E 

- Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật: 
+ Hoàn thành đầy đủ hồ sơ bệnh án, xét nghiệm và các thăm dò 

cận lâm sàng đầy đủ. 
+ Khám tai mũi họng, răng hàm mặt trước phẫu thuật theo quy trình. 
+ Khám mê trước phẫu thuật. 
+ Giải thích cho gia đình bệnh nhân về tình hình bệnh tật, phương 

pháp phẫu thuật, lợi ích của phương pháp phẫu thuật, những 
nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. 

+ Thực hiện vệ sinh răng miệng, tắm rửa, thụt tháo trước phẫu thuật. 
+ Nhịn ăn uống trước phẫu thuật ít nhất 6 giờ. 

- Trang thiết bị và dụng cụ: 
+ Máy gây mê, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở. 
+ Máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 
+ Vật liệu mạch nhân tạo: sử dụng mạch Gore-Tex của hãng W.L. 

Gore & Associates, Inc Hoa Kì hoặc Uni-Graft của hãng 
BBraun, Melsungen, Germany. Với đường kính từ 16 mm đến 
24 mm, độ dày của thành mạch là 0,4 mm, và chiều dài là 20 cm. 

+ Ngoài ra còn một số phương tiện vật tư khác: như chỉ khâu mạch 
máu, gạc cầm máu. 

- Gây mê: 
+ Tư thế bệnh nhân nằm ngửa có độn ở dưới vai. 
+ Gây mê toàn thân qua ống nội khí quản. 
+ Đặt đường đo ĐM xâm lấn vào ĐM quay hoặc ĐM cánh tay. 
+ Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm vào tĩnh mạch cảnh trong. 

- Kiểu chạy máy tim phổi nhân tạo: 
+ Ống ĐM đặt vào ĐMC lên sát chân ĐM thân cánh tay đầu. 



 
 

+ Tĩnh mạch: một ống TM đặt vào TM chủ trên ở trên miệng nối 
Glenn, một ống TM đặt ở TM chủ dưới sát cơ hoành, luồn dây 
thắt vào TM chủ trên và TM chủ dưới. 

+ Liệt tim: dung dịch liệt tim được bơm xuôi dòng qua gốc ĐMC. 
Dung dịch liệt tim là dung dịch máu ấm. 

+ Nhiệt độ chạy máy tim phổi nhân tạo: đẳng nhiệt. 
- Kỹ thuật phẫu thuật: 

+ Sát trùng rộng toàn bộ ngực phía trước, bụng, đùi hai bên bằng 
dung dịch Povidin 10%. 

+ Trải khăn vô khuẩn để lộ vùng phẫu thuật và đùi hai bên (vị trí 
cung đùi). 

+ Rạch da vết phẫu thuật cũ, đường giữa xương ức, cắt chỉ thép 
(nếu có). 

+ Sử dụng cưa tròn để cưa xương ức. 
+ Gỡ dính bọc lộ ĐMC lên, TM chủ trên và miệng nối Glenn, tâm 

nhĩ, TM chủ dưới. 
+ Heparin toàn thân: liều 3mg/kg cân nặng. 
+ Đặt ống ĐM và hai ống TM, chạy máy tim phổi nhân tạo khi chỉ 

số ACT > 480. 
+ Đánh giá sơ bộ tổn thương: vị trí mỏm tim so với TM chủ dưới, 

miệng nối Glenn, chạc ba ĐMP. 
+ Cặp ĐMC, bơm dung dịch liệt tim vào gốc ĐMC. 
+ Cắt TM chủ dưới khỏi tâm nhĩ. Qua chỗ cắt có thể mở rộng VLN 

trong trường hợp VLN còn nguyên vẹn hoặc hạn chế. 
+ Vật liệu làm ống nối: mạch nhân tạo Gore-tex hoặc Unigraft, xác 

định đường kính của mạch nhân tạo dựa vào đường kính TM chủ 
dưới trên thông tim hoặc theo chỉ số BSA. Chiều dài ống mạch 
được đo từ vị trí TM chủ dưới đến chạc ba ĐMP. 

+ Nối TM chủ dưới với mạch nhân tạo: miệng nối tận-tận, khâu vắt 
với chỉ mạch máu premiline 5.0, kiểm tra cầm máu. 



 
 

+ Cắt đôi ĐMP tại chạc ba, khâu kín thân ĐMP, tại vị trí cắt ĐMP 
xẻ dọc hai nhánh ĐMP đến gần rốn phổi. Nối ĐMP với đầu 
mạch nhân tạo, miệng nối tận-bên, chỉ khâu vắt, tuỳ vào bệnh 
nhân có thể lựa chọn chỉ mạch máu premiline 6.0 hoặc 5.0. 

+ Mở cửa sổ giữa ống mạch nhân tạo và tâm nhĩ: vị trí mở cửa sổ 
giữa tâm nhĩ và mạch nhân tạo thường là tiểu nhĩ phải, cắt thành 
bên tiểu nhĩ phải và thành bên ống mạch nhân tạo ở vị trí tương 
ứng, đường kính cửa sổ tuỳ từng trường hợp, thông thường 
khoảng 5mm. Nối trực tiếp tâm nhĩ với ống mạch nhân tạo tại vị 
trí tạo cửa sổ bằng chỉ mạch máu Premiline 5.0, khâu vắt (kiểu 
Kissing). 

+ Làm đầy tim, bóp bóng nở phổi, đuổi khí qua kim hút gốc ĐMC 
hoặc để chảy tự do qua vị trí đặt kim bơm dung dịch liệt tim tại 
vị trí gốc ĐMC. 

+ Thả kẹp ĐMC cho tim đập lại. 
+ Tim đập bình thường, huyết động ổn định, ngưng maý tim phổi 

nhân tạo, trung hoà heparin bằng protamin, với tỷ lệ 1/1. Rút ống 
ĐM và ống TM. 

+ Đo ALĐMP qua catheter TM cảnh trong, lấy giá trị trung bình. 
+ Kiểm tra cầm máu các đường khâu và diện gỡ dính. 
+ Đặt dẫn lưu trong màng tim và sau xương ức bằng ống dẫn lưu 

nhựa trong, có tráng silicon bên trong, kích thước ống dẫn lưu 
tuỳ vào cân nặng của bệnh nhân. 

+ Đặt điện cực tâm thất, màng tim hoặc tâm thất, tâm nhĩ. 
+ Đóng màng tim bằng vật liệu nhân tạo (mạch nhân tạo hoặc 

miếng vá màng tim), đóng xương ức bằng chỉ thép, đóng cân cơ 
và da theo các lớp giải phẫu. 

+ Một số trường hợp cần đặt thẩm phân phúc mạng nếu bệnh nhân 
thiểu niệu hoặc vô niệu. 

 
 



 
 

Phụ lục 7 

HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VÀ THÔNG TIM CAN THIỆP 
TRÊN NHÓM BỆNH TIM SINH LÝ 1 THẤT 

1. Hình ảnh siêu âm tim 
1.1. Hình ảnh các thể giải phẫu bệnh tim bẩm sinh dạng sinh lý 1 thất 

 
Hình 1. Bệnh teo van ba lá: van ba lá (VBL) teo tịt dạng màng, buồng thất 

phải (TP) thiểu sản như 1 buồng thất phụ 

 
Hình 2. Thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ với van nhĩ thất chung 



 
 

 
Hình 3. Bệnh teo van hai lá: Van hai lá (VHL) teo tịt dạng màng, buồng 

thất trái (TT) thiểu sản như buồng thất phụ 

 
Hình 4. Bệnh thất phải 2 đường ra kèm đảo gốc động mạch: cả 2 đại động 

mạch xuất phát từ thất phải (TP), trong đó động mạch chủ (ĐMC) nằm 
phía trước so với động mạch phổi (ĐMP) 



 
 

 
Hình 5. Bệnh tim 1 thất 2 đường vào: cả 2 van nhĩ thất gồm van hai lá 

(VHL) và van ba lá (VBL) cùng dẫn máu xuống 1 buồng tâm thất chung 
(TT) 

 
1.2. Hình ảnh các thương tổn phối hợp và kết quả sau phẫu thuật 

 
Hình 6. Hình ảnh hở van nhĩ thất trên bệnh tim sinh lý 1 thất 



 
 

 
Hình 7. Miệng nối Fontan nối giữa tĩnh mạch chủ dưới (TMCD)  

và ống Fontan 

 
Hình 8. Hình ảnh siêu âm mặt cắt dọc qua ống Fontan 



 
 

 
Hình 9. Miệng nối Glenn nối giữa tĩnh mạch chủ trên (TMCT)  

và động mạch phổi (ĐMP) 

 
Hình 10. Hình ảnh dò động mạch vành (ĐMV) vào buồng thất phải (TP) 

(trong bênh lý teo tịt van ĐMP kèm vách liên thất nguyên vẹn) 



 
 

 
Hình 11. Hình ảnh shunt dòng chảy qua lỗ thông liên thất vào trong buồng 

thất phụ (TP) (nguy cơ hình thành huyết khối) 

 
Hình 12. Hình ảnh mỏm cụt động mạch phổi (ĐMP) nằm giữa vị trí van và 

vòng thắt thân ĐMP (nguy cơ hình thành huyết khối) 



 
 

 
Hình 13. Hình ảnh huyết khối tại mỏm cụt động mạch phổi 

 
Hình 14. Miệng nối Damus- Kaye- Stansel (DKS) nối giữa thân động mạch 

phổi (ĐMP) và động mạch chủ (ĐMC) 



 
 

 
Hình 15. Hình ảnh van nhĩ thất nhân tạo cơ học 

trên bệnh nhân tim sinh lý 1 thất 

 
Hình 16. Hình ảnh dụng cụ bít thân động mạch phổi (ĐMP) sau can thiệp 

bít shunt thất- động mạch phổi 



 
 

 
Hình 17. Hình ảnh shunt qua lỗ thông liên thất (TLT) hạn chế 

 
2. Hình ảnh thông tim can thiệp mạch máu 
2.1. Thông tim và khảo sát tuần hoàn sinh lý 1 thất 

 
Hình 18. Hình ảnh thông tim chụp mạch khảo sát miệng nối Glenn (nối 

giữa tĩnh mạch chủ trên và động mạch phổi) 



 
 

 
Hình 19. Hình ảnh thông tim chụp mạch khảo sát miệng nối và ống 

Fontan (nối giữa tĩnh mạch chủ dưới và động mạch phổi) 
2.2. Can thiệp mạch máu trên nhóm bệnh tim sinh lý 1 thất 

 
Hình 20. Hình ảnh chụp mạch xác định shunt tồn lưu tâm thất- ĐM phổi 
qua vòng thắt động mạch phổi trên (A) chụp nghiêng và (B) chụp thẳng 



 
 

 
Hình 21. Sau can thiệp bít thân ĐM phổi bằng dụng cụ 

(không còn shunt tổn lưu) 

 
Hình 22. Hình ảnh chụp mạch phát hiện tuần hoàn bàng hệ chủ - phổi (A) 

và can thiệp bít động mạch bàng hệ bằng dụng cụ (B) 



 
 

 
Hình 23. Hình ảnh chụp mạch xác định shunt qua cửa sổ Fontan vào tâm 

nhĩ 

 
Hình 24. Can thiệp bít cửa sổ Fontan bằng dụng cụ (A) và chụp kiểm tra 

không còn shunt tồn lưu qua cửa sổ Fontan (B) 



 
 

 
Hình 25. Chụp mạch xác định hẹp ống Fontan (A) và can thiệp nong bóng 

qua da vị trí hẹp (B) 
 
 
 
 
 
 


