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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Hở van ba lá (HoBL) và rối loạn chức năng thất phải (CNTP) liên quan 

đến sự tái cấu trúc của các buồng tim bên phải và vòng van ba lá (VBL) là 

những hậu quả thường gặp ở bệnh nhân bị tổn thương van tim bên trái nặng 

(đặc biệt ở người bệnh hẹp và/hoặc hở van hai lá). Tần suất HoBL mức độ 

vừa trở lên dao động từ 24% ở bệnh nhân hở van hai lá đến 38% ở bệnh nhân 

hẹp van hai lá do thấp.1–4 Tỷ lệ rối loạn CNTP ở những bệnh nhân hở van hai 

lá nặng khoảng 16 – 32%.5–7 Trước đây, người ta tưởng rằng HoBL thứ phát 

(hay còn gọi HoBL cơ năng) sẽ tự hồi phục sau khi bệnh lý van tim bên trái 

được giải quyết bằng phẫu thuật.8 Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, nếu chỉ 

sửa chữa van tim bên trái, HoBL có thể tiến triển nặng lên và dẫn đến các kết 

cục bất lợi như giảm khả năng gắng sức, suy tim và tử vong.9–11 Do đó, 

Trường Môn Tim mạch/Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACC/AHA) và Hội Tim 

mạch Châu Âu (ESC) khuyến cáo nên sửa VBL cùng thời điểm phẫu thuật 

van tim bên trái ở bệnh nhân HoBL nặng hoặc HoBL mức độ nhẹ - vừa có 

kèm giãn vòng VBL hoặc dấu hiệu của suy tim phải.12,13 Phẫu thuật này đã 

được thực hiện trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây cho thấy hiệu quả trong 

việc làm giảm mức độ HoBL, ngăn chặn HoBL tiến triển nặng lên, cải thiện 

CNTP cũng như khả năng sống còn.14–16 Tuy vậy thống kê cho thấy sự tái 

xuất hiện của HoBL mức độ vừa trở lên vẫn có thể xảy ra ở 5 - 26% các bệnh 

nhân đã được sửa VBL.17,18 HoBL tiến triển nặng được coi là một biến chứng 

quan trọng của phẫu thuật van hai lá vì lâu dài gây suy giảm nghiêm trọng 

khả năng gắng sức, suy tim phải, khó kiểm soát bằng điều trị nội khoa, bệnh 

nhân có thể cần phẫu thuật lại VBL với tỷ lệ tử vong tương đối cao nếu ở giai 

đoạn muộn đã có suy tim phải.19–22 Một số nghiên cứu cho thấy CNTP là yếu 

tố độc lập liên quan đến tử vong do mọi nguyên nhân sau phẫu thuật tim và là 
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nguyên nhân của tỷ lệ tử vong cao ở những trường hợp phải tái phẫu thuật do 

HoBL nặng.23,24 Mối quan hệ nhân quả giữa HoBL và CNTP rất phức tạp,  

thực nghiệm cho thấy sự dung nạp tương đối tốt của thất phải khi có HoBL 

nặng nhưng một số nghiên cứu cho thấy CNTP giảm cùng với mức độ trầm 

trọng của HoBL tăng trong khi rối loạn CNTP có thể gây HoBL thông qua sự 

tái cấu trúc thất phải.  

Tại Việt Nam, phẫu thuật tạo hình VBL cùng thời điểm phẫu thuật các 

van tim bên trái được thực hiện thường xuyên tại các trung tâm tim mạch. 

Một nghiên cứu trong nước cho thấy tỷ lệ HoBL tồn dư mức độ vừa-nhiều 

sau phẫu thuật tạo hình VBL khá cao (khoảng 26,7%) và tăng lên qua thời 

gian theo dõi.18 Tuy vậy, có khá ít nghiên cứu về tình trạng HoBL và CNTP 

cũng như các yếu tố nguy cơ của tình trạng này sau phẫu thuật các van tim 

bên trái có kèm sửa VBL. Do vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: “Thay đổi chức 

năng thất phải và mức độ hở van ba lá trên siêu âm tim ở bệnh nhân 

phẫu thuật van hai lá có tạo hình van ba lá”, với mục tiêu: 

1. Đánh giá mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật van hai lá có tạo hình van 

ba lá và các yếu tố liên quan.   

2. Đánh giá sự thay đổi chức năng thất phải sau phẫu thuật van hai lá có 

tạo hình van ba lá và các yếu tố liên quan.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

 Cơ chế bệnh sinh hở van ba lá và suy chức năng thất phải trong bệnh 

lý van tim bên trái 

 Giải phẫu, sinh lý bộ máy van ba lá và thất phải 

1.1.1.1 Giải phẫu, sinh lý bộ máy van ba lá 

Bộ máy van ba lá (VBL) gồm 4 thành phần: vòng van, ba lá van, các 

dây chằng và cơ nhú (Hình 1.1).25,26 Ba lá van gồm lá trước, lá sau và lá 

vách.25 Lá trước có diện tích lớn nhất, lá sau nhỏ nhất. Ba lá van kết nối với ba 

cơ nhú tương ứng bởi các dây chằng. Vòng VBL bị giãn hoặc sự dịch chuyển 

vị trí các cơ nhú khi thất phải bị giãn đều có thể gây HoBL.27  
 

 
 

Hình 1.1. Giải phẫu van ba lá28 

A. Các thành phần của bộ máy van ba lá nhìn từ mặt trước thất phải. 
B. Hình dạng 3D của vòng van ba lá và cấu trúc lân cận nhìn từ mặt sau 

thất phải. 
ĐMC: động mạch chủ, ĐMP: động mạch phổi,ĐMV: động mạch vành, ĐMVP: ĐMV phải, 
ĐMVT: ĐMV trái, VBL: van ba lá, T: lá trước, V: lá vách, S: lá sau, TP: thất phải, TT: thất trái.  
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Vòng VBL là cấu trúc linh hoạt, dễ bị thay đổi hình dạng theo tình 

trạng tải cũng như hình dạng thất phải và đóng vai trò quan trọng trong cơ chế 

HoBL cơ năng. Vòng VBL bình thường không phẳng mà có dạng yên ngựa, 

với hai điểm cao và hai điểm thấp chênh nhau khoảng 7 mm (Hình 1.2).29–31 

Vòng VBL bình thường hình oval hoặc tam giác với chu vi tối đa ở người 

bình thường 12 ± 1 cm và giảm khoảng 20% khi tâm nhĩ thu 32,33 Đường kính 

vòng van thay đổi tùy theo vị trí đo, với các giá trị tham chiếu thay đổi trong 

khoảng từ 25 - 39 mm.29 Khác với van hai lá, vòng VBL không có sự liên tục 

với tổ chức xơ của van tổ chim. Lá vách được cố định vững chắc nhất vào 

VLT nên khi bị giãn, vòng van bị kéo ra về phía thành tự do, hình dạng trở 

nên tròn và phẳng hơn (Hình 1.3).29,31,32 Cũng vì lý do này, kích cỡ của vòng 

VBL khi sửa dựa theo kích thước của phần chân lá vách (Hình 1.2).  

 
Hình 1.2. Giãn vòng van ba lá.31  

a: Van ba lá bình thường. b: giãn vòng van ba lá thứ phát chủ yếu xảy ra theo 
hướng vách – thành bên. c: vòng van ba lá bình thường với 2 điểm cao theo 

hướng trước (T) – sau (S). d: vòng van ba lá bị giãn trở nên phẳng hơn. 
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1.1.1.2 Giải phẫu, sinh lý thất phải 

Thất phải nằm ở phía trước và ôm quanh thất trái, có hình tam giác nếu 

nhìn từ mặt trước, hình lưỡi liềm nếu cắt ngang.34 Buồng thất phải được chia 

thành 3 phần giới hạn từ vòng van ba lá cho tới van động mạch phổi (ĐMP) 

gồm: (1) phần buồng nhận gồm van ba lá, các dây chằng và cơ nhú; (2) phần 

cơ bè vùng mỏm; (3) phần phễu (infundibulum, conus) tạo thành bởi cơ tim 

trơn nhẵn hình ống hỗ trợ cho van ĐMP.34  

Thất phải có thành tự do mỏng hơn so với thất trái nên rất dễ bị giãn. 

Thất phải bơm máu vào động mạch phổi, bình thường sức cản mạch phổi 

(PVR) chỉ bằng 10% sức cản hệ thống (SVR).34,35 Những đặc điểm đó xác 

định khả năng chịu đựng của thất phải đối với quá tải thể tích tốt hơn là quá 

tải áp lực.36 

 

Hình 1.3. Cấu trúc cơ thất phải.37  

A: Các bó cơ sắp xếp theo chiều chu vi ở bề mặt thất phải và lớp giữa thất trái.  

B: Cơ thất phải sắp xếp thep chiều dọc ở lớp dưới nội mạc 

Thành tự do thất phải được cấu tạo chủ yếu bởi các sợi cơ ngang 

(transverse fibers) và một ít các sợi cơ dọc (longitudinal fibers) ở lớp dưới nội 

mạc (Hình 1.3).37–39 Lớp cơ ngang liên tục giữa thất trái và thất phải, nó cùng 
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với màng ngoài tim và vách liên thất (VLT) là ba yếu tố giải phẫu tạo nên sự 

phụ thuộc lẫn nhau giữa hai tâm thất.38 Trên thực tế, lực kéo của VLT đóng 

góp khoảng 24% CNTP ở tim bình thường và lên đến 35% đến 40% khi rối 

loạn CNTP.  

Thất phải kết nối với tĩnh mạch hệ thống ở đầu vào và tuần hoàn phổi ở 

đầu ra. Ba yếu tố liên quan trực tiếp đến CNTP bao gồm: tiền gánh, hậu gánh 

và khả năng co bóp nội tại của cơ tim thất phải. Tiền tải thất phải được xác 

định bởi thể tích thất phải cuối tâm trương. Hậu tải thất phải liên quan chặt 

chẽ với sức cản mạch phổi (PVR - pulmonary vascular resistance):  

PVR = (mPAP – PAWP)/CO 

(trong đó mPAP là áp lực ĐMP trung bình, PAWP: áp lực mao mạch phổi 

bít, CO: cung lượng tim). 

 Cơ chế bệnh sinh hở van ba lá và suy chức năng thất phải trong 

bệnh van tim trái 

1.1.2.1 Khái niệm hở van ba lá và suy chức năng thất phải 

HoBL sinh lý với mức độ hở nhẹ và bộ máy van bình thường có thể 

gặp ở 70-90% dân số.40 HoBL mức độ vừa trở lên gặp ở khoảng 0.55% dân 

số. Khi HoBL mức độ vừa trở lên, gánh nặng huyết động bắt đầu xuất hiện và 

tỷ lệ sống sót kém hơn so với nhóm chứng có mức độ HoBL nhẹ hơn.41,42 

HoBL tiên phát do bệnh lý tại bộ máy VBL chỉ chiếm tỷ lệ dưới 10%, còn lại 

hơn 90% các trường hợp là HoBL thứ phát do các căn nguyên khác nhau, 

trong đó bệnh van tim bên trái là nguyên nhân phổ biến nhất (Biểu đồ 1.1).40,41 

Trong HoBL cơ năng, các lá van có hình thái bình thường nhưng đóng không 

kín do vòng van hoặc thất phải bị giãn.29,30 

Rối loạn chức năng thất phải (right ventricular dysfunction) là tình 

trạng sinh lý bệnh có sự bất thường đổ đầy và/hoặc co bóp của tâm thất 

phải.43 Cần chú ý là thuật ngữ rối loạn chức năng thất phải và suy tim phải 
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không đồng nghĩa. Suy tim phải (right heart failure) là một hội chứng lâm 

sàng gây ra bởi sự thay đổi cấu trúc và/hoặc chức năng của tuần hoàn tim 

phải dẫn đến phân phối lưu lượng máu không tối ưu (cao hoặc thấp) đến tuần 

hoàn phổi và/hoặc tăng áp lực tĩnh mạch hệ thống khi nghỉ ngơi hoặc khi 

gắng sức.44 Rối loạn chức năng thất phải là tình trạng sinh lý bệnh dẫn đến 

suy tim phải.43 

 
Biểu đồ 1.1. Nguyên nhân gây hở van ba lá41 

1.1.2.2 Cơ chế hở van ba lá và rối loạn chức năng thất phải trong bệnh van 

tim trái 

Bệnh van tim trái có tác động lên tim phải theo cách “ngược dòng” 
thông qua làm tăng áp lực tĩnh mạch phổi và tăng ALĐMP, nhưng cũng có tác 
động “xuôi dòng” thông qua tái cấu trúc thất trái và sự phụ thuộc lẫn nhau 
giữa hai thất.45 Hẹp van hai lá có tác động ngược dòng trội hơn do gây tăng áp 
lực nhĩ trái, trong khi hở van hai lá có tác động xuôi dòng đáng kể hơn do gây 
quá tải thể tích thất trái.45 Ở bệnh nhân hở van hai lá, tình trạng quá tải thể 
tích thất trái có thể gây rối loạn chức năng vách liên thất, giảm khả năng đổ 
đầy của thất phải và rối loạn CNTP thông qua cơ chế phụ thuộc lẫn nhau giữa 
hai thất.46,47 Tăng ALĐMP xuất hiện ở > 50% các trường hợp bệnh lý van 
động mạch chủ (ĐMC) có triệu chứng hoặc hẹp chủ khít.48,49 Mức độ tăng 
ALĐMP ở bệnh nhân hẹp chủ phụ thuộc vào mức độ rối loạn chức năng tâm 
trương thất trái hơn là mức độ hẹp van ĐMC.48,50 Hở van ĐMC làm tăng thể 

Bệnh van tim 
trái

49.5%

TALĐMP
23.0%

Suy thất trái
12.9%

Đơn độc
8.1%

Thực tổn
4.8%

Bệnh TBS
1.7%
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tích thất trái, tăng áp lực đổ đầy thất trái, giảm độ đàn hồi thất trái cũng gây 
tăng ALĐMP ở giai đoạn sau của bệnh.51 Tăng ALĐMP nặng xuất hiện ở 16 
– 24% bệnh nhân HoC nặng, 35% bệnh nhân HoC nặng có HoBL vừa trở 
lên.52,53 Một số nghiên cứu báo cáo tỷ lệ rối loạn CNTP ở bệnh nhân hẹp van 
ĐMC nặng khoảng 24%.54,55 

 
Hình 1.4. Cơ chế hở van ba lá và rối loạn chức năng thất phải trong bệnh 

van tim trái43,45 

Hiện tượng tăng áp lực ngược dòng trong tĩnh mạch phổi dẫn tới tăng 

ALĐMP hậu mao mạch. Quá trình nói trên đặc trưng cho “Tăng ALĐMP thứ 

phát do bệnh tim trái,” tương ứng với tăng áp phổi nhóm 2 theo phân loại của 

Tổ chức Y tế Thế giới, đây là loại tăng áp phổi phổ biến nhất. Tăng ALĐMP 

gây tăng hậu tải thất phải và rối loạn chức năng tâm trương, nếu kéo dài dẫn 

tới tái cấu trúc thất phải, giãn và mất đồng bộ trong hoạt động của thất phải 

gây ra rối loạn CNTP.45 Tái cấu trúc thất phải làm giãn vòng van ba lá, dịch 

chuyển cơ nhú và kéo căng các lá van (leaflet tethering) khiến các lá van 
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không thể áp sát nhau khi đóng. HoBL nặng lại làm quá tải thể tích thất phải 

tạo thành vòng xoắn bệnh lý càng làm rối loạn CNTP nặng nề hơn. Sự quá tải 

áp lực hay thể tích thất phải đều kéo theo những thay đổi vi thể và chức năng 

tế bào cơ tim (Hình 1.5).37  

Sự gia tăng ALĐMP trong bệnh van tim trái ban đầu là hậu mao mạch, 
nếu kéo dài dẫn đến rối loạn chức năng nội mô, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc 
mạch máu phổi dẫn đến tình trạng tăng áp lực ĐMP hỗn hợp tức là cả trước 
và sau mao mạch và tăng sức cản phổi. Ở giai đoạn muộn, tăng áp phổi có thể 
trở nên không thể đảo ngược được.56,57 Sự tiến triển từ rối loạn CNTP đến suy 
tim phải song song với việc chuyển từ trạng thái “thích nghi” (adaptation) 
sang “mất bù” (maladaptation). Ở giai đoạn thích nghi (adaptive remodeling) 
chưa có các dấu hiệu lâm sàng của suy tim phải.58 Nếu các căn nguyên không 
được giải quyết, tình trạng HoBL và tái cấu trúc thất phải tiến triển nặng lên, 
tạo ra vòng xoắn bệnh lý “HoBL - suy thất phải”. Khi đó hệ thống thần kinh – 
thể dịch được hoạt hoá và chuyển sang giai đoạn mất bù (maladaptive 
remodeling), các triệu chứng suy tim phải xuất hiện với các triệu chứng ứ trệ 
tĩnh mạch ngoại biên.59,60 Ở giai đoạn cuối, HoBL trầm trọng, áp lực tĩnh 
mạch hệ thống tăng cao khiến chênh áp qua VBL có thể “giả bình thường”, 
khi đó áp lực ĐMP có vẻ không cao nhưng sức cản phổi đã tăng nhiều, thất 
phải luôn trong tình trạng bị tăng hậu gánh.61,62 Ở giai đoạn này, việc sửa 
chữa van ba lá thậm chí có thể làm nặng hơn gánh nặng hậu tải của thất phải 
dẫn tới suy thất phải cấp. Do đó, suy thất phải nặng là một chống chỉ định của 
phẫu thuật VBL. 

Rung nhĩ mạn tính hay xảy ra trong bệnh van tim trái cũng là một 
nguyên nhân làm giãn nhĩ phải và làm giãn vòng van ba lá gây HoBL.4,63 Bên 
cạnh HoBL cơ năng, một số trường hợp có thể phối hợp với bệnh lý tại bản 
thân các lá van hoặc dây chằng cột cơ của VBL như trong thấp tim hay tổ 
chức sùi tại van ba lá, các trường hợp này được gọi là HoBL thực tổn.  
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Hình 1.5. Hình ảnh giải phẫu, mô bệnh học, cộng hưởng từ, sức căng cơ tim, 
đường biểu diễn áp lực - thể tích thất phải bình thường và bệnh lý37 

TP quá tải áp lực bị phì đại và giãn, vách liên thất phẳng thì tâm thu, xơ hóa lan rộng, giảm sức 
căng cơ tim với mất đồng bộ và đạt đỉnh muộn sau tâm thu, tăng độ đàn hồi cuối tâm thu (Ees), 
cuối tâm trương (Eed) và độ đàn hồi động mạch (Ea). TP quá tải thể tích bị giãn, vách liên thất 
phẳng thì tâm trương, xơ hóa nhẹ, sức căng cơ tim gần như bình thường và đồng bộ, và độ đàn hồi 
được bảo tồn 37. 
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 Chẩn đoán hình ảnh hở van ba lá và suy chức năng thất phải  

 Siêu âm tim đánh giá hở van ba lá 

Siêu âm tim được chỉ định mức độ IC để đánh giá mức độ và căn 

nguyên HoBL.12,64,65 Siêu âm tim qua thành ngực (SATN) là phương pháp cơ 

bản nhất để đánh giá HoBL. 

1.2.1.1 Đánh giá mức độ hở van ba lá 

Bảng 1.1. Đánh giá mức độ hở van ba lá64 

Thông số Nhẹ Vừa Nặng 
Cấu trúc    
 Hình thái VBL BT/ bất thường 

nhẹ  
Bất thường vừa  Tổn thương nặng (co 

rút/đứt dây chằng, 
thủng lá van) 

 Kích thước NP, TP Thường bình 
thường 

Bình thường hoặc 
giãn nhẹ 

Thường giãn 

 TMC dưới < 20 mm 21-25 mm > 25 mm 
Định tính Doppler    
 Diện tích dòng màu 
HoBL 

Nhỏ, hẹp, trung 
tâm 

Vừa trung tâm Rộng, trung tâm hoặc 
lệch tâm  

 Vùng hội tụ Không thấy, 
thoáng qua hoặc 
nhỏ 

Trung gian về kích 
thước và thời gian 

Rộng, toàn thì tâm 
thu 

 Phổ Doppler liên tục 
dòng HoBL 

Nhạt/không đầy 
đủ/parabol 

Đậm, parabol hoặc 
tam giác 

Đậm, phổ tam giác, 
đỉnh đến sớm (< 2 m/s 
nếu HoBL rất nhiều) 

Bán định lượng    
 Diện tích dòng màu   
HoBL (cm2) 

< 5 5-10 >10 

 VC (cm) <0.3 <0.6 ³0.7 
 Bán kính PISA (cm) £0.5 0.6-0.9 >0.9 
 PW TM trên gan Sóng tâm thu trội Sóng tâm thu dẹt Sóng tâm thu đảo 

ngược 
 PW qua VBL  E < 1m/s hoặc A 

trội 
Thay đổi E ³ 1 m/s 

Định lượng    
 EROA (mm2) (PISA) <20 20-39 ³40 
 R Vol (mL) (PISA) <30 30-45 ³45 
BT: bình thường, EROA: diện tích lỗ hở hiệu dụng, PW: Doppler xung, TM: tĩnh mạch, 
Rvol: thể tích hở, VC: vena contracta – đường kính cổ dòng hở chỗ hẹp nhất 
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Doppler màu được sử dụng đầu tiên để phát hiện dòng HoBL. Tuy 
nhiên, kích thước dòng màu HoBL có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như 
điều chỉnh độ sáng của màu, hướng dòng hở trung tâm hay lệch tâm…cho 
nên chỉ diện tích dòng hở là không đủ độ chính xác để đánh giá mức độ 

HoBL. Do vậy, cần phối hợp nhiều thông số nhằm giảm bớt ảnh hưởng của 
yếu tố kỹ thuật hoặc những lỗi trong đo đạc.66 Mức độ HoBL được đánh giá 
dựa trên các thông số định tính, bán định lượng và định lượng (Bảng 1.1)64:  

- Các thông số định tính bao gồm: hình thái VBL, mức độ giãn của nhĩ phải, 
thất phải và tĩnh mạch chủ dưới, diện tích dòng HoBL trên Doppler màu 
và hướng lan.  

- Ba thành phần của dòng HoBL trên Doppler màu cung cấp các thông số 
bán định lượng bao gồm: độ rộng cổ dòng hở (Vena Contracta - VC), diện 
tích dòng hở, bán kính vùng hội tụ (Bảng 1.2).  

- Các thông số định lượng mức độ HoBL bao gồm: diện tích lỗ hở hiệu 
dụng và thể tích hở tính bằng phương pháp PISA (Bảng 1.2). 

Tuy nhiên việc đo đạc nhiều thông số có thể dẫn tới sự không thống nhất 
giữa các kết quả thu được để xếp vào mức độ hở nào. Hội siêu âm Hoa Kỳ 

đưa ra cách tiếp cận đánh giá mức độ HoBL trong thực hành bằng cách xem 
có phần lớn các tiêu chuẩn hướng tới hở nhẹ hoặc nặng hay không từ các 
thông số định tính và bán định lượng (Hình 1.6). Khi có nhiều thông số phù 

hợp, mức độ HoBL được xác định với khả năng chính xác cao (nhất là với 
mức độ hở nhẹ và hở nặng) thì có thể tin tưởng vào việc nhận định kết quả 
với các thông số định tính và bán định lượng mà không cần định lượng 

thêm.64 Trong trường hợp phần lớn các thông số định tính hoặc bán định 
lượng trung gian giữa hở nhẹ và hở nặng, nhiều khả năng là HoBL vừa thì đo 
VC và nếu có thể thì thực hiện thêm phương pháp PISA tính diện tích lỗ hở 

hiệu dụng và thể tích hở. Hiện tại có ít kinh nghiệm với việc đánh giá mức độ 
HoBL bằng các thông số định lượng này so với hở van hai lá và hở van ĐMC 
(Hình 1.6).  
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Hình 1.6. Lược đồ chẩn đoán mức độ hở van ba lá64 

Trong trường hợp chất lượng SATN không kết luận được về cơ chế 

hoặc mức độ HoBL thì siêu âm tim qua thực quản (SATQ) và siêu âm 3D có 

thể được chỉ định. So với SATN, SATQ bị hạn chế về góc quét và khoảng 

cách từ đầu dò đến VBL xa hơn nhưng chất lượng hình ảnh tốt hơn do loại bỏ 

được các yếu tố nhiễu bởi phổi hay thành ngực. Siêu âm tim 3D cung cấp mặt 

cắt trực diện cho phép quan sát đồng thời cả ba lá van và toàn bộ cấu trúc 

vòng van giúp đánh giá cụ thể hơn về hình thái van ba lá.67 Bảng 1.2 mô tả 

cách đo và ưu nhược điểm của các thông số siêu âm đánh giá mức độ HoBL. 
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Bảng 1.2. Các thông số siêu âm đánh giá mức độ hở van ba lá 
và ưu/nhược điểm64,66 

Hình minh hoạ Cách đo/Ưu/nhược điểm 
Doppler màu 2D 
Diện tích dòng hở ba lá 

 

Siêu âm Doppler màu. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm hoặc 
buồng nhận thất phải. Viền theo chu vi dòng trào 
ngược vào NP thì tâm thu. 
Ưu điểm: đánh giá nhanh, giúp phát hiện và xác định 
hướng dòng hở, có giá trị tốt trong sàng lọc HoBL nhẹ 
và nhiều 
Nhược điểm: Phụ thuộc vào chênh lệch áp lực 
(driving pressure) và hướng dòng hở. Bị ảnh hưởng 
bởi kỹ thuật và huyết động. Đánh giá thấp hơn thực tế 
nếu dòng hở lệch lâm tạt vào thành NP (hiệu ứng 
Coanda). 

VC (Đường kính cổ dòng hở) 

 

Siêu âm Doppler màu. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm hoặc 
buồng nhận thất phải. Xác định ba thành phần của 
dòng HoBL (VC, PISA, dòng hở trong NP). Đo cổ 
dòng hở chỗ nhỏ nhất. 
Ưu điểm: Tương đối độc lập với huyết động. Không 
bị ảnh hưởng bởi hở van khác. Chính xác khi HoBL 
nhẹ hoặc nhiều. Có thể áp dụng cho dòng hở lệch tâm 
Nhược điểm: Không đánh giá được nếu có nhiều dòng 
hở. Có thể bị sai số lớn vì giá trị đo được nhỏ. 

Bán kính vùng hội tụ 

 

Siêu âm Doppler màu, đo bán kính vùng hội tụ ở 
giới hạn Nyquist thấp để thu được vùng hội tụ hình 
bán cầu rõ nhất. 
Ưu điểm: đánh giá nhanh 
Nhược điểm: Không đánh giá được nếu có nhiều 
dòng hở hoặc không thu được vùng hội tụ có hình 
bán cầu. 

Cổ dòng hở đo trên siêu âm 3D màu 

 

Sử dụng chế độ cắt ngang theo trục của dòng hở, 
chọn thời điểm giữa tâm thu. 
Ưu điểm: có thể đo được cả trường hợp có nhiều 
dòng hở. 
Nhược điểm: Có thể ước tính quá lên hoặc dưới 
mức kích thước dòng hở. Mất nhiều thời gian. Độ 
phân giải không gian thấp có thể làm ước tính quá 
mức. 
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Doppler xung dòng chảy tĩnh mạch trên gan 

 

Mặt cắt dưới sườn 
Cửa sổ Doppler thăm dò đặt ở tĩnh mạch trên gan 
Ưu điểm: Đơn giản, dòng trào ngược TM trên gan 
đặc hiệu cho HoBL nặng (mũi tên). 
Nhược điểm: Phụ thuộc vào độ đàn hồi của nhĩ 
phải. Không chính xác nếu rung nhĩ hoặc có nhịp 
của máy tạo nhịp với dẫn truyền nhĩ ngược. 

Doppler liên tục dòng hở ba lá 

 

Thu tín hiệu Doppler liên tục dòng HoBL mặt cắt 4 
buồng từ mỏm hoặc buồng nhận thất phải. 
Ưu điểm: Đơn giản, đậm độ phổ CW tỷ lệ với số 
lượng tế bào máu tham gia vào dòng hở. 
Nhược điểm: Khó thu được tín hiệu đầy đủ nếu 
dòng hở lệch tâm. Có thể khó phân biệt hở vừa với 
hở nhiều 

Phương pháp PISA đánh giá EROA, Rvol 

 

 

Mặt cắt 4 buồng từ mỏm. Zoom dòng màu. Giảm giới 
hạn Nyquist. Đo bán kính vùng hội tụ tại thời điểm 
giữa tâm thu sử dụng điểm aliasing đầu tiên dọc theo 
hướng của chùm siêu âm. Đo vận tốc đỉnh dòng 
HoBL và VTI (Doppler liên tục). Tính EROA, R Vol 

RVol = 2R 2 x Va 
EROA = Rvol/Pmax HoBL 

(EROA: diện tích lỗ hở hiệu dụng, R: bán kính vùng 
hội tụ, Va: vận tốc tại đó xuất hiện aliasing, Rvol: Thể 
tích HoBL, Pmax: vận tốc tối đa dòng HoBL) 
Ưu điểm: Không ảnh hưởng bởi căn nguyên HoBL và 
hở van khác. Định lượng: ước tính mức độ nặng dòng 
hở (EROA) và tình trạng quá tải thể tích (R Vol). Vùng 
hội tụ rộng ở vận tốc 28cm/s gợi ý HoBL đáng kể 
Nhược điểm: Hình dạng vùng hội tụ bị ảnh hưởng bởi: 

- Vận tốc aliasing 
- Lỗ hở không tròn 
- Sai số khi đo bán kính PISA bị bình phương 
- Thay đổi giữa các lần đo 

Có ít nghiên cứu 



 16 

1.2.1.2 Đánh giá hình thái van ba lá và cơ chế gây hở van  

Ngoài mức độ HoBL, việc đánh giá cơ chế hở van là rất quan trọng vì 

điều này phục vụ cho việc chọn lựa phương án điều trị.65,68 Các thông số 

đường kính vòng van và mức độ kéo căng của lá van cho biết vòng van có bị 

giãn hay không và cách thức áp sát của các lá van khi đóng.66,69,70 Trong 

trường hợp HoBL cơ năng do bệnh van hai lá, siêu âm tim sẽ thấy các lá van 

ba lá thanh mảnh hoặc chỉ dày nhẹ, nhưng có thể có giãn vòng van và/hoặc bị 

tăng chiều cao và diện tích hình lều tạo bởi van ba lá và mặt phẳng vòng van 

trong thì tâm thu ở mặt cắt 4 buồng. Đường kính vòng van ba lá (ĐKVVBL) 

bình thường đo ở thì tâm trương của người lớn là 28 ± 5 mm. Sự giãn vòng 

van đáng kể được xác định khi đường kính vòng van cuối tâm trương ở mặt 

cắt bốn buồng > 40 mm hoặc > 21 mm/m2. Đo chiều cao điểm đóng VBL và 

diện tích hình lều (tenting area) giúp đánh giá tình trạng lá van bị kéo xa khỏi 

mặt phẳng vòng van khi đóng, giá trị bình thường của các chỉ số này tương 

ứng là < 8mm, và < 1cm2. 

  
Hình 1.7. Siêu âm 2D đánh giá tình trạng giãn vòng van và kéo căng lá van 

A. Đo đường kính vòng van ba lá ở mặt cắt 4 buồng. 
B.  Đo chiều cao điểm đóng VBL và diện tích hình lều (tenting area).  
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1.2.1.3 Các giai đoạn hở van ba lá 

ACC/AHA phân loại các giai đoạn HoBL căn cứ vào mức độ hở, dấu 

hiệu ảnh hưởng đến huyết động của HoBL trên siêu âm và triệu chứng lâm 

sàng để từ đó có phương án điều trị thích hợp cho từng giai đoạn (Bảng 1.3) 

Bảng 1.3. Phân loại giai đoạn hở van ba lá 71 
Giai 
đoạn 

Mức độ 
HoBL Đặc điểm dòng HoBL Hậu quả 

huyết động 
Triệu chứng 

lâm sàng 

B HoBL tiến 
triển 

Dòng HoBL trung tâm < 50% diện 
tích NP 
VC < 7mm 
ERO < 0.40 cm2 

Rvol < 45ml 

Không 
 Không 

C 
HoBL nặng 
không triệu 

chứng 

Dòng HoBL trung tâm ³ 50% diện 
tích NP 
VC ³ 7mm 
ERO ³ 0.40 cm2 

Rvol ³ 45ml 
Phổ Doppler tiên tục đậm, hình 
tam giác 
Dòng trào ngược tâm thu tĩnh 
mạch trên gan 

Giãn TP và 
NP 

Tăng ALNP 
với sóng “c-

V” 

Tăng áp lực 
tĩnh mạch hệ 

thống 
Không triệu 

chứng 

D 
HoBL nặng 

có triệu 
chứng 

Dòng HoBL trung tâm ³ 50% diện 
tích NP 
VC ³ 7mm 
ERO ³ 0.40 cm2 

Rvol ³ 45ml 
Phổ Doppler tiên tục đậm, hình 
tam giác 
Dòng trào ngược tâm thu tĩnh 
mạch trên gan 

Giãn TP và 
NP 

Tăng ALNP 
với sóng “c-

V” 

Tăng áp lực 
tĩnh mạch hệ 

thống 
Khó thở khi 
gắng sức, 

mệt, phù, cổ 
chướng 

ALNP: áp lực nhĩ phải; ERO: lỗ hở hiệu dụng, NP: nhĩ phải; sóng c-V: sóng đầu và cuối tâm thu tĩnh 
mạch cảnh; Rvol: thể tích hở. TP: thất phải. 

 Siêu âm tim đánh giá chức năng thất phải 

CNTP có liên quan đến tử vong sau phẫu thuật tim, do đó đánh giá 

CNTP trước và sau phẫu thuật có vai trò quan trọng.72 Rối loạn CNTP trước 

phẫu thuật được xác định bằng siêu âm tim toàn diện là một yếu tố tiên đoán 

mạnh mẽ các kết quả bất lợi sau phẫu thuật van tim trái.73 SATN vẫn là 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh cơ bản nhất để đánh giá cấu trúc và CNTP.  
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Bảng 1.4. Các thông số siêu âm tim cơ bản đánh giá chức năng thất phải74 

Hình minh hoạ Thông số, ưu điểm, hạn chế 

 

Biên độ di động vòng van ba lá (TAPSE) 
 
Ưu điểm: Dễ thực hiện, đáng tin cậy, có thể 
lặp lại; tương quan tốt với EF TP đánh giá 
bằng xạ hình; có giá trị tiên lượng. 
Hạn chế: Phụ thuộc vào góc và điều kiện 
tải; tương quan kém với EF TP sau phẫu 
thuật; đại diện cho CNTP theo chiều dọc và 
có thể không phản ánh CNTP toàn bộ. 
 

 

Vận tốc tâm thu vòng van ba lá (S’) 
Ưu điểm: Dễ thực hiện, đáng tin cậy, có thể 
lặp lại; tương quan với EF TP đánh giá 
bằng xạ hình; có giá trị tiên lượng 
Nhược điểm: Giả định chức năng của 1 
vùng đại diện cho CNTP toàn bộ. Đánh giá 
thấp hơn thực tế nếu vùng đáy thành tự do 
TP và vòng VBL thành bên không cùng 
nằm trên đường cursor Doppler. Giảm sau 
phẫu thuật tim. 

 

Phân xuất diện tích thất phải (FAC) 
FAC (%) =  (TPTr - TPTT)/TPTTr 
TPTTr: diện tích cuối tâm trương TP 
TPTT: diện tích cuối tâm thu TP 
Ưu điểm: Tương đối dễ thực hiện; tương 
quan với EF TP đánh giá bằng MRI ; là 
yếu tố có giá trị tiên lượng độc lập. 
Hạn chế: Kém chính xác trong trường hợp 
chất lượng hình ảnh dưới mức tối ưu 

Cho đến thời điểm hiện tại, 3 thông số siêu âm được sử dụng rộng rãi 

nhất và được đưa vào các khuyến cáo hiện hành để đánh giá CNTP là: biên độ 

di động vòng van ba lá tâm thu (TAPSE - Tricuspid Annular Plane Systolic 

Excursion), vận tốc tâm thu vòng van ba lá (S’) và phân suất thay đổi diện 

A 

C 

B 
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tích thất phải (FAC - right ventricular Fractional Area Change) (Bảng 1.4).74 

Các thông số này cho thấy có độ đặc hiệu cao phân biệt CNTP bình thường 

và bất thường, có giá trị tiên lượng tốt, đồng thời có nguồn dữ liệu tham khảo 

nhiều nhất để hỗ trợ việc sử dụng chúng.  

- TAPSE (Bảng 1.4, A) được đo bằng siêu âm TM ở mặt cắt bốn buồng từ 

mỏm, rất dễ thực hiện và độ biến thiên giữa các lần đo thấp74. TAPSE phụ 

thuộc vào góc siêu âm, điều kiện tải. Mặc dù ít nhạy khi có rối loạn chức 

năng tim quan trọng, nhưng có vai trò chẩn đoán và tiên lượng chính trong 

tăng ALĐMP, nhồi máu phổi, và trong suy tim.60,75,76  

- Vận tốc tâm thu của vòng van ba lá S’ (Bảng 1.4, B) đo bằng siêu âm đánh 

dấu mô (TDI) đại diện cho CNTP theo chiều dọc. S’ có thể thực hiện 

nhanh chóng, độ biến thiên thấp nhưng có những hạn chế tương tự TAPSE 

như phụ thuộc vào điều kiện tải và bị ảnh hưởng bởi chuyển động tịnh tiến 

của các đoạn cơ tim lân cận. S’ thường được áp dụng đánh giá CNTP ở 

bệnh nhân tăng ALĐMP.77  

- Phân suất thay đổi diện tích thất phải FAC (Bảng 1.4, C) được tính từ diện 

tích thất phải tâm trương và tâm thu ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm tập trung 

thất phải cho thấy có tương quan tốt với phân suất tống máu thất phải đánh 

giá bằng chụp cộng hưởng từ.78 FAC có sự biến thiên giữa các lần đo lớn 

hơn S’; FAC đại diện cho CNTP theo chiều hướng tâm trong khi TAPSE 

và S’ đánh giá CNTP theo chiều dọc, do đó nếu kết hợp đo FAC với một 

trong 2 thông số TAPSE và S’ để đánh giá CNTP thường quy sẽ đáng tin 

cậy hơn là chỉ đo FAC.79,80 Việc sử dụng kết hợp TAPSE, S’ và FAC cho 

phép đánh giá tốt CNTP trong thời gian ngắn và với tính khả dụng cao.77  

Các kỹ thuật siêu âm mới như Doppler mô, siêu âm 3D, Speckle 

Tracking cũng bắt đầu được sử dụng để đánh giá CNTP (Bảng 1.5).  
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Bảng 1.5. Các thông số siêu âm khác đánh giá chức năng thất phải74 

Hình minh hoạ Thông số, ưu điểm, hạn chế 

 

Chỉ số TEI đo trên Doppler mô 
TEI = (TCO-ET)/ET. TCO: Thời gian 
từ lúc van ba lá đóng đến lúc van ba lá 
mở, ET: thời gian tống máu thất phải 

 

Ưu điểm: dễ thực hiện 

Nhược điểm: phụ thuộc tình trạng tải; 
không thực hiện được nếu có rung nhĩ, 
giả bình thường nếu ALNP cao. 

  
RVEF (%) = (EDV - ESV)/EDV 

EDV: thể tích thất phải cuối tâm trương 

ESV: thể tích thất phải cuối tâm thu 

 

Phân suất tống máu thất phải 
(RVEF) đo trên siêu âm 3D 

Ưu điểm: xác định rõ hơn giải phẫu thất 
phải, tính thể tích và CNTP bao gồm cả 
phần ĐRTP, phản ánh CNTP toàn bộ 
trong sự tương tác giữa co bóp thất phải 
và điều kiện tải. 

Hạn chế: giảm chính xác khi hhịp tim 
không đều, cửa sổ siêu âm không rõ 
ràng, chuyển động vách liên thất bất 
thường, phụ thuộc vào tải, tính khả dụng 
kém hơn do cần có đầu dò 3D và sự 
phức tạp của phần mềm. 

 

Sức căng dọc thất phải 

đo trên siêu âm Speckle Tracking 

Ưu điểm: Không phụ thuộc vào góc 
tạo bởi chùm siêu âm với cấu trúc 
thăm dò, dễ thực hiện và lặp lại, giá 
trị trung bình từ sức căng dọc của 6 
vùng cơ tim thất phải đại diện cho 
CNTP toàn bộ 

 

A 

B 

C 
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- Chỉ số Tei thất phải (hay còn gọi chỉ số hoạt động cơ tim thất phải - 
RIMP) phản ánh cả chức năng tâm thu và tâm trương thất phải. Chỉ số này 
có thể được đo bằng Doppler xung (PW) hoặc Doppler mô (TDI) ở vị trí 
vòng van ba lá và được tính bằng công thức (IVRT + IVCT)/thời gian tống 
máu (trong đó IVRT là thời gian giãn đẳng tích, IVCT là thời gian co đẳng 
tích) (Bảng 1.5). Giá trị chỉ số này càng cao thì CNTP càng kém.74,79 Chỉ 
số Tei phụ thuộc vào tiền tải, không thực hiện được nếu có rung nhĩ, giả 
bình thường nếu áp lực nhĩ phải cao làm van ba lá mở sớm, giảm thời gian 
giãn đẳng tích.  

- ASE (2015) khuyến cáo trong trường hợp có thể thì thể tích và phân xuất 
tống máu thất phải nên được đánh giá trên siêu âm 3D (Bảng 1.5).74 Siêu 
âm tim ba chiều (3D) cho phép xác định rõ hơn giải phẫu phức tạp của thất 
phải bao gồm từ phần đáy, đến vùng mỏm và cả phần đường ra thất phải, 
do đó siêu âm 3D đánh giá thể tích thất phải và CNTP toàn bộ chính xác 
hơn so với siêu âm 2D. Trong tương lai gần, tính khả thi của 3D là khá cao 
trong đánh giá siêu âm tim thường quy với thời gian thực hiện nhanh và 
chất lượng hình ảnh tốt. Nhịp tim không đều, cửa sổ siêu âm không rõ, 
chuyển động bất thường của vách liên thất và phụ thuộc vào tải là những 
hạn chế chính của siêu âm 3D bên cạnh việc đòi hỏi phải có đầu dò và 
phần mềm chuyên dụng. Thể tích và CNTP đo bằng siêu âm 3D thấp hơn 
so với chụp cộng hưởng từ (MRI).81 Các kỹ thuật và phần mềm cho siêu 
âm 3D vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu và phát triển nhằm cải thiện độ 
chính xác. 

- Siêu âm đánh dấu mô (Speckle tracking - STE) cho phép đánh giá biến 
dạng cơ tim theo 3 chiều trong không gian, độc lập với góc tạo bởi chùm 
siêu âm và hướng chuyển động tịnh tiến của cơ tim, do đó cho phép đánh 
giá chính xác chức năng tim theo vùng và chức năng tim toàn bộ. Giá trị 
trung bình của biến dạng dọc của sáu đoạn cơ tim thất phải đại diện cho 
CNTP toàn bộ (Bảng 1.5, C); bên cạnh đó sức căng dọc thành tự do thất 
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phải cũng được thấy là một thông số chính xác trong việc phát hiện rối 
loạn CNTP bao gồm cả suy tim tiến triển.82,83 

Siêu âm 3D và STE là những phương pháp mới hứa hẹn cung cấp 

thông tin đáng tin cậy để đánh giá CNTP, tuy nhiên hiện vẫn còn thiếu các dữ 

liệu xác thực và tiêu chuẩn chung để đảm bảo tiêu chuẩn hóa việc thu thập dữ 

liệu và phiên giải kết quả vì còn phụ thuộc vào các nền tảng của các nhà cung 

cấp khác nhau và đang tiếp tục được nghiên cứu.  

Bảng 1.6. Ngưỡng bất thường của các thông số đánh giá 

 kích thước, chức năng tim phải74,79 
Thông số Ngưỡng bất thường 

Kích thước nhĩ phải, thất phải  
Đường kính đáy TP (mm) > 41 
Đường kính giữa TP (mm) > 35 
Chiều dài TP (mm) > 86 
Tỷ lệ đường kính cuối tâm trương TP/TT > 0.9 
Bề dày thành TP (mm) > 5 
Đường kính TMC dưới và thay đổi theo hô hấp (mm và %) > 21 và < 50% 
Chức năng tâm thu thất phải  
TAPSE (mm) < 17 
S’ (cm/s) <  9.5 
FAC (%) <  35 
Chỉ số Tei TP TDI: > 0.54 

PW Doppler: > 0.43 
RVEF 3D (%) <  45 
Sức căng dọc toàn bộ TP (%) > -21 
Sức căng dọc thành tự do TP (%)  > -28.7 
ALTP tâm thu/ALĐMP ước tính (mm Hg) > 36 
Huyết động  
CVP (mmHg) > 15 
CI (L/p/m2) < 2.2 
SWI TP (mm Hg*L/m2) £0.25 
PVR (đơn vị Wood) > 3.0 
ALTP: áp lực thất phải; CI: chỉ số tim, CVP: áp lực tĩnh mạch trung tâm;; FAC: phân 
xuất thay đổi diện tích thất phải. PVR: sức cản mạch phổi; S’: vận tốc tâm thu vòng van 
ba lá trên Doppler mô; SWI: chỉ số thể tích tống máu – stroke work index; TAPSE: biên 
độ dao động vòng van ba lá; TP: thất phải; TT: thất trái. RVEF: phân xuất tống máu 
thất phải 
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Đánh giá thất phải toàn diện ngoài các thông số CNTP còn cần đo đạc 

cả kích thước nhĩ phải, thất phải, hình thái và mức độ hở van ba lá, van ĐMP, 

ước tính áp lực nhĩ phải và ALĐMP. Các thông số đánh giá kích thước, 

CNTP và ngưỡng giá trị bất thường được liệt kê trong bảng 1.6. 

 Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác 

1.2.3.1 Chụp cộng hưởng từ (MRI) 

MRI cung cấp độ phân giải không gian và thời gian tốt bất kể vị trí của 

tim, tình trạng phổi.84 Phép đo phân xuất tống máu thất phải, khối lượng và 

thể tích thất phải bằng MRI có độ chính xác cao và đáng tin cậy ở cả người 

bình thường và những người bị suy thất phải hoặc thất trái. MRI được coi là 

tiêu chuẩn vàng trong việc đưa ra các ước tính chính xác về thể tích và phân 

suất tống máu thất phải cũng như đánh giá mức độ xơ hoá và thâm nhiễm mỡ 

thành thất phải. Tuy nhiên, phương pháp này tốn kém, mất nhiều thời gian, và 

không có sẵn như siêu âm. MRI cũng cho phép đánh giá HoBL, nhưng có thể 

khó đánh giá nếu HoBL nhẹ vì dòng rối có vận tốc thấp. Do đó, nếu HoBL 

nhẹ thì hình ảnh siêu âm có thể hiển thị rõ hơn. Mặc dù MRI giúp đo chính 

xác các thông số của van ba lá ngay cả khi có rối loạn nhịp nhanh nhĩ, nhưng 

việc đánh giá hình thái có thể là một thách thức do các lá van rất mỏng.70  

1.2.3.2 Chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) 

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) giúp tái tạo cấu trúc 3 chiều của bộ 

máy van, nó cho phép đo chính xác kích thước vòng van ba lá, các kích thước 

khác nhau của thất phải, mối liên hệ với động mạch vành phải.84,85 CT xoắn 

ốc hoặc CT đa dãy (multidetector computer tomography – MDCT) đồng thời 

với điện tâm đồ, có thể tái tạo hình ảnh động cho phép tính phân xuất tống 

máu của thất phải. Ở những bệnh nhân bị bệnh phổi, khó đánh giá CNTP 

bằng siêu âm thì chụp MSCT 64 dãy cho phép đo đạc kích thước và phân suất 
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tống máu thất phải có mối tương quan chặt với phép đo bằng MRI. MSCT 

đóng góp vai trò quan trọng giúp hướng dẫn hoặc lựa chọn dụng cụ trong các 

thủ thuật can thiệp hoặc thay van ba lá qua da.85 

1.2.3.3 Thông tim 

Thông tim phải là tiêu chuẩn vàng để đo lường huyết động phổi và đánh 

giá CNTP qua đo trực tiếp áp lực nhĩ phải, cung lượng tim, áp lực ĐMP và áp 

lực mao mạch phổi bít.84 Áp lực nhĩ phải tăng hoặc không thay đổi khi hít vào 

là đặc điểm của HoBL. Phương pháp chụp mạch cản quang (contrast 

angiography) sử dụng ống thông tim phải và hình ảnh chụp buồng tim phải 

trong 1-2 nhát bóp. Lợi thế là dữ liệu huyết động có thể thu được cùng lúc với 

dữ liệu hình ảnh. Hạn chế chính của kỹ thuật này là hình ảnh hai chiều của 

thất phải thu được trên ảnh chụp không phản ánh chính xác hình dạng ba 

chiều phức tạp của tâm thất phải trên thực tế. Thông tim là phương pháp xâm 

lấn nên việc sử dụng chỉ hạn chế khi bệnh nhân cần thông tim cho các chỉ 

định khác.  

 Điều trị hở van ba lá và suy chức năng thất phải trong bệnh van hai lá 

1.3.1. Điều trị hở van ba lá 

HoBL tiến triển từ nhẹ đến nặng, bệnh nhân HoBL nặng mặc dù có thể 

dung nạp tốt và không có triệu chứng trong nhiều năm nhưng nếu không được 

điều trị kịp thời sẽ dẫn đến suy tim phải và giảm tỷ lệ sống còn.20,86,87 Mặc dù 

phẫu thuật van hai lá thành công làm giảm mức độ HoBL cơ năng, nhưng nếu 

HoBL nặng hoặc giãn vòng van ba lá không được sửa chữa thì mức độ HoBL 

sẽ tiến triển nặng lên sau nhiều năm và gây ra những kết cục bất lợi bao gồm 

suy tim và tử vong.9,10,88,89 Các biện pháp điều trị HoBL bao gồm: điều trị nội 

khoa và phẫu thuật hoặc can thiệp VBL. 
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1.3.1.1. Phẫu thuật hoặc can thiệp van ba lá 

a) Khuyến cáo hiện hành về thời điểm phẫu thuật/can thiệp van ba lá 

Bảng 1.7. Khuyến cáo về phẫu thuật  hở van ba lá12,13 

 ESC/EACTS 
(2021) 

AHA/ACC 
(2020) 

HoBL tiên phát 
• HoBL nặng kèm PT van bên trái  I – C I – B 

• HoBL nặng có triệu chứng (nhưng không 
suy CNTP nặng) 

I – C IIa – B  

• HoBL vừa kèm PT van bên trái 
IIa – C 

IIa - B (khi có 
giãn vòng van 
hoặc dấu hiệu 
suy tim phải) 

• HoBL nặng, không hoặc ít triệu chứng, 
có giãn TP hoặc suy CNTP mà phù hợp 
cho PT 

IIa – C IIb – C 

HoBL cơ năng 
• HoBL nặng kèm phẫu thuật van bên trái I – B I – B 

• HoBL nhẹ-vừa kèm phẫu thuật van tim 
trái với giãn vòng van (>40mm hoặc 
>21mm/m2)   

IIa – B 

IIa – B 
(giãn vòng van 
hoặc dấu hiệu 
suy tim phải) 

HoBL đơn độc (isolated tricuspid regurgitation) sau phẫu thuật van tim bên 
trái 

• HoBL nặng, có triệu chứng hoặc có giãn 
TP (nhưng không kèm: suy chức năng TP 
hoặc TT nặng, tăng AL ĐMP nặng) 

IIa – B IIb - C 

• Tại trung tâm về van tim có kinh nghiệm 
can thiệp van ba lá, có thể áp dụng can 
thiệp VBL qua da đối với HoBL nặng có 
triệu chứng nhưng không phẫu thuật được.  

IIb - C  

 
Khuyến cáo gần đây nhất về chỉ định phẫu thuật hay can thiệp VBL 

được đưa ra vào năm 2020 bởi ACC/AHA và năm 2021 bởi ESC/EACTS 
(Bảng 1.7).12,13 Nhìn chung các khuyến cáo này đồng thuận chỉ định loại I cho 
các bệnh nhân HoBL nặng cùng thời điểm phẫu thuật van bên trái và chỉ định 
loại IIa cho các trường hợp HoBL nhẹ hoặc vừa vào thời điểm phẫu thuật van 
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tim trái nếu có kèm theo giãn vòng van. Một số tác giả gần đây đề xuất phẫu 
thuật VBL cùng thời điểm với phẫu thuật van tim bên trái nên được thực hiện 
bất kể mức độ hở van ở những bệnh nhân có giãn vòng van ba lá hoặc rung 
nhĩ để dự phòng HoBL tiến triển nặng lên sau này.90–92  

Cơ sở cho chỉ định nhóm I dựa trên 3 yếu tố chính: 1) phẫu thuật van tim 
bên trái thành công dù làm giảm hậu tải thất phải và cải thiện mức độ HoBL sau 
mổ, nhưng về lâu dài HoBL sẽ tiến triển nặng lên nếu đã có HoBL nặng trước 
mổ; 2) việc mổ lại cho các trường hợp HoBL tái phát sau cuộc phẫu thuật đầu 
tiên mang lại tỷ lệ tử vong cao (10% đến 25%); và 3) không xảy ra rủi ro tăng 
thêm khi thực hiện sửa van ba lá đồng thời vào thời điểm phẫu thuật van tim bên 
trái.7,21,93,94 Vì HoBL là một quá trình tiến triển, các chỉ định nhóm II được đưa 
ra dựa trên việc xem xét các yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng HoBL tồn dư 
hoặc tái phát sau phẫu thuật. Những yếu tố dự báo này bao gồm: mức độ 
nghiêm trọng của HoBL trước phẫu thuật, giãn vòng van ba lá, van bị kéo căng 
(advanced leaflet tethering), áp lực động mạch phổi và các triệu chứng suy tim 
phải.29,95,96  

Sự khác biệt giữa 2 khuyến cáo xảy ra ở các trường hợp HoBL ít hơn 

mức độ nặng mà không có giãn vòng van ba lá. Khuyến cáo mới nhất 

ESC/EACTS không chỉ định phẫu thuật van lá cùng thời điểm phẫu thuật van 

tim trái cho các trường hợp này trừ khi có tổn thương thực tổn van ba lá, 

trong khi AHA/ACC 2020 đưa ra chỉ định IIa nếu có triệu chứng hoặc dấu 

hiệu suy tim phải trước đó.  

Một tình huống khó khăn là phẫu thuật lại cho các trường hợp HoBL 

mới khởi phát hoặc tiến triển nặng lên ở những bệnh nhân đã có tiền sử phẫu 

thuật van tim trái trước đó. Một số nghiên cứu báo cáo tỷ lệ tử vong cao ở 

những bệnh nhân HoBL nặng phải phẫu thuật lại, điều này có thể là do bệnh 

nhân thường phẫu thuật ở giai đoạn muộn. Xuất phát từ những nghiên cứu 

cho thấy rủi ro cao khi phẫu thuật HoBL muộn tái phát, ACC/AHA chỉ định 
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loại IIb cho các trường hợp HoBL nặng đã có tiền sử phẫu thuật van tim bên 

trái khi bệnh nhân có triệu chứng (giai đoạn D của HoBL) hoặc không triệu 

chứng nhưng có giãn thất phải hoặc suy thất phải tiến triển (giai đoạn C) với 

điều kiện không có suy thất phải hoặc thất trái nặng.12 ESC/EACTS có quan 

điểm tích cực hơn với chỉ định loại IIa mức độ bằng chứng B cho các đối 

tượng này.13 Trong khuyến cáo mới nhất năm 2021, ESC/EACTS cũng nhấn 

mạnh rằng HoBL nặng liên quan đến tiên lượng xấu bao gồm suy tim và tử 

vong, nhưng trên thực tế, việc can thiệp vào van ba lá thường được thực hiện 

quá trễ. Do đó, việc lựa chọn thời điểm can thiệp thích hợp là cực kỳ quan 

trọng nhằm tránh tổn thương các cơ quan đích và tổn thương thất phải không 

thể đảo ngược với sự gia tăng sau đó rủi ro của phẫu thuật. 

b) Kỹ thuật sửa van ba lá 

 
Hình 1.8. Các kỹ thuật sửa van ba lá97 

A: Kỹ thuật Kay. B: Kỹ thuật De Vega. C: Sử dụng vòng van ba lá nhân tạo. 

D: Kỹ thuật Clover. E, F: Cắt bỏ một phần lá van  
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Kỹ thuật tạo hình VBL cho các trường hợp HoBL cơ năng bao gồm:  
(1) Khâu loại bỏ lá sau (Kay repair): sử dụng chỉ tơ 1-0 xuyên qua lá 

sau và mép van loại trừ hoàn toàn lá sau, biến ba lá van thành hai lá van chức 
năng (Hình 1.8 A). 

(2) Thu hẹp vòng van bằng sợi chỉ khâu (De Vega), hoặc bằng dải 
màng ngoài tim, hoặc bằng vòng van nhân tạo (Hình 1.8 B, C). 

(3) Tăng cường diện tích lá van bằng miếng vá màng ngoài tim. 
(4) Kỹ thuật Clover: khâu các bờ van (edge-to-edge suture) (Hình 1.8 D) 
Ngoài ra, trong các trường hợp có tổn thương tiên phát tại VBL, các kỹ 

thuật có thể bao gồm các can thiệp trên lá van (Hình 1.8 E, F) hoặc trên dây 

chằng, cơ nhú hoặc mép van.98 

Phương pháp thu hẹp vòng van được sử dụng phổ biến nhất. Có nhiều 

tranh cãi về kỹ thuật tốt nhất để sửa VBL. Phương pháp De Vega thực hiện từ 

năm 1972 đã được sử dụng trong cả thập kỷ và được coi như kỹ thuật sửa 

VBL tiêu chuẩn. Kỹ thuật này bao gồm việc khâu hai đường chỉ bắt đầu hai 

lần từ mép trước vách và kết thúc hai lần ở mép sau vách của VBL (Hình 1.8 

B). Về sau, kỹ thuật này được sử dụng ít dần bởi người ta thấy có vẻ như sử 

dụng vòng van nhân tạo cho kết quả tốt hơn với khả năng sống sót được cải 

thiện và tỷ lệ HoBL tái phát thấp hơn.93,95,99 Vòng VBL nhân tạo có cấu tạo 

không khép kín để bảo tồn một phần cấu trúc của vòng van tự nhiên ở vị trí 

nút nhĩ thất, làm giảm nguy cơ block nhĩ thất sau phẫu thuật. Phẫu thuật thu 

hẹp vòng VBL có tầm quan trọng lớn trong điều trị HoBL cơ năng, nhất là 

trong giai đoạn ban đầu khi có giãn vòng VBL với mức độ HoBL chưa 

nghiêm trọng. Khi có các yếu tố dự báo tái phát HoBL (sớm hoặc muộn), việc 

chuyển sang các kỹ thuật khác có thể an toàn và hiệu quả hơn. Với sự hiện diện 

của các lá van bị kéo căng thì chỉ thu hẹp vòng van sẽ là không đủ để ngăn 

chặn HoBL tái phát sau phẫu thuật, khi đó các kỹ thuật sửa chữa bổ trợ có thể 

được xem xét.100 Có thể làm tăng diện áp các lá van bằng cách tăng diện tích lá 
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trước với việc sử dụng miếng vá màng ngoài tim tự thân. Một số kỹ thuật đã 

được áp dụng như “clover technic” hay kỹ thuật khâu tạo “hai lỗ van” cho các 

kết quả ban đầu hứa hẹn, tuy nhiên hiệu quả lâu dài cần được nghiên cứu.101  

c) Thay van ba lá 

Thay VBL nên được thực hiện khi việc sửa chữa không khả thi về mặt 

kỹ thuật do sự hư hỏng lớn của bộ máy van và nguy cơ cao thất bại với việc 

sửa VBL. Việc lựa chọn loại van nhân tạo nên được cá thể hoá tùy thuộc vào 

bối cảnh lâm sàng của bệnh nhân. Van sinh học hiện đang được ưa chuộng, 

nhưng không quan sát thấy sự khác biệt về khả năng sống sót hoặc các tác 

dụng phụ về lâu dài giữa bệnh nhân nhận van cơ học và van sinh học.102 Lợi 

điểm của van sinh học là không cần dùng chống đông trong thời gian dài, ít 

nguy cơ huyết khối nhưng lại nguy cơ cao bị thoái hoá sớm, trong khi van cơ 

học lại có nguy cơ cao hình thành huyết khối hay pannus do dòng chảy vận tốc 

thấp ở vị trí VBL. Van sinh học được lựa chọn ưu tiên trong các trường hợp: 1) 

kỳ vọng sống không dài, 2) các trường hợp có nguy cơ cao huyết khối tại van 

hoặc không dùng được thuốc chống đông. Một số ý kiến cho rằng nên sử dụng 

van cơ học ở những bệnh nhân trẻ với tuổi thọ còn lâu dài. 

d) Can thiệp van ba lá qua da 
Trong bối cảnh nguy cơ biến cố cao khi phải tái phẫu thuật cho các trường 

hợp hở van ba lá nặng, can thiệp van ba lá qua đường ống thông đang nổi lên 

như một giải pháp thay thế cho những bệnh nhân được coi là có nguy cơ cao 

với phẫu thuật thông thường. Các thiết bị hiện nay có thể được phân loại theo 

mục tiêu điều trị như sau: dụng cụ giúp áp sát lá van, thiết bị tạo hình vòng 

van, đặt van tĩnh mạch chủ, thay van ba lá qua da (Hình 1.9).103,104 Một số 

dụng cụ đã được sử dụng trong thực tế và bước đầu đem lại kết quả khả quan. 

Dữ liệu sổ bộ TriValve trên phạm vi toàn cầu cho thấy rằng những bệnh nhân 

sửa van ba lá qua da hiện tại được điều trị ở giai đoạn muộn của bệnh với tình 
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trạng lâm sàng nặng nề, HoBL rất nhiều, vòng van ba lá giãn nặng và rối loạn 

CNTP.105 Trong tương lai gần, việc điều trị dự phòng có thể tiến hành cho 

những bệnh nhân trong giai đoạn đầu của bệnh, khi các thương tổn giải phẫu 

tại bộ máy van cũng như tình trạng tái cấu trúc các buồng tim phải có thể 

được phục hồi hiệu quả. 

 
Hình 1.9. Các dụng cụ can thiệp van ba lá qua đường ống thông106 

1.3.2. Điều trị nội khoa 

Thuốc lợi tiểu được sử dụng khi có các dấu hiệu của suy tim phải để 

làm giảm tình trạng quá tải thể tích, giảm thiểu các triệu chứng suy tim phải ở 

bệnh nhân HoBL nặng (khuyến cáo mức IIa-C).107,108 Phối hợp thuốc lợi tiểu 

kháng Aldosterone làm giảm tác động bất lợi của tình trạng hoạt hoá hệ thống 

renin-angiotensin-aldosterone khi có ứ huyết gan hoặc giảm thể tích tống 

máu. Cần điều trị nội khoa tối ưu tình trạng suy tim trái nếu có. Việc kiểm 

soát nhịp tim cũng có tác dụng giảm mức độ HoBL và tiến triển giãn vòng 

van ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính.109 HoBL nặng có thể làm tăng áp lực tĩnh 

mạch trung tâm và áp lực tĩnh mạch thận làm giảm chức năng thận. Tình 

trạng suy thận, suy gan, xung huyết ruột có thể ảnh hưởng đến đáp ứng với lợi 
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tiểu trong cả pha cấp và mạn tính của suy tim.110 Khi suy tim giai đoạn cuối, 

tình trạng cung lượng tim thấp làm cho việc điều trị nội khoa khó khăn. Điều 

trị tối ưu bệnh lý căn nguyên có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của tình 

trạng HoBL, tuy nhiên, các biện pháp này không nên làm trì hoãn việc cân 

nhắc phẫu thuật ở những bệnh nhân có chỉ định phù hợp.  

Bảng 1.8. Khuyến cáo của ACC/AHA 2020 về điều trị nội khoa  

hở van ba lá12 

Mức độ 

khuyến 

cáo 

Mức độ 

bằng 

chứng 

Khuyến cáo 

2a C 

Ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu 

chứng của suy tim phải do HoBL nặng (Giai đoạn 

C và D), thuốc lợi tiểu có thể hữu ích. 

2a C 

Ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu 

chứng của suy tim phải do HoBL thứ phát nặng 

(Giai đoạn C và D), sử dụng các biện pháp điều 

trị nguyên nhân chính của suy tim (ví dụ: thuốc 

giãn mạch phổi để giảm ALĐMP, điều trị nội 

khoa tối ưu cho suy tim phân xuất tống máu 

giảm, hoặc kiểm soát nhịp trong rung nhĩ) có thể 

hữu ích. 

1.3.3. Điều trị suy chức năng thất phải 

Thực tế hiện nay, không có nhiều bằng chứng hướng dẫn cho việc điều 

trị suy tim phải mạnh mẽ và hiệu quả như đối với điều trị suy chức năng tâm 

thu thất trái. Hầu hết các khuyến cáo về điều trị suy tim phải dựa trên các 

nghiên cứu hồi cứu hoặc nghiên cứu ngẫu nhiên với cỡ mẫu nhỏ. Việc điều trị 
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rối loạn CNTP luôn phải tính đến căn nguyên và hoàn cảnh lâm sàng. Các mục 

tiêu điều trị cụ thể bao gồm tối ưu hóa tiền tải, hậu tải và sức co bóp cơ tim.43  

Trong bệnh lý van hai lá, việc sửa chữa các tổn thương van hai lá làm 

giảm ALĐMP và mức độ HoBL, giúp giải quyết vấn đề quá tải áp lực và thể 

tích cho thất phải. Quá tải thể tích có thể làm tăng áp lực trong túi màng tim 

và giảm tiền tải thất trái dẫn đến giảm cung lượng tim thông qua cơ chế phụ 

thuộc lẫn nhau giữa hai tâm thất. Trong bệnh cảnh hẹp và/hoặc hở van hai lá, 

nhìn chung thuốc lợi tiểu giúp giảm tiền tải thất phải hiệu quả khi có quá tải 

thể tích. Tuy nhiên đánh giá lâm sàng để tối ưu tiền tải vẫn còn nhiều thách 

thức vì trên thực tế cả áp lực tĩnh mạch trung tâm và thể tích thất phải cuối 

tâm trương không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tiền tải thất phải.111 

Đối với các thuốc làm tăng co bóp cơ tim, thuốc vận mạch có thể được sử 

dụng trong giai đoạn bị suy thất phải cấp có suy sụp huyết động. Dobutamine 

có thể làm tăng cung lượng tim, giảm sức cản phổi trong khi duy trì tiền tải; 

dopamin được sử dụng khi bệnh nhân bị tụt huyết áp nặng trong khi milrinone 

được lựa chọn trong trường hợp xảy ra rối loạn nhịp nhanh gây ra bởi 

dopamine.43 Digoxin có thể giúp cải thiện cung lượng tim, nhất là với các 

bệnh nhân bị rung nhĩ nhanh do có tác dụng làm giảm tần số thất. Tuy nhiên 

tất cả các thuốc trên đều chưa cho thấy khả năng cải thiện tỷ lệ tử vong ở 

bệnh nhân bị suy tim phải.  

Duy trì nhịp xoang và đồng bộ nhĩ thất đặc biệt quan trọng trong suy 

CNTP vì rung nhĩ và blốc nhĩ thất cấp độ cao có thể gây ra những hậu quả 

nặng nề về huyết động.43 Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai tâm thất cũng là một 

khái niệm quan trọng cần xem xét khi điều trị rối loạn CNTP. 

Với các thuốc tác động lên hệ thần kinh thể dịch hoặc thuốc chẹn Beta 

giao cảm (vốn đã được chứng minh có hiệu quả cải thiện chức năng tâm thu 

thất trái và tỷ lệ tử vong trong điều trị suy chức năng tâm thu thất trái) đối với 
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điều trị suy CNTP, các thử nghiệm lâm sàng hiện tại không chứng minh được 

hiệu quả cải thiện khả năng gắng sức và huyết động nếu bệnh nhân chỉ suy 

tim phải, mặc dù các nghiên cứu này có thể chưa đủ mạnh.112,113  

Việc điều trị suy CNTP nặng hiện tại vẫn là một thách thức. Đối với 

bệnh nhân bị HoBL do các bệnh lý của tim trái, nghiên cứu cho thấy trên thực 

tế việc sửa chữa van ba lá thường được tiến hành quá muộn, khi rối loạn 

CNTP xảy ra và việc điều trị trở nên khó khăn với tỷ lệ tử vong tăng lên.114,115 

Do vậy, điều quan trọng là cần lựa chọn thời điểm can thiệp trên van ba lá 

phù hợp nhằm tránh tình trạng suy thất phải không thể đảo ngược hoặc suy 

chức năng cơ quan (gan, thận) kèm theo nguy cơ tử vong cao trong và sau 

phẫu thuật.13,115  

 Tình hình nghiên cứu hở van ba lá và chức năng thất phải trong 

bệnh van hai lá 

Mối quan tâm đối với phức hợp van ba lá – thất phải tăng lên trong 

những năm gần đây do nhận thấy tầm quan trọng của HoBL và suy CNTP đối 

với kết cục lâm sàng và tử vong.  

 Nghiên cứu trên thế giới 

1.4.1.1. Lợi ích của phẫu thuật sửa van ba lá cùng thời điểm phẫu thuật van 

tim trái 

Sau thời gian dài bị lãng quên, hở van ba lá cơ năng nhận được sự quan 

tâm từ hai thập kỷ trở lại đây do hàng loạt các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cao 

bệnh nhân sau phẫu thuật van tim trái bị tiến triển HoBL muộn (xuất hiện 

nhiều năm sau phẫu thuật).17,22,95,116,117 Tỷ lệ này đặc biệt cao ở các bệnh nhân 

bệnh van hai lá do thấp chỉ phẫu thuật van hai lá mà không sửa van ba lá (tỷ 

lệ HoBL nặng 14 – 43%).9,118 
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HoBL vừa trở lên tồn lưu hoặc tiến triển sau phẫu thuật van tim trái làm 

tình trạng cơ năng xấu đi, tăng nguy cơ suy tim và tử vong. Phẫu thuật tạo 

hình van ba lá cùng thời điểm phẫu thuật van hai lá làm giảm mức độ HoBL, 

ngăn chặn HoBL tiến triển, cải thiện tình trạng tái cấu trúc và chức năng thất 

phải, giảm tái nhập viện do suy tim và tử vong.10,119 Dựa trên kết quả của các 

nghiên cứu này mà chỉ định phẫu thuật van ba lá cơ năng cho các trường hợp 

HoBL nặng, HoBL vừa, có giãn vòng van ba lá hoặc triệu chứng suy tim phải 

đã được khuyến cáo bởi ACC/AHA và ESC.12 Nghiên cứu phân tích dữ liệu 

đa trung tâm từ hơn 50.000 bệnh nhân Bắc Mỹ được phẫu thuật van ba lá 

trong vòng 10 năm (2000-2010) cho thấy việc sửa van ba lá khả thi về mặt kỹ 

thuật, đem lại sự cải thiện kết cục lâu dài.120  

1.4.1.2. Hở van ba lá tái phát sau phẫu thuật 

 Ngay cả ở những bệnh nhân đã được sửa VBL cùng thời điểm phẫu 

thuật van tim trái thì tình trạng HoBL muộn tái phát xảy ra ở 5 – 27%.95,116 

Nghiên cứu của Navia và CS (2010) hồi cứu trên 2277 bệnh nhân được phẫu 

thuật van ba lá do HoBL cơ năng đồng thời với phẫu thuật van tim trái thấy tỷ 

lệ xuất hiện HoBL tái phát đáng kể sau 3 tháng là 11%, sau 5 năm tăng lên 

17%.17 HoBL tồn lưu hoặc tái phát sau phẫu thuật van tim trái được coi như 

một biến chứng bởi vì nó liên quan đến tiên lượng tồi bao gồm: giảm khả 

năng gắng sức, suy tim, nguy cơ mổ lại và tỷ lệ tử vong cao. Nhiều nghiên 

cứu đã được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố nguy cơ dẫn tới HoBL tồn dư 

hoặc tái phát sau phẫu thuật (Bảng 1.9). Một số yếu tố liên quan đến sự xuất 

hiện của HoBL tái phát sau phẫu thuật van tim trái đã được báo cáo: tuổi cao, 

giới nữ, bệnh van tim do thấp, tổn thương thực tổn van ba lá, bệnh van tim 

trong thời gian dài trước khi phẫu thuật, rung nhĩ, mức độ tăng ALĐMP và 

rối loạn CNTP trước phẫu thuật.9,17,20,23 
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Bảng 1.9. Yếu tố nguy cơ hở van ba lá tái phát sau phẫu thuật103 

Yếu tố nguy cơ HoBL tái phát sau phẫu thuật 
HoBL tái 

phát sớm 

HoBL tái 

phát muộn 

Các yếu tố trên siêu âm tim   

Mức độ nghiêm trọng của HoBL trước phẫu thuật ++ + 

Đường kính vòng van ba lá giãn nhiều + - 

Kéo căng lá van +++ +++ 

Tăng áp lực ĐMP nặng sau phẫu thuật + ++ 

Chức năng thất trái giảm (EF < 40%) + ++ 

Các yếu tố lâm sàng   

Nữ + + 

Rung nhĩ mạn tính + ++ 

Bệnh mạch vành gây thiếu máu cơ tim + + 

Dây dẫn máy tạo nhịp đi qua vòng van - +++ 

Suy thận + +++ 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính + + 

Các yếu tố phẫu thuật   

Kỹ thuật sửa van ba lá (khâu hay vòng van nhân 

tạo, vòng van linh hoạt/bán cứng/cứng) 

+ +++ 

Thay so với sửa van hai lá  + + 
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Bảng 1.10. Nghiên cứu về HoBL và CNTP trên bệnh van tim do thấp 

Tác giả 
đầu tiên 

N, 
Thời gian 

nghiên cứu, 
Thời gian 
theo dõi 

Đối tượng nghiên cứu, 
phương pháp, mục tiêu Kết quả 

Bệnh van tim do thấp được thay VHL không kèm sửa VBL 

Porter 9, 
1999  

65 
11.3 ± 8 

năm 

Đánh giá lâm sàng và siêu 
âm HoBL muộn sau phẫu 
thuật thay van hai lá 
 

HoBL muộn đáng kể xuất hiện ở 67% (43% 
hở nặng) và có biểu hiện lâm sàng ở 1/3 số 
bệnh nhân. 
Tuổi là YTNC dự báo phát triển HoBL muộn 

Boyaci 2, 
2007 

 

68 
4-13 năm 

Đánh giá mối liên quan 
giữa mức độ nặng HoBL 
trước phẫu thuật với biến 
cố muộn 

HoBL cơ năng đáng kể trước phẫu thuật có 
liên quan đến kết cục bất lợi bao gồm suy tim 
có triệu chứng và tái nhập viện do suy tim 

Hồ Huỳnh 
Quang 
Trí118, 
2010  

106 
14-140 
tháng 

Đánh giá tiến triển HoBL 
nặng sau phẫu thuật VHL 
không kèm sửa VBL 

Rối loạn chức năng van nhân tạo, giãn nhĩ 
trái, TP ít giãn và ALĐMP tâm thu trước mổ 
thấp làm tăng nguy cơ HoBL nặng tồn lưu sau 
mổ. 
HoBL nặng tồn lưu gây suy giảm tình trạng 
chức năng, tăng nhu cầu dùng thuốc lợi tiểu. 

Ho H Q 
Tri121  

413 
1995-2005 

13 năm 

Xác định YTNC xuất hiện 
HoBL nặng sau phẫu thuật 
thay VHL 

HoBL nặng mới xuất hiện ở 11.1% 
YTNC cho HoBL nặng sau phẫu thuật thay VHL 
là HoBL vừa trước phẫu thuật (HR 2.401; p = 
0.008) và rung nhĩ (HR 2.119; p = 0.018). 

Wang122, 
2008  

217 
1988-2004 

5.2 năm 

BN phẫu thuật van tim trái 
90% do thấp tim 
80% có phẫu thuật VHL 

YTNC HoBL nhẹ-vừa trở lên sau phẫu thuật 
VHL là: rung nhĩ, nhĩ trái > 60mm, thời gian 
bị bệnh > 20 năm 

Bệnh van tim do thấp được phẫu thuật thay VHL có hoặc không kèm theo sửa VBL 

Zhong123, 
2021 

170 
1 năm 

Siêu âm 3D đánh giá kích 
thước chức năng TP 
Ảnh hưởng của phẫu thuật 
tạo hình vòng van ba lá lên 
tái cấu trúc thất phải  

Phẫu thuật tạo hình vòng van ba lá làm giảm 
thể tích TP, tăng phân xuất tống máu TP, 
giảm mức độ HoBL sau phẫu thuật 

Zadox 16, 
2019,  

285 
10.8 năm 

Hiệu quả lâu dài của phẫu 
thuật tạo hình vòng van ba 
lá ở bệnh van hai lá do 
thấp 
 

Bệnh nhân phẫu thuật tạo hình vòng VBL cải 
thiện mức độ HoBL gấp 3,4 lần, đồng thời có 
liên quan độc lập với lợi ích sống lâu dài ở 
bệnh nhân HoBL mức độ trung bình hoặc 
nặng trước phẫu thuật (HR 0,44; CI 95%, 
0,23 - 0,87; p = 0,018). 

Tager124, 
1998,  

120 
1989-1991 

57 ± 18 
tháng 

Giá trị của các tiêu chí siêu 
âm tim trước phẫu thuật 
trong quyết định thực hiện 
phẫu thuật tạo hình vòng 
van ba lá 

13% BN có đường kính vòng VBL ³ 30 mm 
trước phẫu thuật phát triển HoBL vừa hoặc 
nhiều sau phẫu thuật. 
Đường kính vòng VBL ³ 30 mm là thích hợp 
để thực hiện phẫu thuật vòng van ba lá. 

Izumi 20, 
2002, 

 

208 
13 ± 6 năm 

Tìm hiểu HoBL muộn đơn 
độc nghiêm trọng sau phẫu 
thuật van hai lá ở   bệnh van 
hai lá do thấp. 

HoBL nặng xuất hiện ở 14%  
BN HoBL nặng có NYHA IV tỷ lệ tử vong 
cao dù điều trị nội khoa hay phẫu thuật van ba 
lá, BN NYHA II/III ít biến chứng sau phẫu 
thuật van ba lá đơn độc. 
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1.4.1.3. Hở van ba lá và suy chức năng thất phải ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá 

Tỷ lệ rối loạn CNTP ở bệnh nhân ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá 

khoảng 16 - 30% tuỳ theo bệnh lý căn nguyên và phương pháp đánh giá 

CNTP (Bảng 2.1).5–7,15,125,126 Trong một nghiên cứu thuần tập gồm 208 bệnh 

nhân bị HoHL có chỉ định phẫu thuật, tỷ lệ rối loạn CNTP (được xác định dựa 

vào phân xuất tống máu thất phải tính bằng phương pháp chụp mạch phóng 

xạ) là 30%.5 Một nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân HoHL do thoái hoá chuẩn 

bị phẫu thuật van hai lá thấy tỷ lệ suy CNTP đánh giá bằng siêu âm tim là 

32%.6 Có vẻ như bệnh nhân sau phẫu thuật van hai lá có tỷ lệ cao bị suy 

CNTP (báo cáo lên tới 61% sau 6 tháng) gợi ý rằng đây là nhóm bệnh nhân 

nguy cơ cao có tình trạng CNTP xấu sau phẫu thuật.6  

Có vẻ như chính suy CNTP chứ không phải HoBL là yếu tố liên quan 

đến tiên lượng xấu sau phẫu thuật van tim trái.23 Kammalander và CS (2014) 

nghiên cứu 539 bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật van tim trái, bằng phân tích 

Cox đa biến phân xuất diện tích thất phải (FAC), tuổi, kích thước nhĩ trái, bệnh 

tiểu đường và thủ thuật CABG trước đó có liên quan đáng kể với tỷ lệ tử vong, 

chứ không phải HoBL.23 Ở những bệnh nhân phải phẫu thuật lại van ba lá do 

HoBL nặng tái phát sau thay VHL, tỷ lệ tử vong sớm và muộn cao cùng với 

sự cải thiện tình trạng cơ năng kém tương phản với kết quả chung tốt của việc 

phẫu thuật lại van tim nhân tạo. Có vẻ như kết quả đáng thất vọng này liên 

quan đến suy CNTP. King và CS (1984) theo dõi 32 bệnh nhân được phẫu 

thuật sửa hoặc thay VBL sau khi đã được phẫu thuật van hai lá trước đó 4 

tháng đến 14 năm thấy tỷ lệ tử vong trong bệnh viện lên tới 25%, tất cả các 

trường hợp tử vong sớm này đều liên quan đến cung lượng tim thấp.127 Trong 

số những bệnh nhân sống sót sau phẫu thuật, tỷ lệ tử vong tại thời điểm 3 và 5 

năm là 35% và 56%. Kinh nghiệm này khuyến khích chỉ định phẫu thuật sửa 

van ba lá ngay tại thời điểm thay van hai lá. Kết quả có thể tốt hơn cho những 
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bệnh nhân có CNTP được bảo tồn được chuyển đến phẫu thuật sớm, nhưng 

thiếu dữ liệu về thời gian tối ưu cho phẫu thuật ở những bệnh nhân này. 

 Nghiên cứu tại Việt Nam 

Nghiên cứu của tác giả Hồ Huỳnh Quang Trí (2010) theo dõi 106 bệnh 

nhân được phẫu thuật van hai lá do thấp mà không kèm sửa VBL giai đoạn từ 

1995-2005, thời gian theo dõi trung vị sau mổ 5 năm, các bệnh nhân này đều 

có HoBL nặng trước mổ.118 Tác giả nhận thấy có trên 61% bệnh nhân HoBL 

nặng tồn dư sau mổ, HoBL nặng tồn dư sau mổ tuy không ảnh hưởng đến tử 

vong trung hạn nhưng làm suy giảm tình trạng chức năng của bệnh nhân và 

tăng nhu cầu dùng thuốc tim mạch. Có vẻ như khoảng thời gian trước năm 

2010 tại Việt Nam, phẫu thuật sửa van ba lá cùng thời điểm với phẫu thuật 

van hai lá chưa được thực hiện thường quy. Từ tỷ lệ rất cao bệnh nhân bị 

HoBL tồn dư sau phẫu thuật van hai lá mà không kèm sửa van ba lá ở các 

trường hợp HoBL nặng, tác giả đưa ra nhận định rằng phẫu thuật sửa VBL 

nên được xem xét ở những bệnh nhân phẫu thuật van hai lá. 

Nghiên cứu của tác giả Đoàn Quốc Hưng và cộng sự theo dõi 26 tháng 

sau phẫu thuật sửa VBL trong khoảng thời gian 2010 – 2013 nhận thấy tỷ lệ 

HoBL tồn dư mức độ vừa trở lên chiếm tới 26%.18 

Nghiên cứu của tác giả Hồ Huỳnh Quang Trí (2017) trên 413 bệnh 

nhân thay van hai lá do thấp không kèm sửa VBL thấy rung nhĩ, HoBL mức 

độ vừa trước phẫu là yếu tố nguy cơ của tình trạng HoBL tồn lưu hoặc tái 

phát sau phẫu thuật.121 Chưa có nghiên cứu nào của tác giả Việt Nam tìm yếu 

tố nguy cơ gây HoBL sau phẫu thuật sửa VBL.  

Mặc dù mối liên quan chặt chẽ giữa HoBL và CNTP đã được biết đến, 

nhưng trong các nghiên cứu của các tác giả Việt Nam không đánh giá CNTP, 

điều này một phần do đây là các nghiên cứu hồi cứu, các thông số siêu âm là 
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hồi cứu trong khi CNTP vốn không được đánh giá một cách thường quy trên 

siêu âm. Đánh giá CNTP có nhiều khó khăn, các thông số siêu âm đánh giá 

CNTP được đưa vào khuyến cáo của ASE từ năm 2010, nhưng trên thực tế 

vẫn chưa được áp dụng thường quy trong thực hành hàng ngày. Một yếu tố 

nữa được thấy là có tầm quan trọng trong sự hình thành HoBL trước và sau 

phẫu thuật, đó là kích thước vòng van ba lá cũng không được đo đạc trong 

những nghiên cứu trước đây của các tác giả Việt Nam. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân hẹp và/hoặc hở van hai lá kèm 

theo hở van ba lá mức độ vừa đến nhiều, được phẫu thuật van hai lá đồng thời 
với sửa van ba lá tại Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai.  

Thời gian nghiên cứu từ tháng 08/2018 đến tháng 05/2021. 
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: 
- Các bệnh nhân hẹp và/hoặc hở van hai lá có kèm theo hở van ba lá mức 

độ vừa đến nhiều được phẫu thuật sửa hoặc thay van hai lá kèm theo 
phẫu thuật sửa van ba lá tại viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai trong 
thời gian nghiên cứu. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: 
- Hở van hai lá cấp tính. 
- Có kèm bệnh tim bẩm sinh, nhồi máu cơ tim, phẫu thuật bắc cầu nối chủ 

vành, hoặc các bệnh lý nội khoa khác có ảnh hưởng đến chức năng thất phải 
(bệnh phổi mạn tính, bệnh hệ thống, tăng áp lực động mạch phổi tiên phát, 
bệnh lý cơ tim thất phải, huyết khối động mạch phổi) 

- Đã có tiền sử phẫu thuật tim (phẫu thuật màng tim, van tim, bắc cầu chủ 
vành, thay đoạn ĐMC) trước đó 

- Các trường hợp phẫu thuật thay van ba lá 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: 

Nghiên cứu tiến cứu, được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang 
kết hợp với theo dõi dọc sau phẫu thuật. 
2.2.2. Cỡ mẫu 

Để đảm bảo đủ cỡ mẫu cho việc đánh giá chức năng thất phải và mức độ 
hở van ba lá ở các bệnh nhân phẫu thuật van hai lá kèm sửa van ba lá, chúng 
tôi sử dụng công thức tính mẫu ngẫu nhiên đơn: 
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n = Z2 1-α/2  pq/d2 

Trong đó 

• n: cỡ mẫu nghiên cứu 

• Z1- α /2: là trị số phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95% thì Z1-α/2 = 1,96 

• p là tỷ lệ ước tính bệnh nhân bị suy chức năng thất phải hoặc tỷ lệ 
bệnh nhân bị hở van ba lá sau phẫu thuật. 

• q = 1- p 

• độ chính xác mong muốn d = 10% 
Tham khảo các nghiên cứu đã công bố để có tỷ lệ ước tính bệnh nhân bị 

suy CNTP hoặc HoBL sau phẫu thuật: 
- Tần suất suy CNTP sau phẫu thuật van hai lá trong các nghiên cứu dao 
động từ 16% đến 61% tuỳ theo phương pháp và thông số sử dụng để 
đánh giá CNTP (Bảng 2.1). Chúng tôi sử dụng tỷ lệ trung gian 30% để 
ước tính tỷ lệ suy CNTP sau phẫu thuật (theo nghiên cứu của Tourneau 
và CS trên các bệnh nhân hở van hai lá được phẫu thuật).5 Thay p = 
30% vào công thức ta có n = 81. Tính hệ số bỏ cuộc 15% ta có số đối 
tượng tối thiểu cần nghiên cứu để đánh giá chức năng thất phải sau 
phẫu thuật là: n = 92 

- Đoàn Quốc Hưng và CS nghiên cứu kết quả sửa van ba lá trong điều trị 
bệnh van tim mắc phải tại BV Hữu Nghị Việt Đức (với đối tượng 
nghiên cứu gần tương đồng với đối tượng trong nghiên cúu của chúng 
tôi) thấy tỷ lệ HoBL mức độ vừa trở lên sau phẫu thuật là 26%.18 Uớc 
tính tỷ lệ HoBL sau phẫu thuật là p = 26%, thay vào công thức ta có n 
= 74. Tính hệ số bỏ cuộc 15%, ta có số đối tượng tối thiểu cần nghiên 
cứu để đánh giá mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật là n = 85 

Như vậy cỡ mẫu tối thiểu để đánh giá chức năng thất phải và mức độ hở 
van ba lá sau phẫu thuật sửa van ba lá kèm sửa hoặc thay van lá là: 

n = 92 bệnh nhân 
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Bảng 2.1. Tần suất suy chức năng thất phải trong bệnh van hai lá 
Tác giả đầu 

tiên, năm, 

[TLTK] 

N Đối tượng 

Tỷ lệ suy 

CNTP 

trước PT 

Tỷ lệ suy 

CNTP 

sau PT 

Nhận xét 

Tourneau5, 

(2013) 
208 

BN HoHL có 

chỉ định phẫu 

thuật 

30% 30% 

Tính phân suất tống máu TP 

bằng chụp mạch phóng xạ 

(suy CNTP: EF TP £ 35%) 

Vagas 

Abello126 

(2013) 

393 

BN HoHL do 

thoái hoá được 

phẫu thuật 

VHL 

20% 

ở nhóm 

HoBL 

3+/4+ 

 

Đánh giá CNTP trước mổ trên 

siêu âm tim qua các thông số 

TAPSE, chỉ số TEI thất phải, 

chỉ số co ngắn vòng van ba lá 

Hyllen6 

(2014) 
40 

BN HoHL do 

thoái hoá được 

phẫu thuật 

32% 61% 

CNTP 6 tháng sau PT đánh 

giá bằng siêu âm tim (TAPSE, 

FAC, S’, sức căng dọc trên 

STE) 

Chikwe7, 

(2015) 
645 

HoHL do 

thoái hoá được 

phẫu thuật 

20% 

ở nhóm 

sửa VHL 

và VBL 

16% 

Sau PT 1 

năm 

NC hồi cứu 1 trung tâm , đánh 

giá định tính CNTP bằng siêu 

âm 2D 

Bootsma125, 

(2017) 
1109 

BN phẫu thuật 

tim (van tim, 

ĐM vành, ĐM 

chủ) 

 

19% 

có EF TP 

< 20% 

Đánh giá EF TP bằng catheter 

ĐMP trong 24h sau PT 

Subbotina15 

(2017) 
191 

BN phẫu thuật 

sửa van ba lá 
43%  

Đánh giá CNTP qua thông số 

TAPSE 

EF TP: phân suất tống máu thất phải, NC: nghiên cứu, PT: phẫu thuật 
Các chữ viết tắt khác theo danh mục chữ viết tắt 

2.2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu 

- Các đối tượng thoả mãn tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ trong thời gian 

nghiên cứu được tuyển vào nghiên cứu theo trình tự thời gian, không phân 

biệt tuổi, giới.  
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- Thu thập các thông tin về dịch tễ và tiền sử bệnh, triệu chứng lâm sàng 
liên quan đến suy tim, xét nghiệm máu cơ bản và điện tâm đồ trước mổ 
theo mẫu bệnh án nghiên cứu (Phụ lục). 

- Các bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật các van tim theo khuyến cáo của 
Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ năm 2020 (Bảng 1.7). Bệnh nhân được phẫu 
thuật sửa van ba lá cùng thời điểm phẫu thuật van tim bên trái nếu có: HoBL 
mức độ nặng hoặc HoBL mức độ vừa có kèm theo giãn vòng van (mức độ 
giãn vòng van được đánh giá bằng siêu âm tim trước phẫu thuật và đánh giá 
của phẫu thuật viên trong phẫu thuật). 

- Các thông tin liên quan đến cuộc mổ như thời gian tuần hoàn ngoài cơ 
thể, thời gian kẹp động mạch chủ, vị trí và các loại van nhân tạo được sử 
dụng, cỡ van, kỹ thuật sửa van ba lá có hay không có vòng van, các kỹ 
thuật kèm theo lúc mổ, các biến cố nghiêm trọng nảy sinh trong quá trình 
phẫu thuật và hậu phẫu được thu thập theo mẫu bệnh án nghiên cứu. 

- 4 thời điểm làm siêu âm tim đo đạc các thông số đánh giá mức độ HoBL, 
CNTP và các thông số liên quan là:  

• Lần 1 (trước mổ): trong thời gian 1 tháng trước mổ,  

• Lần 2 (hậu phẫu): thời gian bệnh nhân nằm điều trị nội trú trong vòng 1 - 
3 tuần sau phẫu thuật. 

• Lần 3: lần tái khám trong vòng 1 – 3 tháng sau phẫu thuật. 

• Lần 4: lần tái khám 6 - 12 tháng sau phẫu thuật. 
- Phương pháp thu thập số liệu: 

• Các bệnh nhân được hỏi bệnh để khai thác tiền sử và đánh giá tình trạng 
chức năng theo phân độ NYHA, khám lâm sàng tìm các triệu chứng suy 
tim và ghi nhận vào bệnh án nghiên cứu (Phụ lục). 

• Các xét nghiệm cận lâm sàng: điện tâm đồ, huyết học, sinh hoá thời điểm 
trước phẫu thuật (trong vòng 1 tháng trước thời điểm phẫu thuật) và giai 
đoạn nằm điều trị tại phòng chăm sóc hậu phẫu (trong vòng 1 tháng sau 
phẫu thuật) được thu thập từ hồ sơ bệnh án. 
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• Siêu âm tim qua thành ngực được thực hiện bằng máy siêu âm Phillip 

Afinity 50 tại 4 thời điểm nghiên cứu. Các thông số siêu âm nghiên cứu 

được ghi nhận lại trong bệnh án nghiên cứu (Phụ lục 1).  

- Quy trình làm siêu âm qua thành ngực: 

• Phương tiện: hệ thống máy siêu âm Phillip Afinity 50 có chức năng 

siêu âm 2D, TM, Doppler màu, Doppler liên tục, Doppler xung và 

Doppler mô. 

• Người thực hiện: Tất cả các lần làm SA tim ở 4 thời điểm theo dõi cho 

BN nghiên cứu đều do NCS thực hiện theo qui trình làm siêu âm tim 

của Viện tim mạch. 

• Lưu trữ và xử lý hình ảnh: các thông số siêu âm nghiên cứu được đo 

đạc theo hướng dẫn của ASE bằng phần mềm cài đặt sẵn trong máy 

siêu âm, kết quả được ghi lại trong bệnh án nghiên cứu. 

- Sơ đồ nghiên cứu được thể hiện trong Hình 2.1 

2.3. Các thông số nghiên cứu 

2.3.1. Các thông số về dịch tễ và tiền sử 

- Năm sinh, tuổi (năm) 

- Giới tính: nam/nữ 

- Chiều cao (cm) 

- Cân nặng (kg) 
- Chỉ số diện tích da cơ thể (BSA) 

- Tiền sử thấp khớp hoặc thấp tim 

- Tiền sử mổ tách van hoặc nong van hai lá 

- Thời gian phát hiện bệnh van tim lần đầu đến khi phẫu thuật 

- Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trước mổ: có/không 

- Tiền sử tai biến mạch não (liệt hoặc yếu nửa người, xuất huyết hoặc nhồi 

máu não đã được chẩn đoán trước đó): có/không 
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2.3.2. Các thông số về lâm sàng và cận lâm sàng trước phẫu thuật 

2.3.2.1. Triệu chứng lâm sàng 

- Mức độ suy tim theo Hội Tim mạch NewYork (NYHA)  

- Phù chi dưới: có/không 

- Gan to: có/không 

- Ran ẩm ở phổi: có/không 

- Huyết áp tâm thu (mmHg) 

- Huyết áp tâm trương (mmHg) 

2.3.2.2. Xét nghiệm cận lâm sàng 

Xét nghiệm sinh hoá máu 

- Ure (mmol/L) 

- Creatinin (µmol/L) 

- AST (mmol/L) 

- ALT (mmol/L) 

- Điện giải đồ (Na+, K+, Cl) 

- NT-proBNP (nếu có) 

Xét nghiệm công thức máu 

- Hemoglobin (mg/L) 

- Hct (%) 

- Số lượng bạch cầu (G/L) 

Điện tâm đồ 

- Tần số tim (nhịp/phút) 

- Rối loạn nhịp tim: nhịp xoang/rung nhĩ/rối loạn nhịp khác 

2.3.3. Các thông số liên quan đến phẫu thuật 

- Điểm EuroSCORE II 

- Thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể (phút) 

- Thời gian cặp động mạch chủ (phút) 
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- Loại phẫu thuật van hai lá (sửa van/VHL cơ học/VHL sinh học); cỡ van 
- Kỹ thuật sửa van ba lá: có/không sử dụng vòng van nhân tạo; cỡ vòng van 

- Phẫu thuật van động mạch chủ kèm theo: có/không, loại van nhân tạo. 

- Phẫu thuật, thủ thuật kèm theo trong mổ: triệt đốt rung nhĩ MAZE, thắt 

tiểu nhĩ trái, lấy huyết khối nhĩ trái-tiểu nhĩ trái. 

- Biến chứng nghiêm trọng sau mổ:  

• Tử vong 

• Suy tim sung huyết (NYHA III trở lên và cần sử dụng thuốc vận 

mạch > 3 ngày sau phẫu thuật) 

• Suy thận cấp cần lọc thận 

2.3.4. Các thông số siêu âm tim trước và sau phẫu thuật 

2.3.4.1. Các thông số đánh giá kích thước nhĩ trái, thất trái, chức năng tâm 

thu thất trái 

- Đường kính nhĩ trái trước sau đo ở mặt cắt trục dọc cạnh ức 

- Diện tích nhĩ trái đo ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm (Bảng 2.2 a) 

- Đường kính thất trái cuối tâm trương (Dd) đo trên siêu âm TM mặt cắt 

trục dọc cạnh ức trái 

- Đường kính thất trái cuối tâm thu (Ds) đo trên siêu âm TM mặt cắt trục 

dọc cạnh ức trái 

- Phân suất tống máu thất trái (EF) tính theo phương pháp Teichholz và 

phương pháp Simpson 2 bình diện. 

2.3.4.2. Các thông số đánh giá kích thước nhĩ phải, thất phải, chức năng tâm 

thu thất phải 

- Diện tích nhĩ phải mặt cắt 4 buồng từ mỏm (Bảng 2.2 a). 

- Đường kính vòng van ba lá cuối tâm trương đo ở mặt cắt 4 buồng từ 

mỏm trên siêu âm 2D (Bảng 2.2 b). 
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Bảng 2.2. Đo kích thước tâm nhĩ và đường kính vòng van ba lá74 

 

Đo diện tích nhĩ trái, 

diện tích nhĩ phải, 

đường kính nhĩ phải 

trục dọc và trục 

ngang ở mặt cắt 4 

buồng từ mỏm cuối 

thời kỳ tâm thu 

 

Đo đường kính vòng 

van ba lá chiều vách-

thành bên thời kỳ 

cuối tâm trương ở 

mặt cắt 4 buồng từ 

mỏm tập trung thất 

phải 

 

 

- Đường kính thất phải trục dọc (Bảng 2.3 a). 

- Đường kính thất phải phần đáy, phần giữa và chiều dọc thất phải đo ở 

mặt cắt 4 buồng từ mỏm trên siêu âm 2D (Bảng 2.3 b). 

 

 

a 

b 
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Bảng 2.3. Đo kích thước thất phải74 

 

ĐK TP trục dọc đo từ thành 

trước TP tới vách liên thất 

chỗ nối giữa VLT và thành 

ĐMC mặt cắt trục dọc cạnh 

ức 

 

 

Đo kích thước thất mặt cắt 4 

buồng tập trung thất phải 

cuối tâm trương 

- ĐK đáy TP: đường kính 

ngang lớn nhất của 1/3 

buồng thất phải phía đáy 

- ĐK giữa TP: đường 

kính 1/3 giữa TP (ngang 

mức cơ nhú) 

- Chiều dài TP: đo từ 

mỏm tới điểm giữa mặt 

phẳng vòng van ba lá 

 

- Chức năng tâm thu thất phải được đánh giá qua ba thông số: phân suất 

diện tích thất phải (FAC) đo trên siêu âm 2D, biên độ di động vòng van 

ba lá (TAPSE) trên siêu âm TM, vận tốc tối đa tâm thu vòng van ba lá 

trên siêu âm Doppler mô (S’) (Bảng 2.4). 

a 

b 
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Bảng 2.4. Đánh giá chức năng thất phải74 

 

Đo biên độ di động vòng van 

ba lá (TAPSE) trên siêu âm 

TM. 

 

Đo vận tốc tâm thu tối đa 

vòng van ba lá (S’) trên siêu 

âm Doppler mô. 

 

Đánh giá phân suất diện tích 

TP (FAC) siêu âm 2D mặt cắt 

4 buồng từ mỏm. 
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2.3.4.3. Đánh giá áp lực động mạch phổi và áp lực nhĩ phải 

- Ước tính áp lực động mạch phổi tâm thu qua phổ hở van ba lá và kích 

thước tĩnh mạch chủ dưới (Bảng 2.5):  

ALĐMP tâm thu = GmaxHoBL + ALNP 

(Gmax HoBL: chênh áp tối đa dòng hở van ba lá đo trên siêu âm 

Doppler liên tục. ALNP: áp lực nhĩ phải ước tính) 

- Áp lực nhĩ phải (ALNP) được ước tính qua kích thước tĩnh mạch chủ 

dưới (ĐK TMCD) và độ xẹp của nó khi hít vào (Bảng 2.6). 

Bảng 2.5. Đo chênh áp tối đa dòng hở ba lá và kích thước tĩnh mạch chủ 

dưới74,79 

  

Đo chênh áp tối đa tâm thu dòng hở 

van ba lá trên siêu âm Doppler liên tục 

Đo đường kính tĩnh mạch chủ dưới 

bình thường và khi hít vào 

Bảng 2.6. Áp lực nhĩ phải ước tính74 

Áp lực nhĩ phải 

ước tính 

Bình thường Trung gian Cao 

(3 mmHg) (8 mmHg) (15 mmHg) 

ĐK TMCD ≤ 21mm ≤ 21mm > 21 > 21 

Xẹp khi hít vào > 50% < 50% > 50% < 50% 
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2.3.4.4. Các thông số đánh giá tổn thương các van tim trái 

- Nguyên nhân gây tổn thương van hai lá: do thấp tim, sa van hai lá, thoái 

hoá hoặc có tổ chức sùi. 

- Chênh áp tâm trương qua van hai lá tối đa và trung bình. 

- Diện tích lỗ van hai lá tính theo phương pháp PHT và đo diện tích lỗ van 

trên siêu âm 2D. 

- Mức độ hẹp/hở van hai lá. 

- Chênh áp tối đa và trung bình qua van động mạch chủ, mức độ hẹp và 

hoặc hở van động mạch chủ. 

2.3.4.5. Các thông số đánh giá tổn thương van ba lá 

- Hình thái của van ba lá quan sát trên siêu âm 2D, có tổn thương thực tổn 

hay không. 

- Mức độ hở van ba lá được đánh giá bằng siêu âm - Doppler qua thành 

ngực dựa trên các thông số định tính và bán định lượng. 

- Các thông số định tính bao gồm: 

1) Kích thước dòng màu HoBL. 

2) Hình dạng và đậm độ phổ Doppler liên tục dòng HoBL thì tâm thu 

(ghi nhận ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm hoặc mặt cắt trục dọc buồng 

nhận thất phải). 

3) Có hay không giãn vòng van ba lá hoặc giãn nhĩ phải, giãn thất phải 

- Các thông số bán định lượng bao gồm (bảng 2.7): 

1) Diện tích dòng màu HoBL. 

2) Đường kính cổ dòng HoBL. 

3) Bán kính vùng hội tụ dòng HoBL. 
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Bảng 2.7. Cách đo các thông số đánh giá mức độ hở van ba lá64 

Thông số Cách đo Hình ảnh 

Diện tích 

dòng màu hở 

ba lá 

Mặt cắt 4 buồng từ mỏm. Tối 

ưu hóa hình ảnh dòng màu 

HoBL. Với chế độ cine, 

chọn dòng hở đầy đủ nhất ở 

giữa tâm thu. Viền theo bờ 

ngoài dòng màu HoBL.  

 

Độ rộng cổ 

dòng hở 

(Vena 

contracta – 

VC) 

Mặt cắt 4 buồng từ mỏm. Chế 

độ zoom hình vào dòng hở 

ba lá. Đo đường kính  dòng 

hở ở vị trí hẹp nhất ngay sát 

lỗ hở, vuông góc với hướng 

dòng hở 

 

Bán kính 

vùng hội tụ 

của dòng hở 

ba lá 

Tối ưu hóa hình ảnh dòng 

màu HoBL. Phóng to hình 

ảnh của dòng hở. Giảm giới 

hạn Nyquist tới 30 - 40 

cm/s. Với chế độ cine, chọn 

PISA tốt nhất. Đo bán kính 

PISA ở giữa thì tâm thu 

bằng cách sử dụng vị trí đầu 

tiên xuất hiện Aliasing và 

dọc theo hướng của chùm 

siêu âm 
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2.4. Các tiêu chuẩn chẩn đoán áp dụng trong nghiên cứu 

2.4.1. Đánh giá mức độ khó thở và khả năng gắng sức theo phân độ 

NYHA128 

• Độ 1: Hoạt động thể lực thông thường không gây mệt mỏi, khó thở.  

• Độ 2: Hoạt động thể lực thông thường gây mệt mỏi, khó thở. 

• Độ 3: Thoải mái khi nghỉ ngơi; hoạt động thể lực với mức độ thấp hơn 

bình thường gây mệt mỏi, khó thở.  

• Độ 4: Các triệu chứng xảy ra khi nghỉ ngơi; bất kỳ hoạt động thể lực 

nào cũng làm tăng cảm giác khó chịu. 

2.4.2. Chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh van hai lá trên siêu âm 

Chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh lý van hai lá dựa trên việc đánh giá 

hình thái van hai lá trên siêu âm tim qua thành ngực. Tổn thương van hai lá 

do thấp được xác định nếu có hình ảnh lá trước van hai lá mở dạng gấp gối 

trên siêu âm 2D và/hoặc van hai lá di động song song trên siêu âm TM, các lá 

van dày lên và thường kèm theo vôi hoá chủ yếu ở phía bờ van (quan sát ở 

mặt cắt trục dọc cạnh ức và mặt cắt trục ngắn cạnh ức qua van hai lá), các 

mép van có thể bị dính và dây chằng cũng dầy lên, co ngắn và có thể có các 

chấm nốt vôi hoá.129 Tổn thương sa van hai lá được xác định nếu trên mặt cắt 

trục dọc cạnh ức hoặc mặt cắt từ mỏm thấy có ít nhất 1 phần của lá van nằm 

phía dưới mặt phẳng vòng van trong thời kỳ tâm thu khi van hai lá đóng. 

2.4.3. Đánh giá mức độ hẹp các van tim 

Đánh giá mức độ hẹp các van tim theo khuyến cáo của Hội Siêu âm tim 

châu Âu và Hội siêu âm tim Hoa Kỳ năm 2009129: 

• Mức độ hẹp van ĐMC được phân loại dựa trên hình thái van ĐMC: 

dày, vôi hoá lá van, mở hạn chế và có chênh áp trung bình (Gmean) 
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qua van ĐMC: hẹp chủ khít nếu Gmean ĐMC > 40 mmHg, hẹp chủ 

vừa nếu Gmean ĐMC 20 – 40 mmHg, hẹp chủ nhẹ nếu Gmean ĐMC < 

20 mmHg.129  

• Mức độ hẹp van hai lá được phân loại dựa trên diện tích lỗ van hai lá 

tính bằng phương pháp PHT và đo trực tiếp trên siêu âm 2D ở mặt cắt 

trục ngắn cạnh ức ngang bờ van hai lá và chênh áp trung bình qua van 

hai lá thời kỳ tâm trương (Bảng 2.8):  

Bảng 2.8. Phân loại mức độ hẹp van hai lá129  

Mức độ hẹp van hai lá Hẹp nhẹ Hẹp vừa Hẹp nặng 

Diện tích lỗ van (cm) > 1.5 1.0 – 1.5 < 1.0 

Chênh áp trung bình qua 

van (mmHg) 
< 5 5 - 10 > 10 

 

• Van ba lá được đánh giá là hẹp nếu quan sát trên siêu âm 2D thấy bờ 

van mở hạn chế, có dòng tăng tốc trên siêu âm Doppler màu qua van ba 

lá thời kỳ tâm trương trên mặt cắt 4 buồng từ mỏm và mặt cắt buồng 

nhận thất phải, chênh áp trung bình qua van > 5mmHg129  

2.4.4. Đánh giá mức độ hở các van tim 

- Mức độ hở các van tim được chia thành 4 mức với các ký hiệu 

§ Hở rất nhẹ hoặc không hở:  0 

§ Hở nhẹ :     1+ 

§ Hở vừa:     2+ 

§ Hở nhiều:    3+ 

- Xếp loại mức độ HoBL được thực hiện theo hướng dẫn của ASE 2017 vào 

các thông số định tính và bán định lượng (Bảng 2.9) 
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Bảng 2.9. Đánh giá mức độ hở van ba lá64 
        Mức độ HoBL 

Thông số 
HoBL nhẹ HoBL vừa HoBL nặng 

Định tính     

1) Kích thước dòng 

màu HoBL 

Dòng màu nhỏ, 

hẹp, trung tâm 

Dòng hở vừa trong 

NP 

Dòng hở rộng trung 

tâm hoặc lệch tâm, 

toàn thì tâm thu 

2) Hình dạng và đậm 

độ phổ Doppler 

liên tục dòng HoBL 

Nhạt, không đầy 

đủ đường viền 

parabol 

Đậm, đường viền 

parabol hoặc tam 

giác 

Đậm, có thể phổ tam 

giác  

3) Kích thước NP, TP Bình thường hoặc 

giãn nhẹ 

 Giãn nhẹ Giãn 

Bán định lượng    

1) Diện tích dòng màu   

HoBL (cm2) 

< 5 5-10 >10 

2) Vena contracta 

(cm) 

<0.3 <0.6 ³0.7 

3) Bán kính PISA 

(cm) 

£0.5 0.6-0.9 >0.9 

 

- Mức độ HoBL được chia thành 4 mức với các ký hiệu 

Ø HoBL không:     HoBL 0 

Ø HoBL nhẹ :     HoBL 1+ 

Ø HoBL vừa:     HoBL 2+ 

Ø HoBL nhiều:     HoBL 3+ 

(Ký hiệu HoBL 0 là khi dòng màu HoBL không xuất hiện hoặc rất nhỏ 

ngay sau điểm đóng của van ba lá trong nhĩ phải thì tâm thu).  

- Hở van ba lá thực tổn: nếu có một trong các bất thường của các lá van ba 

lá như bờ van hoặc thân van dày nhiều, vôi hoá rải rác, co rút dây chằng, 

hẹp van ba lá kèm theo hoặc có tổ chức sùi bám trên các lá van (đánh giá 

dựa vào hình thái van ba lá trên siêu âm 2D). 
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- Kết quả sửa van ba lá được coi là tốt nếu mức độ HoBL sau phẫu thuật < 

2+ (tức là HoBL nhẹ hoặc không hở).  

- HoBL được gọi là đáng kể (Significant tricuspid regurgitation) nếu mức 

độ ³ 2+ (tức là HoBL mức độ vừa trở lên). Kết quả phẫu thuật van ba lá 

được coi là tốt nếu mức độ HoL sau phẫu thuật < 2+ 

- HoBL được gọi là sớm hoặc tồn dư (Residual tricuspid regurgitation) sau 

phẫu thuật nếu mức độ HoBL đánh giá ở lần siêu âm thứ 2 (thời điểm hậu 

phẫu sau mổ 1 - 3 tuần) ³ 2+.  

- HoBL trung hạn (Recurrent tricuspid regurgitation) nếu mức độ HoBL ở 

lần siêu âm thứ 4 (sau mổ 6 – 12 tháng) ³ 2 +. 

- Tổn thương van hai lá được coi là hẹp chủ yếu nếu mức độ hẹp van hai lá 

khít và hở van hai lá mức độ nhẹ hoặc rất nhẹ. Tổn thương van hai lá được 

coi là hở chủ yếu nếu hở van hai lá mức độ nhiều và hẹp van hai lá mức 

độ nhẹ hoặc không hẹp. Các trường hợp tổn thương van hai lá còn lại được 

coi là hẹp/hở phối hợp.  

- Tổn thương van hai lá có phối hợp với tổn thương van động mạch chủ 

nếu có kèm theo hở và/hoặc hẹp van ĐMC mức độ vừa trở lên. 

2.4.5. Đánh giá rối loạn chức năng thất phải 

- Bệnh nhân được coi là có rối loạn chức năng thất phải khi có ít nhất một 

trong ba thông số siêu âm tim: phân suất diện tích thất phải (FAC), biên độ 

di động vòng van ba lá (TAPSE) hoặc vận tốc tối đa tâm thu vòng van ba 

lá trên siêu âm Doppler mô (S’)  dưới ngưỡng bình thường theo hướng dẫn 

của Hội Siêu âm tim Hoa Kỳ.  

- Gọi là rối loạn CNTP sớm hoặc rối loạn CNTP hậu phẫu nếu có rối loạn 

CNTP trong thời kỳ hậu phẫu (sau mổ 1 – 3 tuần). Gọi là rối loạn CNTP trung 

hạn nếu có tình trạng rối loạn CNTP thời điểm 6 – 12 tháng sau phẫu thuật. 

- Ngưỡng các giá trị xác định có giãn nhĩ phải, giãn vòng van ba lá, giãn 

thất phải theo hướng dẫn của Hội Siêu âm tim Hoa Kỳ (Bảng 2.10) 
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Bảng 2.10. Ngưỡng giá trị các thông số siêu âm tim đánh giá kích thước, 

chức năng thất phải74 

Thông số Ngưỡng bất thường 

Diện tích nhĩ phải 4 buồng (cm 2) > 18  

Đường kính vòng van ba lá (mm/m2) > 21 

ĐK TP trục dọc (mm) > 30 

ĐK đáy TP (mm) > 41 

ĐK giữa TP (mm) > 35  

FAC (%) 

TAPSE (mm) 

S’ (cm/s) 

< 35 

< 17 

< 9.5 

ĐK: đường kính, TP: thất phải 

2.5. Phân tích và xử lý số liệu   

- Thông tin cần thiết được thu thập theo mẫu bệnh án nghiên cứu. 

- Thông số lâm sàng, điện tim, siêu âm cần thiết cho việc xử lý số liệu 

sẽ được lưu trữ xử lý bằng phần mềm  STATA 16. 

- Các biến định tính được tính tỷ lệ phần trăm và kiểm định Chi bình 

phương để tìm sự khác biệt. Biến định lượng được tính giá trị trung bình, độ 

lệch chuẩn và kiểm định t-student để so sánh cặp trước sau.  

- Mức độ HoBL là căn cứ quan trọng cho chỉ định phẫu thuật VBL 

cùng thời điểm phẫu thuật van tim bên trái. So sánh 2 nhóm HoBL 2+ và 

HoBL 3+ làm rõ sự khác biệt giữa 2 nhóm này trước phẫu thuật về các thông 

số lâm sàng và siêu âm có thể liên quan đến CNTP và mức độ HoBL.  

- Để tìm hiểu sự thay đổi mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật, tính tỷ lệ 

HoBL 2+, HoBL 3+ ở 4 thời điểm nghiên cứu.  

- Để tìm hiểu yếu tố liên quan đến HoBL tồn dư sau phẫu thuật, so sánh 

các đặc điểm lâm sàng và siêu âm giữa nhóm có mức độ HoBL ³ 2+ và nhóm 
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HoBL < 2+ ở thời kỳ hậu phẫu để tìm hiểu sự khác biệt, sau đó sử dụng mô 

hình hồi quy logistic để đánh giá các yếu tố nguy cơ.  

- Để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến HoBL trung hạn, so sánh các đặc 

điểm lâm sàng và siêu âm giữa nhóm có/không HoBL ³ 2+ ở thời điểm 6 – 
12 tháng sau phẫu thuật để tìm hiểu sự khác biệt, sau đó sử dụng mô hình hồi 
quy tuyến tính logistic để đánh giá các yếu tố nguy cơ. 
 - Để tìm hiểu sự thay đổi chức năng thất phải sau phẫu thuật, tính giá 
trị trung bình của các thông số đánh giá chức năng thất phải: FAC, TAPSE, 
S’ ở 4 thời điểm nghiên cứu; và tỷ lệ bệnh nhân có giá trị các thông số trên 
dưới ngưỡng bình thường (FAC < 35%, TAPSE < 17mm, S’ < 9.5cm/s) ở 4 
lần siêu âm tim đó. So sánh lần 2 với lần 1, lần 3 với lần 2 , lần 4 với lần 3, 
lần 4 với lần 1. 

- Để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến rối loạn CNTP sớm (1 – 3 tuần) sau 
phẫu thuật, so sánh các đặc điểm lâm sàng và siêu âm giữa nhóm có/không có 
rối loạn CNTP ở lần 2 để xem xét sự khác biệt, sau đó sử dụng mô hình hồi qui 
tuyến tính logistic để đánh giá các yếu tố nguy cơ của tình trạng rối loạn CNTP 
sớm sau phẫu thuật. Để tìm hiểu yếu tố liên quan đến rối loạn CNTP trung hạn 
(6 – 12 tháng) sau phẫu thuật, so sánh các đặc điểm lâm sàng và siêu âm giữa 
nhóm không và có rối loạn CNTP ở lần siêu âm thứ 4 để xem xét sự khác biệt, 
sau đó sử dụng mô hình hồi qui tuyến tính logistic để đánh giá yếu tố nguy cơ 
của tình trạng rối loạn CNTP trung hạn. 

- Giá trị p < 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê. 
2.6. Đạo đức nghiên cứu 

- Nghiên cứu được sự đồng ý của Viện tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 
và được chấp thuận bởi Hội đồng đạo đức trường Đại học Y Hà Nội.  

- Việc theo dõi siêu âm ở các mốc thời gian nghiên cứu trùng với lịch 
tái khám của bệnh nhân sau mổ. Dữ liệu thu thập chỉ phục vụ cho nghiên cứu.   

- Các thông tin bệnh nhân được đảm bảo giữ bí mật 
- Đảm bảo các số liệu trong nghiên cứu là trung thực 
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Sơ đồ 2.1. Sơ đồ nghiên cứu 
 

 
Bệnh nhân HHoHL kèm HoBL vừa-nhiều  

n = 109 

Siêu âm tim đánh giá CNTP và mức độ HoBL 
 lần 1: trong vòng 1 tháng trước phẫu thuật 

n = 109 
 

Phẫu thuật sửa hoặc thay van hai lá kèm tạo 
hình van ba lá 

n = 109 

Siêu âm tim đánh giá CNTP và mức độ HoBL  
lần 2: 1 - 3 tuần sau phẫu thuật 

n = 102 
 

Siêu âm tim đánh giá CNTP và mức độ HoBL  
lần 3: tái khám sau 1 – 3 tháng 

n = 80 

Siêu âm tim đánh giá CNTP và mức độ HoBL  
lần 4: tái khám sau 6 - 12 tháng 

n = 65 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

Trong thời gian từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021 chúng tôi 

thu thập 109 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu.  

3.1. Đặc điểm chung của các bệnh nhân nghiên cứu 

3.1.1. Đặc điểm dịch tễ học 

Bảng 3.1. Đặc điểm dịch tễ học của các đối tượng nghiên cứu 

Thông số 

Chung 
(n = 109) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 2+ 
(n = 54) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 3+ 
(n = 55) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

p 

Đặc điểm cá nhân 

Tuổi trung bình (năm) 52 ± 10   52 ± 9  52  ± 11 0,458 

Nữ 74 (68 %) 35 (65%) 39 (71%) 0,496 

Tiền sử bệnh 

Tiền sử thấp khớp 23 (22,3%) 9 (18,4%) 14 (25,9%) 0,349 

Tiêm phòng thấp 7 (6,8%) 3 (6,2%) 4 (7,4%) 0,715 

Mổ tách hoặc nong VHL 25 (24,3%) 9 (18,4%) 16 (29,7%) 0,123 

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 3 (2,8%) 2 (3,7%) 1 (1,8%) 0,547 

Tiền sử tai biến mạch não 15 (13,8%) 7 (13%) 8 (14,5%) 0,810 

Thời gian phát hiện bệnh (năm) 10,4± 10,1 9,0 ± 9,1 11,7 ± 10,9 0,268 

p: so sánh giữa nhóm HoBL 2+ và nhóm HoBL 3+ 



 61 

 

Các đối tượng nghiên cứu có tuổi trung bình là 52 (trẻ nhất 30 tuổi, lớn 

nhất 74 tuổi), nữ nhiều hơn nam, thời gian phát hiện bệnh trung bình 10 năm, 

gần 1/4 có tiền sử bị thấp khớp và tiền sử mổ tách van tim kín hoặc nong van 

hai lá bằng bóng qua da. Không có sự khác biệt về đặc điểm cá nhân và tiền 

sử bệnh tật giữa 2 nhóm HoBL 2+ và HoBL 3+. 

3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và điện tim 

Bảng 3.2. Đặc điểm lâm sàng trước phẫu thuật 

Thông số 

Chung 

(n = 109) 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

HoBL 2+ 

(n = 54) 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

HoBL 3+ 

(n = 55) 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

p 

HATT (mmHg) 

HATTr (mmHg) 

114,4 ± 15,7 

72,0  ±  11,4 

117,1  ±  17,4 

73,8  ±  12,8 

111,8  ±  13,5 

70,2  ±  9,6 

0,038 

0,045 

NYHA 

I 

II 

III 

IV 

 

1(0,9%) 

51 (46,8%) 

51 (46,8%) 

6 (5,5%) 

 

1 (1,9%) 

24 (46,2%) 

24 (46,2%) 

3 (5,8%) 

 

0 (0%) 

26 (48,1%) 

25 (46,3%) 

3 (5,6%) 

0,925 

Diện tích da, m2 1,5 ±  0,13 1,52 ±  0,14 1,48 ±  0,12 0,056 

p: so sánh giữa nhóm HoBL 2+ và nhóm HoBL 3+ 

Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương tại thời điểm trước phẫu thuật 

ở nhóm HoBL 3+ thấp hơn so với nhóm HoBL 2+ (p < 0,05).  

Trước phẫu thuật, hơn một nửa các đối tượng nghiên cứu có triệu 

chứng suy tim mức độ NYHA III trở lên và không có sự khác biệt về phân độ 

NYHA giữa nhóm HoBL 2+ và nhóm HoBL 3+ (p > 0,05). 
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Biểu đồ 3.1. Đặc điểm nhịp tim trong quần thể nghiên cứu 

87% (95/109) bệnh nhân trong quẩn thể nghiên cứu bị rung nhĩ, trong 
đó nhóm HoBL 3+ có tỷ lệ rung nhĩ cao hơn so với nhóm HoBL 2+ (92.7% 
so với 81.4%, p = 0.047). 
3.1.3. Đặc điểm siêu âm tim trước phẫu thuật 
3.1.3.1. Đặc điểm bệnh lý van tim 

 
Biểu đồ 3.2. Nguyên nhân tổn thương van hai lá 

 Về căn nguyên của bệnh lý van tim, phần lớn bệnh nhân trong nghiên 
cứu của chúng tôi mắc bệnh van tim do thấp với 103 ca chiếm tỷ lệ 94.5%, chỉ 
có 5 bệnh nhân sa van hai lá (4.6%) và 1 bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm 
khuẩn (0.9%) (Biểu đồ 3.2). Tỷ lệ bệnh van tim do thấp trong nhóm HoBL 3+ 
là 98%, trong nhóm HoBL 2+ là 90.7% nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p = 0.219).  
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Bảng 3.3. Đặc điểm bệnh lý van tim bên trái trước phẫu thuật  

Thông số 

Chung 
(n = 109) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 2+ 
(n = 54) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 3+ 
(n = 55) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

p 

Đặc điểm tổn thương van hai lá     
Hẹp hai lá chủ yếu 20 (18,3%) 9 (16,7%) 11 (20,0%) 

0,446 Hẹp, hở van hai lá phối hợp 68 (62,4%) 32 (59,3%) 36 (65,5%) 
Hở van hai lá chủ yếu 21 (19,3%) 13 (24,1%) 8 (14,6%) 
Bệnh van hai lá phối hợp van ĐMC 29 (26,6%) 8 (14,8%) 21 (38,2%) 0,006 
Diện tích VHL (PHT) (cm2) 1,26 ±  0,67 1,40 ± 0,86 1,13 ± 0,36 0,034 
Mức độ hở van hai lá     

• HoHL 0 9 (8,3%) 5(9,3%) 4(7,3%) 

0,854 
• HoHL 1+ 27 (24,8%) 12(22,2%) 15(27,3%) 
• HoHL 2+ 26 (23,9%) 12(22,2%) 14(25,5%) 
• HoHL 3+ 47 (43,1%) 25(46,3%) 22(40,0%) 

Đặc điểm tổn thương van ĐMC     
Chênh áp tối đa qua van ĐMC, 
mmHg 16,0 ± 18,0 12,6 ±13,6 19,4±21,2 0,004 

Mức độ hở van ĐMC     
• HoC 0 40 (36,7%) 24 (44,4%) 16 (29,1%) 

0,019 
 

• HoC 1+ 41 (37,6%) 22 (40,7%) 19 (34,6%) 
• HoC 2+ 21 (19,2%) 4 (7,4%) 17 (30,9%) 
• HoC 3+ 7 (6,4%) 4(7,4%) 3(5,5%) 

p: so sánh giữa nhóm HoBL 2+ và nhóm HoBL 3+ 
 

Về đặc tiểm tổn thương van hai lá, 67% hở van hai lá mức độ vừa trở 
lên. Diện tích lỗ van hai lá trung bình là 1,2 cm2, nhóm HoBL 3+ có mức độ 
hẹp van hai lá nhiều hơn so với nhóm HoBL 2+ (diện tích van hai lá 1,1 cm2 so 
với 1,4 cm2, p = 0,034).  

26,6% bệnh nhân có phối hợp với hẹp và/hoặc hở van ĐMC mức độ vừa 
trở lên. Nhóm HoBL 3+ có mức độ tổn thương van ĐMC nặng hơn so với nhóm 
HoBL 2+ với chênh áp qua van ĐMC cao hơn và tỷ lệ hở van ĐMC vừa – nặng 
nhiều hơn (p < 0,05). 
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Bảng 3.4. Đặc điểm tổn thương van ba lá trước phẫu thuật 

Thông số 
Chung 

(n = 109) 
n (%) 

HoBL 2+ 
(n = 54) 

n (%) 

HoBL 3+ 
(n = 55) 

n (%) 
p 

Tổn thương thực tổn 
VBL 

19 (17,4%) 2 (3,7%) 17 (30,9%) <0,001 

 
Trước phẫu thuật có 49,5% bệnh nhân HoBL 2+, 50,5% HoBL 3+. Tỷ 

lệ bệnh nhân có tổn thương thực tổn VBL chiếm 17,4%, trong đó hầu hết có 
các đặc điểm của tổn thương VBL do thấp tim (các lá van dày, vôi hoá bờ 
van, co rút dây chằng đánh giá trên siêu âm, một số trường hợp có kèm theo 
hẹp VBL), chỉ có 1 trường hợp sùi VBL. Tỷ lệ tổn thương thực tổn VBL ở 
nhóm HoBL 3+ cao hơn hẳn so với nhóm HoBL 2+.  
3.1.3.2. Kích thước và chức năng các buồng tim trái trước phẫu thuật 

Bảng 3.5. Kích thước và chức năng tâm thu thất trái, kích thước nhĩ trái 
trước phẫu thuật 

Thông số, đơn vị 
Chung 

(n = 109) 
TB ±  ĐLC 

HoBL 2+ 
(n = 54) 

TB ±  ĐLC 

HoBL 3+ 
(n = 55) 

TB ±  ĐLC 
p 

Dd, mm 49,8 ±  7,8 50,1 ±  7,7 49,5 ±  8,1 0,359 
Ds, mm 33,7 ±  6,7 33,6 ±  6,6 33,7 ±  6,9 0,449 
EF Teichholz, % 60,0 ± 10,3 60,5 ±  11,6 59,5 ±  9,0 0,335 
EF Simpson, % 56,6 ±  9,6 56,8 ±  11,0 56,4 ±  8,0 0,478 
ĐK NT, mm 55,2 ±  9,7 52,9 ±  8,6 57,4 ± 10,2 0,039 
Diện tích NT, mm2 41,3 ± 17,8 37,5 ±  12,3 45,1 ± 21,5 0,074 

Dd: đường kính thất trái cuối tâm trương. Ds: đường kính thất trái cuối tâm 
thu. ĐK NT: Đường kính nhĩ trái. NT: nhĩ trái 

So sánh giữa 2 nhóm HoBL 2+ và HoBL 3+ trước phẫu thuật, không có 

sự khác biệt về đường kính thất trái cuối tâm trương và cuối tâm thu, phân 

xuất tống máu thất trái, tuy nhiên kích thước nhĩ trái ở nhóm HoBL 3+ lớn 

hơn hẳn nhóm HoBL 2+ với p = 0,039. 



 65 

3.1.3.3. Kích thước nhĩ phải, kích thước và chức năng thất phải  
Bảng 3.6. Kích thước các buồng tim phải trước phẫu thuật 

Thông số, đơn vị 

Chung 

n = 109 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

HoBL 2+ 

n = 54 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

HoBL 3+ 

n = 55 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

p 

Diện tích nhĩ phải (cm2) 22,1± 7,8 17,7 ±  4,6 26,3 ±  8,0 <0,001 

Diện tích nhĩ phải > 18 cm2 64 (62,7%) 21 (42%) 43 (82,7%) <0,001 

ĐK thất phải trục dọc (mm) 25,9 ±  4,2 24,9 ±  3,6 26,9 ±  4,6 0,009 

ĐK thất phải trục dọc > 30 mm 16 (14,7%) 4 (7,4%) 12 (21,8%) 0,034 

ĐK đáy thất phải (mm) 40,3 ±  7,0 37,8 ±  6,2 42,8 ±  6,9 <0,001 

ĐK đáy thất phải > 41 mm 49 (45%) 17 (31,5%) 32 (58,2%) 0,005 

ĐK giữa thất phải (mm) 30,8 ±  6,1 26,6 ±  4,6 26,4 ±  4,3 <0,001 

Chiều dài thất phải (mm) 63,8± 10,3 61,3 ± 8,9 62,3 ±  8,8 0,409 

ĐKVVBL (mm) 34,9 ±  5,3 32,4 ±  4,5 37,3 ±  4,9 <0,001 

Chỉ số ĐKVVBL, mm/m2   23,4 ±  3,8 21,4 ±  2,7 25,4 ±  3,8 <0,001 

Giãn vòng van ba lá 80 (73,4%) 30 (56,6%) 49 (90,7%) <0,001 

ĐKVVBL: đường kính vòng van ba lá 
 

Tỷ lệ có giãn nhĩ phải, giãn thất phải (đường kính đáy TP > 41mm), 
giãn vòng van ba lá lần lượt là 62,7%, 45% và 73,8%.  

Kích thước nhĩ phải, thất phải, vòng van ba lá ở nhóm HoBL 3+ cao 
hơn rõ rệt so với nhóm HoBL 2+ trước phẫu thuật với p < 0,05. Trong các 
thông số siêu âm đánh giá kích thước thất phải, chỉ có chiều dài thất phải là 
không khác biệt giữa hai nhóm HoBL 2+ và HoBL 3+. 

Về ĐKVVBL, 90,7% bệnh nhân HoBL 3+ có giãn vòng van ba lá, cao 
hơn rõ rệt so với tỷ lệ 56,6% ở nhóm HoBL 2+ là (p < 0,001).  
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Bảng 3.7. Các thông số đánh giá chức năng thất phải trước phẫu thuật 

Thông số 

Chung 

n = 109 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

HoBL 2+ 

n = 54 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

HoBL 3+ 

n = 55 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

p 

FAC (%) 35,6 ±  6,8 35,9 ±  6,8 35,2 ±  6,9 0,279 

FAC < 35% 52 (47,7%) 26 (48,1%) 26 (47,3%) 0,927 

TAPSE (mm) 17,1 ± 3,8 16,6 ±  4,2 17,5 ±  3,4 0,113 

TAPSE < 17 mm 49 (45%) 24 (44,4%) 25 (45,5%) 0,916 

S’ (cm/s) 10,4 ±  2,1 10,6 ±  2,5 10,3 ±  1,7 0,622 

S’ < 9,5 cm/s 36 (34%) 18 (34%) 18 (34%) 1,000 

ALĐMP (mmHg) 49,8± 18,4 45,8 ± 16,8 53,7± 19,1 0,016 

 

Tỷ lệ bệnh nhân có suy CNTP trước phẫu thuật đánh giá dựa vào các 

thông số FAC, TAPSE, S’ lần lượt là 47,7%, 45%, 34%. Sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm HoBL 2+ và HoBL 3+. 

Áp lực ĐMP tâm thu trung bình là 49 ± 18 mmHg, nhóm HoBL 3+ có 

ALĐMP tâm thu cao hơn đáng kể so với nhóm HoBL 2+ (p = 0,016) 
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3.1.4. Các thông tin liên quan đến cuộc mổ 
3.1.4.1. Thông tin chung về cuộc mổ 

Bảng 3.8. Các thông tin chung liên quan đến cuộc mổ 

Thông số 

Chung 
n = 109 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 2+ 
n = 54 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 3+ 
n = 55 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

p 

EuroSCORE II 2,4 ± 1,6 1,8 ± 0,7 2,9 ± 1,9 < 0,001 
Thời gian chạy máy (phút) 90,0 ±  25,7 88,2 ±  24,7 91,9 ±  26,8 0,228 
Thời gian kẹp ĐMC (phút) 58,9 ±  22,3 55,8 ±  20,9 61,9 ±  23,4 0,080 
Thủ thuật MAZE 29 (26,6%) 15 (27,8%) 14(25,5%) 0,784 
Biến chứng sau mổ     
- Tử vong sớm 2 (1,8%) 0 2 (3,6%) 0,495 
- Tử vong muộn 2 (1,8%) 0 2 (3,6%) 0,495 
- Suy tim sung huyết 7 (6,4%) 2 (3,7%) 5 (9%) 0,438 
- Suy thận cần lọc thận 2 (1,8%) 0 2 (3,6%) 0,495 

 

Nhóm HoBL 3+ có EuroSCORE II cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm HoBL 2+ (2,9 so với 1,8, p = 0.0004). 

Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm HoBL 2+ và 3+ về thời gian tuần 
hoàn ngoài cơ thể và thời gian cặp ĐMC.  

Về biến chứng sau mổ, có 4 trường hợp tử vong (3,6%) bao gồm 2 
trường hợp tử vong sớm (1,8%) do suy tim, viêm phổi bệnh viện, suy thận sau 
mổ; 2 trường hợp tử vong muộn (1,8%) sau phẫu thuật 2 tháng (trong đó 1 
bệnh nhân do xuất huyết não ở thời điểm 2 tháng sau phẫu thuật, 1 bệnh nhân 
xuất hiện sốt điều trị tại nhà và tử vong trước khi quay lại bệnh viện). Tất cả 4 
bệnh nhân tử vong đều có HoBL 3+ trước phẫu thuật. 2 bệnh nhân tử vong 
sớm đều có giảm chức năng tâm thu thất trái và thất phải sau phẫu thuật. 7 
bệnh nhân có các triệu chứng của suy tim sung huyết sau phẫu thuật đều có 
suy chức năng tâm thu thất trái sau phẫu thuật với phân suất tống máu thất 
trái < 45%, trong đó có 4 trường hợp có suy CNTP sau phẫu thuật với FAC < 
35%. Các bệnh nhân có triệu chứng suy tim sau mổ có đến 71% có HoBL 3+ 
và suy CNTP trước phẫu thuật.  
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Bảng 3.9. Thông tin về các loại van tim được phẫu thuật 

Thông số 

Chung 
n = 109 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 2+ 
n = 54 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL 3+ 
n = 55 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

p 

Phẫu thuật VHL 

• Thay van hai lá cơ học 

• Thay van hai lá sinh học 

 

48 (44%) 

61 (56%) 

 

24 (44,4%) 

30 (55,6%) 

 

24 (43,6%) 

31 (56,4%) 

 
 

0,932 
 

Phẫu thuật van ĐMC 

• Không phẫu thuật van ĐMC 

• Thay van ĐMC cơ học 

• Thay van ĐMC sinh học 

• Sửa van ĐMC 

 

74 (67,9%) 

18 (16,5%) 

15 (13,8%) 

2 (1,8%) 

 

43 (79,6%) 

7 (13%) 

4 (7,4%) 

0 (0%) 

 

31 (56,4%) 

11 (20%) 

11 (20%) 

2 (3,6%) 

0,044 

Kỹ thuật sửa van ba lá     

• Đặt vòng van nhân tạo 36 (33%) 14 (25,9%) 22 (40%) 0,118 

• Cỡ vòng van trung bình 29,7 ± 1,5 30,3 ± 2,0 29,4 ±  1,2 0,147 

 

Về loại van hai lá nhân tạo được sử dụng: tất cả bệnh nhân đều được 

thay van hai lá, không có trường hợp nào sửa van hai lá. 

32,1% (35 bệnh nhân) có kèm theo phẫu thuật van ĐMC, trong đó 

nhóm HoBL 3+ có tỷ lệ phẫu thuật van ĐMC là 43.6% cao hơn có ý nghĩa so 

với 24,4% ở nhóm HoBL 2+  (p = 0.04). 

Về kỹ thuật sửa van ba lá, tỷ lệ có sử dụng vòng van nhân tạo chiếm 

33%. Loại vòng van nhân tạo được sử dụng là Sorin hoặc Sovering, với cỡ 

vòng van trung bình là 29,7 ± 1,5 mm. Xét riêng trong nhóm HoBL 3+, tỷ lệ 

có sử dụng vòng van ba lá nhân tạo là 40%, tỷ lệ này ở nhóm HoBL 2+ là 

25,9%. Các phương pháp tạo hình vòng van không sử dụng vòng van nhân 

tạo phần lớn là khâu thu hẹp vòng van trên dải Dacron hoặc dải màng ngoài 

tim, chỉ có 4 ca khâu De Vega.  
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3.1.4.2. Thay đổi tỷ lệ rung nhĩ sau phẫu thuật 

 
Biểu đồ 3.3. Thay đổi tỷ lệ rung nhĩ sau phẫu thuật 

Tỷ lệ RN có xu hướng giảm dần sau phẫu thuật. Ở thời điểm 6 -12 tháng 

sau phẫu thuật, tỷ lệ RN trong toàn bộ nhóm nghiên cứu là 64,6% (trước phẫu 

thuật tỷ lệ này là 87%). Tỷ lệ RN ở ở nhóm có kết quả sửa van ba lá tốt (không 

hở hoặc hở nhẹ) thấp hơn so với nhóm có mức độ HoBL vừa trở lên (59% so 

với 81%).  

Triệt đốt rung nhĩ MAZE được thực hiện ở 29 trong số 95 BN rung nhĩ 

(30,5%). Sau phẫu thuật 1 tuần, có 24% trong số được thực hiện MAZE trở 

về nhịp xoang. Ở thời điểm 1 – 3 tháng, tỷ lệ bệnh nhân duy trì được nhịp 

xoang chỉ là 19%, ở thời điểm 6 – 12 tháng, tỷ lệ này là 39%. 
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3.2. Sự thay đổi mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật van hai lá có tạo 

hình van ba lá và các yếu tố liên quan 

3.2.1. Thay đổi kích thước các buồng tim sau phẫu thuật 

3.2.1.1. Sự thay đổi kích thước, chức năng tim trái sau phẫu thuật 

Bảng 3.10. Thay đổi kích thước nhĩ trái, kích thước và chức năng 

tâm thu thất trái sau phẫu thuật 

Thông số Trước PT 

n = 109 
TB ±  ĐLC 

Hậu phẫu 

n = 102 
TB ±  ĐLC 

1-3 tháng 

n = 80 
TB ±  ĐLC 

6-12 tháng 

n = 65 
TB ±  ĐLC 

Dd (mm) 49,8 ± 7,8 46,2 ± 6,3* 47,2 ± 5,3 46,6 ± 5,3# 

Ds (mm) 33,6 ± 6,7 32,6 ± 6,6 32,9 ± 5,9 30,7 ± 5,2*# 

EF Teichholz (%) 60,3 ± 10,3 55,6 ± 11* 57,0 ± 10,0 63,0 ± 8,1*# 

EF Simpson (%) 56,6 ± 9,6 52,5 ± 10,1* 55,3 ± 8,5* 58,8 ± 5,0* 

ĐK NT trước sau  55,1 ± 9,6 45,2 ± 8,7* 47,3 ± 8,7 47,0 ± 8,2# 

NT 4 buồng (cm2) 41,3 ± 17,8 30,3 ± 14,0* 30,8 ± 14,0 26,8 ± 8,6*# 

p < 0.05 so với lần khám ngay trước đó. #: p < 0.05 so với trước phẫu thuật 
 

Kích thước nhĩ trái và đường kính thất trái cuối tâm trương giảm rõ rệt 
ngay sau phẫu thuật so với trước phẫu thuật (p < 0.05).   

Phân suất tống máu thất trái (EF) giảm ở thời điểm hậu phẫu so với 

trước phẫu thuật (p < 0.05), nhưng sau đó tăng dần trở lại từ thời điểm 1 -3 

tháng, ở thời điểm 6 - 12 tháng sau phẫu thuật EF tính bằng phương pháp 

Simpson cao hơn so với thời điểm 1 – 3 tháng và cao hơn có ý nghĩa thống kê 

so với trước phẫu thuật. 
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3.2.2. Thay đổi kích thước tim phải và áp lực ĐMP sau phẫu thuật 

Bảng 3.11. Thay đổi kích thước buồng tim phải, áp lực động mạch phổi  

Thông số 

Trước PT 

n = 109 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

Hậu phẫu 

n = 102 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

1-3 tháng 

n = 80 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

6-12 tháng 

n = 65 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

Diện tích nhĩ phải (cm2) 22,0 ± 7,8 16,1 ± 4,8* 17,0 ± 5,1 16,7 ± 5,1# 

Diện tích nhĩ phải > 18cm2 64 (62,7%) 31 (33%) 24 (31%) 22 (34,9%) 

ĐKTP trục dọc (mm) 25,9 ± 4,2 22,7 ± 2,9* 22,6 ± 3,3 22,4 ± 3,1# 

ĐRTP trục dọc > 30mm 16 (14,7%) 3 (3,0%) 1 (1,3%) 1 (1,5%) 

ĐK đáy thất phải (mm) 40,3 ± 7,0 34,0 ± 5,1* 35,6 ± 4,6* 34,9 ± 4,8# 

ĐK đáy thất phải > 41mm 49 (45,0%) 9 (9,1%) 12 (12,5%) 7 (10,8%) 

ĐK giữa thất phải (mm) 30,8 ± 6,1 26,6 ± 4,6* 26,4 ± 4,3 25,3 ± 4,5*# 

Chiều dài thất phải (mm) 63,8 ± 10,3 61,3 ± 8,9* 62,3 ± 8,8 61,9 ± 7,9 

ĐKVVBL (mm) 34,9 ± 5,3 25,5 ± 3,1* 25,7 ± 3,3 25,1 ± 3,5# 

Chỉ số ĐKKVBL (mm/m2) 23,4 ± 3,8 17,3 ± 2,1* 17,6 ± 2,5 15,4 ± 1,5# 

Giãn vòng VBL 80 (74,8%) 4 (8,5%) 4 (13,3%) 0 (0%) 

ALĐMP tâm thu (mmHg) 49,8 ± 18,4 33,0 ± 9,1* 29,3 ± 10,4* 28,3 ± 8,1# 

*: p < 0.05 so với lần siêu âm tim ngay trước đó.  
#: p < 0.05 so với trước phẫu thuật 

Các thông số siêu âm đánh giá kích thước nhĩ phải, thất phải đều giảm rõ 
rệt ngay sau phẫu thuật với p < 0,05. Sau đó ở các lần siêu âm tiếp theo, các chỉ 
số này tương đối ổn định, không thay đổi so với thời điểm ngay sau phẫu thuật. 

ĐKVVBL giảm rõ rệt sau phẫu thuật, trước mổ có 74,8% BN bị giãn 
vòng VBL (ĐKVVBL > 21mm/m2), ở thời điểm 6 – 12 tháng sau phẫu thuật 
không còn trường hợp nào bị giãn vòng van ba lá. 

ALĐMP tâm thu giảm rõ rệt sau phẫu thuật ở thời điểm hậu phẫu (p < 0,05), 
tiếp tục giảm có ý nghĩa ở 1 – 3 tháng (p < 0,05), sau đó ổn định ở 6 – 12 tháng. 
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3.2.3. Thay đổi mức độ hẹp hở các van tim sau phẫu thuật 

Bảng 3.12. Thay đổi mức độ hẹp, hở các van tim bên trái sau phẫu thuật 

Thông số 

Trước PT 

n = 109 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

Hậu phẫu 

n = 102 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

1-3 tháng 

n = 80 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

6-12 tháng 

n = 65 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

Mức độ hở van hai lá 

HoHL 0 9 (8,3%) 57 (55,9%)*# 39 (48,8%)# 19 (29,2%)# 

HoHL 1+ 27 (24,8%) 41 (40,2%)*# 38 (47,5%)# 45 (69,2%)# 

HoHL 2+ 26 (23,9%) 4 (3,9%)*# 3 (3,8%)# 1 (1,5%)# 

HoHL 3+ 47 (43,1%) 0 (0%)*# 0 (0%)# 0 (0%)# 

Diện tích VHL,cm2 1,2 ± 0,6 2,6 ± 0,6*# 2,7 ± 0,69# 2,5 ± 0,6*# 

Mức độ hở van ĐMC 

HoC 0 40 (36,7%) 57 (55,9%)*# 38 (47,5%)# 27 (41,5%)# 

HoC 1+ 41 (37,6%) 45 (44,1%)*# 42 (52,5%)# 38 (58,5%)# 

HoC 2+ 21 (19,2%) 0 (0%)*# 0 (0%)# 0 (0%)# 

HoC 3+ 7 (6,4%) 0 (0%)*# 0 (0%)# 0 (0%)# 

Gmax van ĐMC 16,0 ± 18,0 15,8 ± 10,1 14,4 ± 10,5 15,4 ± 10,4 

*: p < 0.0001 so với lần siêu âm tim ngay trước đó.  
#: p < 0.0001 so với trước phẫu thuật 

 

Kết quả phẫu thuật các van tim trái tốt. Diện tích van hai lá tăng lên đáng 

kể sau phẫu thuật (từ 1,2 cm2 lên 2,6 cm2). Tỷ lệ HoHL 3+ trước phẫu thuật là 

43%, sau phẫu thuật không còn bệnh nhân nào HoHL 3+. Tỷ lệ HoHL 2+ 

trước phẫu thuật là 24%, sau 6 – 12 tháng chỉ còn 1,5%. Trước phẫu thuật có 

hơn ¼ số bệnh nhân có HoC đáng kể, sau phẫu thuật không còn bệnh nhân 

nào HoC vừa trở lên. 
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Bảng 3.13. Thay đổi mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật 

Thông số 

Trước PT 

n = 109 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

Hậu phẫu 

n = 102 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

1-3 tháng 

n = 80 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

6-12 tháng 

n = 65 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

HoBL 0 0 (0%) 14 (13,7%)*# 7 (8,8%)# 5 (7,7%)# 

HoBL 1+ 0 (0%) 64 (62,7%)*# 49 (61,3%)# 39 (60%)# 

HoBL 2+ 54 (49,5%) 23 (22,5%)*# 22 (27,5%)# 18 (27,7%)# 

HoBL 3+ 55 (50,5%) 1 (1%)*# 2 (2,5%)# 3 (4,6%)# 

*: p < 0.0001 so với lần siêu âm tim ngay trước đó.  
#: p < 0.0001 so với trước phẫu thuật 

 

Mức độ HoBL giảm ngay sau phẫu thuật với 76,4% trở về mức HoBL 

0 hoặc 1+ ở thời điểm hậu phẫu, tuy nhiên vẫn còn 22,5% HoBL 2+, 1% 

HoBL 3+.  

Mức độ HoBL có xu hướng tăng lên theo thời gian với tỷ lệ HoBL 2+ 

và HoBL 3+ ở thời điểm 1-3 tháng và 6-12 tháng lần lượt là  27,5%, 2,5% và 

27,7%, 4,6%. 
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3.2.4. Các yếu tố liên quan hở van ba lá mức độ vừa trở lên sau phẫu thuật 

3.2.4.1. So sánh giữa 2 nhóm có/không HoBL vừa trở lên sau phẫu thuật 

Bảng 3.14. So sánh đặc điểm lâm sàng và siêu âm trước phẫu thuật giữa 
nhóm có/không HoBL ³  2+ tồn dư 

Thông số HoBL ³ 2+ 
n = 24 

HoBL < 2+ 
n = 78 P 

Tuổi (năm) 54 ± 10 52 ±  10 0,167 
Thời gian phát hiện bệnh (năm) 10 ±  11 10 ±  9 0,482 
NYHA 2,6 ±  0,6 2,5 ± 0,6 0,324 
Rung nhĩ 23 (95,8%) 64 (82,1%) 0,095 
EF Teichholz (%) 57,6 ± 8,7 60,3 ± 10,9 0,128 
EF Simpson (%) 54,9 ± 7,4 56,6 ± 10,3 0,225 
ĐK NT trục dọc (mm) 54,4 ± 9,0 55,6 ± 10,0 0,302 
Diện tích NT 4 buồng (cm2) 39,3 ± 10,1 42,4 ± 20,3 0,241 
Diện tích NP 4 buồng (cm2) 26,1 ± 7,5 20,9 ± 7,7 0,002 
Diện tích VHL  (cm2) 1,1 ± 0,5 1,1 ± 0,5 0,283 
Diện tích VHL pht (cm2) 1,1 ± 0,4 1,2 ± 0,6 0,384 
ĐK TP trục dọc (mm) 27,6 ± 4,3 25,6 ± 4,1 0,019 
ĐK đáy TP (mm) 42,9 ± 6,8 39,5 ± 6,9 0,020  
ĐK giữa TP (mm) 33,7 ± 5,6 30,0 ± 5,9 0,004  
Chiều dài TP (mm) 64,0 ± 9,3 63,8 ± 10,9 0,453 
HoBL 3+ trước PT 21 (87%) 32 (41%) < 0,001 
ĐK vòng van ba lá (mm) 37,3 ± 5,2 34,2 ± 5,1 0,005  
TAPSE (mm) 17,3 ± 3,1 16,8 ± 4,0 0,315 
FAC (%) 35,6 ± 7,0 35,2 ± 6,9 0,407 
S’VBL (cm/s) 10,7 ± 2,5 10,2 ± 2,0 0,155 
Nhịp tim (ck/phút) 84,2 ± 13,5 84,5 ± 20,8 0,473 
ALĐMP (mmHg) 46,0 ± 13,7 51.2 ± 19,0 0,113 
HoBL thực tổn 6 (25,0%) 12 (15,4%) 0,280 
Phối hợp van ĐMC 8 (33,3%) 19 (24,4%) 0,384 
Có phẫu thuật Van ĐMC 24(30.8%) 9(37.5%) 0.538 

Các thông số biểu diễn dưới dạng TB ±  ĐLC hoặc n (%) 
 
Nhóm HoBL tồn dư có kích thước các buồng tim phải trước phẫu thuật 

lớn hơn,  tỷ lệ HoBL 3+ trước phẫu thuật cao hơn so với nhóm có kết quả phẫu 
thuật van ba lá tốt (87% so với 41%, p < 0,001). Các thông số về CNTP trước 
phẫu thuật không khác biệt giữa nhóm có và không có HoBL tồn dư ngay sau 
phẫu thuật. 
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Bảng 3.15. So sánh đặc điểm lâm sàng và siêu âm sau phẫu thuật  
giữa nhóm có/không HoBL ³ 2+ tồn dư  

Thông số 
HoBL ³ 2+ 

n = 24 
HoBL < 2+ 

N = 78 
P 

NYHA 2,1 ± 0,3 2,0 ± 0,5 0,579 
Rung nhĩ 21 (87,5%) 55 (70,5%) 0,095 
Tuần hoàn ngoài cơ thể (phút) 86 ± 22 90 ± 26 0,271 
Tg kẹp ĐMC (phút) 58 ± 19 58 ± 23 0,491 
Có vòng van nhân tạo 10 (41,7%) 23 (29,5%) 0,265 
Biến chứng sau mổ 6 (25,0%) 15 (19,2%) 0,466 
PT van ĐMC 9 (37,5%) 24 (30,8%) 0,790 
EF Teichholz (%) 52,2 ± 9,1 56,7 ± 11,3 0,095 
EF Simpson (%) 47,9 ± 10,2 53.8 ± 9,9 0,021 
Diện tích NT (cm2) 29,5 ± 9,5 30,6 ± 15,4 0,745 
Diện tích NP (cm2) 18,9 ± 5,5 15,3 ± 4,3 0,001 
Diện tích VHL pht (cm2) 2,7 ± 0,7 2,6 ± 0,6 0,469 
ĐK TP trục dọc (mm) 22,9 ± 2,0 22,3 ± 3,2 0,265 
ĐK đáy TP (mm) 37,8 ± 4,6 32,8 ± 4,7 < 0,001 
ĐK giữa TP (mm) 30,3 ± 4,73 25,5 ± 4,0 <0,001 
Chiều dài TP (mm) 62,3 ± 9,6 61,1 ± 8,7 0,573 
ALĐMP (mmHg) 37,0 ± 9,4 31,6 ± 8,6 0,012 
TAPSE < 17mm 24 (100%) 73 (98,7%) 0,567 
FAC < 35% 14 (58,3%) 37 (50,0%) 0,478 
S’VBL < 9.5 cm/s 21 (87,5%) 66 (91,7%) 0,544 
Các thông số biểu diễn dưới dạng TB ±  ĐLC hoặc n (%) 

Các thông số về thời gian kẹp ĐMC, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể, 
biến chứng sau mổ không khác biệt giữa 2 nhóm có/không HoBL tồn dư.  

Nhóm HoBL tồn dư có phân suất tống máu thất trái sau phẫu thuật thấp 
hơn, diện tích nhĩ phải 4 buồng, đường kính đáy và giữa thất phải sau phẫu 
thuật lớn hơn, ALĐMP sau mổ cao hơn so với nhóm không có HoBL tồn dư (p 
< 0.05).  
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3.2.3.2. So sánh giữa nhóm có/không hở van ba lá ³ 2+ trung hạn về các đặc 
điểm lâm sàng và siêu âm 

Bảng 3.16. So sánh đặc điểm lâm sàng và siêu âm trước phẫu thuật 
 giữa nhóm có/không HoBL ³ 2+ trung hạn  

Thông số 

HoBL < 2+  
n = 44 (67,7%) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL ³ 2+  
n = 21(32,3%) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

P 

Tuổi (năm) 52 ± 10 52 ± 10 0,938 
Thời gian phát hiện bệnh (năm) 11,2 ± 10,3 12,5 ± 11,7 0,663 
NYHA 2,5 ± 0,7 2,5 ± 0,6 0,686 
Rung nhĩ 35 (79,6%) 20 (95,2%) 0,148 
EF Teichholz (%) 59,6 ± 10,2 60,8 ± 9,7 0,669 
EF Simpson (%) 56,3 ± 10,0 57,1 ± 7,6 0,762 
ĐK NT trục dọc (mm) 54 ± 7,9 56,9 ± 10,6 0,283 
Diện tích NT (cm2) 38,8 ± 11,8 41,6 ± 13,1 0,392 
Diện tích NP (cm2) 19,7 ± 6,5 24,9 ± 8,7 0,011 
Diện tích VHL  (cm2) 1,16 ± 0,59 1,24 ± 0,66 0,662 
Diện tích VHL pht (cm2) 1,30 ± 0,78 1,20 ± 9,55 0,605 
ĐK đáy TP (mm) 39,4 ± 5,4 40,4 ± 6,9 0,529 
ĐK giữa giữa TP (mm) 29,1 ± 4,8 31,6 ± 5,4 0,064 
Chiều dài TP (mm) 63,0 ± 9,3 64,4 ± 12,0 0,621 
HoBL 3+ (tỷ lệ) 14 (31,8%) 18 (85,7%) <0,001 
Mức độ HoBL (trung bình) 2,3 ± 0,5 2,9 ± 0,4 <0,001 
ĐK vòng van ba lá (mm) 34,0 ± 4,9 35,5 ± 4,5 0,238 
TAPSE (mm) 17,0 ± 3,9 17,3 ± 2,9 0,699 
FAC (%) 35,7 ± 7,5 37,6 ± 4,7 0,306 
S’VBL (cm/s) 10,1 ± 2,1 10,9 ± 2,8 0,194 
ALNP (mmHg) 7,0 ± 4,5 8,8 ± 5,7 0,163 
ALĐMP (mmHg) 49,7 ±18,7 51,6 ± 19,7 0,706 
HoBL thực tổn 5 (11,4%) 9 (42,9%) 0,004 
Phối hợp van ĐMC 9 (20,5%) 10 (47,6%) 0,024 
Có phẫu thuật Van ĐMC 10(22.7%) 9(42.9%) 0.095 
Biến chứng sau mổ 0 (0,0%) 1 (4,8%) 0,323 

Ở thời điểm 6 – 12 tháng sau phẫu thuật, có 21 bệnh nhân HoBL ³ 2+ 
chiếm tỷ lệ 32.3 %. So với nhóm HoBL < 2+, nhóm HoBL trung hạn có diện 
tích NP trước phẫu thuật lớn hơn, mức độ HoBL trước phẫu thuật nặng hơn, tỷ 
lệ HoBL thực tổn cao hơn, tỷ lệ tổn thương phối hợp van ĐMC nhiều hơn có ý 
nghĩa thống kê với p < 0.05.  
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Bảng 3.17. So sánh đặc điểm lâm sàng và siêu âm sau phẫu thuật giữa 
nhóm có/không HoBL ³ 2+ trung hạn   

Thông số 
HoBL < 2+  

n = 44  
TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

HoBL ³ 2+  
n = 21 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

P 

NYHA 1,2 ± 0,4 1,5 ±  0,6 0,041 

Rung nhĩ 25 (56,8%) 17 (81,0%) 0,057 

Có vòng van nhân tạo 10 (22,7%) 7 (33,3%) 0,363 

EF Teichholz (%) 62,1 ± 8,1 64,8 ± 8,1 0,214 

EF Simpson (%) 58,3 ± 5,4 60,0 ± 3,8 0,214 

Diện tích NT (cm2) 26,2 ± 8,5 28,3 ± 8,9 0,366 

Diện tích NP (cm2) 16,0 ± 5,0 18,3 ± 5,2 0,101 

Diện tích VHL pht (cm2) 2,56 ± 0,72 2,52 ± 0,66 0,822 

ĐK đáy TP (mm) 34,1 ±  4,6 36,8 ± 5,1 0,032 

ĐK giữa TP (mm) 24,7 ± 3,7 26,7 ± 5,8 0,100 

Chiều dài TP (mm) 61,3 ± 7,5 63,2 ± 9,0 0,373 

ALĐMP (mmHg) 25,9 ± 5,7 33,5 ± 10,0 < 0,001 

TAPSE < 17mm 31(70,5%) 15(71,4%) 0,936 

FAC < 35% 8(18,2%) 7(33,3%) 0,175 

S’VBL < 9.5 cm/s 27(61,4%) 13(61,9%) 0,967 

Ở thời điểm 6 – 12 tháng sau phẫu thuật, nhóm HoBL trung hạn có tình 

trạng chức năng tồi hơn (mức NYHA 1.5 ± 0.6 so với 1.2 ± 0.4; p = 0.041); 

đường kính thất phải phần đáy lớn hơn (36,8 ± 5,1 mm so với 34,1 ± 4,6; 

p = 0,032); và ALĐMP cao hơn (33,5 ± 10,0 so với 25,9 ± 5,7; p = < 0,001). 
Kích thước nhĩ phải không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Không thấy 

sự khác biệt về tỷ lệ bị suy CNTP giữa hai nhóm.  
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3.2.3.3. Phân tích hồi quy logistic đánh giá các yếu tố liên quan đến tình 
trạng hở van ba lá sau phẫu thuật 

Bảng 3.18. Phân tích hồi quy logistic đánh giá yếu tố liên quan đến HoBL tồn dư 

Thông số 
Đơn biến Đa biến 

OR KTC 95% p OR KTC 95% p 

Tuổi 1,02 0,98 – 1,07 0,317    

Giới nữ 2,01 0,68 – 5,98 0,209    

EF Simpson < 45% 0,97 0,24 – 3,86 0,967    

Giãn NT trục dọc  > 50mm 0,84 0,25 – 2,86 0,784    

Rung nhĩ trước PT 5,03 0,63 – 40,43 0,129    

HoBL 3+ trước PT 10,06 2,77 – 36,60 <0,001 5,93 1,49 – 23,56 0,011 

FAC < 35% 0,80 0,32 – 2,01 0,641    

TAPSE < 17mm 0,99 0,39 – 2,47 0,978    

S’ < 9.5cm/s 0,74 0,27 – 1,99 0,544    

ĐK đáy TP ³ 41mm 1,53 0,61 – 3,83 0,365    

Giãn vòng van ba lá ³ 

21mm/m2 
11,27 1,44 – 88,33 0,021 4,84 0,55-42,33 0,154 

Giãn NP > 18cm2 3,88 1,20 – 12,50 0,023 1,67 0,45 – 6,22 0,445 

ALĐMP  > 50mmHg 0,63 0,23 – 1,70 0,362    

Tổn thương thực tổn VBL 1,83 0,60 – 5,56 0,284    

  Phân tích hồi quy tuyến tính logistic đơn biến thấy tình trạng HoBL 3+, 

giãn vòng VBL, giãn nhĩ phải trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ còn tồn dư 

HoBL ³ 2+  hậu phẫu lên 10, 11 và 3,8 lần (p < 0,05). Tuy nhiên trong phân 

tích đa biến chỉ có HoBL 3+ trước phẫu thuật là yếu tố độc lập làm tăng 

nguy cơ HoBL tồn dư lên 5.9 lần (p = 0.011, 95% KTC 1,49 - 23,56). 
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Bảng 3.19. Phân tích hồi quy logistic đánh giá yếu tố trước mổ liên quan  
đến HoBL trung hạn  

Thông số 
Đơn biến Đa biến 

OR KTC 95% p OR KTC 95% p 

Tuổi 1,00 0,94 – 1,07 0,945    

Giới nữ 2,25 0,44 – 11,52 0,330    

EF Simpson < 45% 0,67 0,12 – 3,62 0,639    

Giãn NT trục dọc > 50 mm 1,82 0,48 – 6,9 0,375    

Rung nhĩ 5,14 0,60 – 43,61 0,133    

Giãn NP > 18cm 2,47 0,75 – 8,10 0,135    

Diện tích VHL  (cm2) 1,24 0,49 – 3,13 0,656    

ĐK đáy TP (mm) 1,03 0,94 – 1,12 0,524    

ĐK giữa TP (mm) 1,10 0,99 – 1,23 0,076    

Chiều dài TP (mm) 1,01 0,96 – 1,07 0,617    

HoBL 3+ trước PT 12,86 3,24 – 50,96 <0,001 6,93 1,44-33,38 0,016 

ĐK vòng van ba lá (mm) 1,07 0,96 – 1,20 0,236    

TAPSE <17 (mm) 1,20 0,42 – 3,40 0,737    

FAC <35 (%) 0,62 0,21 – 1,78 0,370    

S’VBL <9,5 (cm/s) 0,48 0,16 – 1,47 0,198    

ALĐMP >50 (mmHg) 0,94 0,31 – 2,85 0,916    

HoBL thực tổn 5,85 1,64 – 20,84 0,006 2,22 0,39-12,53 0,366 

Phối hợp van ĐMC 3,54 1,15 – 10,91 0,028 2,13 0,47-9,70 0,327 

 
Phân tích hồi quy logistic đơn biến nhận thấy giãn nhĩ phải, HoBL 3+ trước 

phẫu thuật, có tổn thương thực tổn van ba lá, tổn thương van ĐMC phối hợp là 

các yếu tố làm tăng nguy cơ HoBL trung hạn. Trên phân tích đa biến chỉ thấy 

HoBL 3+ trước phẫu thuật là yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ HoBL trung 

hạn lên 6,9 lần (OR 6,9; KTC95% 1,44 -33,38, p = 0,016).  
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3.3. Thay đổi chức năng thất phải sau phẫu thuật van hai lá có tạo hình 

van ba lá và các yếu tố liên quan  

3.3.1. Thay đổi các thông số siêu âm đánh giá chức năng thất phải sau 

phẫu thuật 

Bảng 3.20. Thay đổi các thông số siêu âm đánh giá chức năng 

tâm thu thất phải sau phẫu thuật 

Thông số 

Trước PT 

n = 109 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

Hậu phẫu 

n = 102 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

1-3 tháng 

n = 80 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

6-12 tháng 

n = 65 

TB ±  ĐLC 

hoặc n (%) 

TAPSE (mm) 17,1 ± 3,8 9,7± 2,4* 13,0 ± 3,1* 15,2 ± 2,7*# 

TAPSE < 17mm 49 (45%) 97 (99%) 68 (85%) 46 (70,8%) 

FAC (%) 35,6 ± 6,8 34,5 ± 6,2 38,0 ± 7,3* 38,3 ± 5,7# 

FAC < 35% 52 (47.7%) 51 (52%) 24 (30%) 15 (23%) 

S’(cm/s) 10,4 ± 2,1 7,0 ± 1,6* 8,3 ± 1,7* 9,0 ± 1,5* 

S’ < 9.5 cm/s 36 (34%) 87 (90,6%) 54 (65,7%) 40 (62,5%)# 

*: p < 0,01 so với lần khám trước đó 

#: p < 0,01 so với trước phẫu thuật 
  

Giá trị trung bình của TAPSE, S’, FAC ở giai đoạn hậu phẫu đều giảm 

so với trước phẫu thuật trong đó TAPSE và S’ giảm nhiều (p < 0,01), riêng 

FAC giảm nhẹ không có ý nghĩa thống kê. Các thông số này có xu hướng 

phục hồi tốt dần lên qua thời gian theo dõi. Tuy vậy ở lần đánh giá cuối cùng 

là tại thời điểm 6 – 12 tháng sau phẫu thuật thì chỉ có FAC cải thiện tăng lên 

tốt hơn so với trước phẫu thuật (p < 0,01) trong khi các thông số TAPSE và 

S’ tăng lên so với thời điểm hậu phẫu nhưng vẫn thấp hơn trước phẫu thuật 

(Biểu đồ 3.4).  
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Biểu đồ 3.4. Thay đổi giá trị trung bình của các thông số đánh giá chức 

năng thất phải sau phẫu thuật 

 

3.3.2. So sánh các đặc điểm lâm sàng và siêu âm giữa 2 nhóm có/không có 

FAC < 35% hậu phẫu và trung hạn 

Bởi vì các thông số siêu âm đánh giá CNTP theo chiều dọc là TAPSE, 

S’ đều bị giảm nhiều sau phẫu thuật có thể liên quan đến những thay đổi hình 

học của TP hơn là chức năng, chúng tôi sử dụng thông số FAC để đại diện 

cho CNTP toàn bộ sau phẫu thuật.   
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Bảng 3.21. So sánh các đặc điểm lâm sàng và siêu âm trước phẫu thuật của 

các bệnh nhân có/không có FAC < 35% hậu phẫu 

Thông số 
FAC < 35% 

n = 51 
TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

FAC ³ 35%  
n = 47 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

P 

Tuổi (năm) 52,3 ± 10,9 53,9 ± 9,0 0,426 

Giới nữ 34 (66,7%) 34 (72,3%) 0,543 

NYHA 2,6 ± 0,6 2,6 ± 0,7 0,911 

Rung nhĩ 46 (90,2%) 37 (78,7%) 0,115 

EF Teichholz (%) 56,8 ± 10,6 63,5 ± 8,4 < 0,001 
EF Simpson (%) 53,9  ± 10,0 59,5 ± 7,96 0,003 
ĐK NT trục dọc (mm) 57,9 ± 10,9 52,5 ± 8,1 0,007 

Diện tích NT (cm2) 46,2 ± 23,48 37,1 ± 10,2 0,002 
Diện tích NP (cm2) 24,1 ± 7,8 20,6 ± 8,1 0,038 
Diện tích VHL pht (cm2) 1,10 ± 0,46 1,30 ± 0,63 0,071 

ĐK TP trục dọc (mm) 26,7 ± 4,0 25,6 ± 4,4 0,208 

ĐK đáy TP (mm) 41,1 ± 6,6 39,6 ± 7,6 0,292 

ĐK giữa TP (mm) 32,3 ± 6,0 29,7 ± 6,0 0,036 
Chiều dài TP (mm) 65,2 ± 10,4 62,2 ± 10,8 0,168 

HoBL 3+  31(60,8%) 21 (44,7%) 0,111 

ĐK vòng van ba lá (mm) 35,3 ± 4,6 34,6 ± 6,1 0,528 

TAPSE (mm) 16,2 ± 4,0 17,8 ± 3,6 0,046 
FAC (%) 32,1 ± 6,5 38,6 ± 5,8 <0,001 

S’VBL (cm/s) 9,8 ± 1,8 11,1 ± 2,4 0,002 
Tần số tim (ck/phút) 94 ± 25 90 ± 28 0.427 

ALĐMP (mmHg) 55,1 ± 19,3 45,0 ± 15,5 0,006 

Có phẫu thuật van ĐMC 15(29,4%) 17(36,2%) 0,476 

FAC < 35% được coi là có suy CNTP sau phẫu thuật. So với những BN 
có FAC ³ 35%, các BN FAC < 35% sớm ngay sau phẫu thuật có EF trước mổ 
thấp hơn, kích thước nhĩ trái, nhĩ phải, đường kính giữa thất phải lớn hơn, 
ALĐMP cao hơn và CNTP kém hơn có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 
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Bảng 3.22. So sánh các đặc điểm lâm sàng, siêu âm tim sau mổ của các 

bệnh nhân có/không có FAC < 35% hậu phẫu 

Thông số 

FAC < 35% 
(n = 51) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

FAC ³ 35% 
(n = 47) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

P 

NYHA 2,1 ± 0,5 2,0 ± 0,3 0,065 

Rung nhĩ 43 (84,3%) 35 (74,5%) 0,227 

Tg tuần hoàn ngoài cơ thể (phút) 87 ± 26 91 ± 26 0,419 

Tg kẹp ĐMC (phút) 54,2 ± 22,1 62,0 ± 22,5 0,090 

Có vòng van nhân tạo 14 (27,5%) 17 (36,2%) 0,354 

Tử vong 2 (3,9%) 2 (4,3%) 0,934 

Biến chứng sau mổ 14 (27,5%) 7 (14,9%) 0,123 

EF Teichholz (%) 53,6 ± 11,6 57.6 ± 9,9 0,070 
EF Simpson (%) 48,90  ± 10,30  55,87 ± 8,26 < 0,001 

ĐK NT trục dọc (mm) 47,4 ± 9,9 42,5 ± 6,8 0,005 
Diện tích NT (cm2) 34,26 ± 17,49 25,75 ± 6,21 0,002 
Diện tích NP (cm2) 17,68 ± 4,95 14,46 ± 4,10 0,001 

Diện tích VHL pht (cm2) 2,74 ± 0,70 2,56 ± 0,59 0,175 

Mức độ HoBL (trung bình) 1,2 ± 0,7 1,1 ± 0,6 0,576 

HoBL tồn dư 14 (27,5%) 10 (21,3%) 0,478 

ĐK đáy TP (mm) 33,42 ± 4,75 34,61 ± 5,40 0,251 

Chỉ số ĐK vòng van ba lá 17,01 ± 2,10 17,63 ± 2,28 0,334 

ALNP (mmHg) 6,2 ± 2,9 6,7 ± 3,9 0,509 

ALĐMP (mmHg) 34,74 ± 9,70 31,16 ± 8,26 0,078 

TAPSE 9,13 ± 1,83 10,35 ± 2,79 0,011 

FAC  29,79 ± 3,90 39,79 ± 3,45 <0,001 

S’ cm/s 6,56 ± 1,47 7,57 ± 1,65 0,002 
 Nhóm rối loạn CNTP thời kỳ hậu phẫu có phân suất tống máu thất trái 

thấp hơn, TAPSE, S’ thấp hơn trong khi kích thước nhĩ trái, nhĩ phải lớn hơn 

có ý nghĩa thống kê so với nhóm không rối loạn CNTP (FAC ³ 35%). 
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Bảng 3.23. So sánh các đặc điểm lâm sàng, siêu âm tim trước mổ của các 

bệnh nhân có/không có suy chức năng thất phải trung hạn 

Thông số 
FAC < 35% 

(n = 15) 
TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

FAC ³ 35% 
(n = 50) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

P 

Tuổi (năm) 54 ± 9 51 ± 9 0,144 
Thời gian phát hiện bệnh, năm 11 ± 12 11 ± 10 0,484 
NYHA 2,5 ± 0,7 2,5 ± 0,6 0,494 
Rung nhĩ 14 (93,3%) 41 (82%) 0,286 
Tần số tim, chu kỳ/phút 77,2 ± 10,2 84,8 ± 19,3 0,082 
EF Simpson, % 52 ± 10 57 ± 8 0,04 
Diện tích NT, cm 2 43,7 ± 12,2 38,6 ± 12,1 0,08 
Diện tích NP, cm 2 24,5 ± 8,9 20,6 ± 7,1 0,04 
Diện tích VHL PHT, cm 2 0,97 ± 0,28 1,35 ± 0,77 0,03 
HoBL 3+  9 (60%) 23 (46%) 0,34 
ĐKTP trục dọc, mm 26,2 ±  5,8 25,6 ± 3,5 0,30 
ĐK đáy TP, mm 26,2 ± 7,6 25,6 ± 5,3 0,31 
ĐK giữa TP, mm 40,3 ± 7,0 39,5 ± 4,3 0,06 
Chiều dài TP, mm 64,4 ± 4,7 63,18 ± 4,8 0,38 
ĐK vòng van ba lá 31,6 ± 13,6 29,3 ± 9,0 0,33 
TAPSE, mm 14,8 ±  2,4 17,7 ± 3,6 0,002 
FAC, % 31,8 ± 6,6 37,6 ± 6,2 0,001 
FAC < 35% 11 (73,3%) 19 (38%) 0,016 
S’VBL  8,5 ± 1,2 10,8 ± 2,3 < 0,001 
S’VBL < 9.5cm/s 78,6% 30,6% 0,001 
ALĐMP, mmHg 52,6 ± 11,6 49,5 ± 6,2 0,28 
HoBL thực tổn 3 (20%) 11 (22%) 0,86 
Bệnh VHL do thấp 14 (93,3%) 47 (94%) 0,92 
Hẹp hở van hai lá phối hợp 14 (93,3%) 39 (78%) 0,17 
Có phẫu thuật van ĐMC 4(26,7%) 16(32,0%) 0,695 
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Xem xét các thông số siêu âm trước mổ thấy so với nhóm không bị rối 

loạn CNTP trung hạn thì nhóm bị rối loạn CNTP trung hạn có chức năng tâm 

thu thất trái thấp hơn (EF tính theo phương pháp Simpson tương ứng là 52 ± 

10% so với 57 ± 8%, p = 0,042), nhĩ phải giãn nhiều hơn (diện tích NP 4 buồng 

24,5± 8,9 so với 20,6 ± 7,1, p = 0,048), van hai lá hẹp hơn (diện tích VHL tính 

theo phương pháp PHT 0,97 ± 0,28 cm2 so với 1,35 ± 0,77 cm2, p = 0,038). 

Các thông số đánh giá CNTP trước phẫu thuật ở nhóm có FAC < 35%  

đều thấp hơn đáng kể so với nhóm có FAC ³ 35% sau phẫu thuật. Tỷ lệ bị 

suy CNTP trước phẫu thuật ở nhóm có FAC < 35% sau mổ đều cao hơn hẳn 

so với nhóm còn lại thể hiện ở cả 3 thông số đánh giá CNTP là FAC, TAPSE, 

S’ với p < 0,05.  
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Bảng 3.24. So sánh các đặc điểm lâm sàng và siêu âm sau phẫu thuật của 

các bệnh nhân có/không có suy chức năng thất phải trung hạn 

Thông số 

FAC < 35% 
(n = 15) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

FAC ³ 35% 
(n = 50) 

TB ±  ĐLC 
hoặc n (%) 

p 

Rung nhĩ 12 (85,7%) 29 (59,2%) 0,06 
Thời gian tuần hoàn ngoài 
cơ thể, phút 91,6 ± 29 88,0  ±  22 0,31 

Thời gian kẹp ĐMC, phút 60  ±  26 57  ±  20 0,34 
Không đặt vòng van 10 (66,7%) 38 (76%) 0,47 
Biến chứng sau mổ 4 (26,7%) 12 (24%) 0,84 
EF (Simpson), % 56,4  ±  5,9 59,4  ±  4,5 0,02 
NT trục dọc, mm 48,3 ±  7,8 46,6  ±  8,4 0,24 
Diện tích NT, cm 2 28,1  ±  7,7 26,4  ±  8,9 0,25 
Diện tích NP, cm 2 17,7  ±  5,8 16,3  ±  4,8 0,19 
Diện tích VHL PHT, cm 2 2,7  ±  0,8 2,4  ±  0,6 0,08 
HoBL 3+ 7 (46,7%) 14 (28%) 0,17 
ĐK TP trục dọc 23,4  ±  4,2 22,1  ±  2,6 0,07 
ĐK đáy TP 36,0  ±  7,1 34,6  ±  4,0 0,16 
ĐK giữa TP 26,6   ± 7,0 24,9  ±  3,5 0,10 
Chiều dài TP 61,8  ±  12,0 61,9  ±  6,4 0,47 
ALNP 4,1  ±  4,3 3,6  ±  1,7 0,26 
ALĐMP 32,3  ±  11,6 27,0  ±  6,2 0,01 

 

Nhóm bị rối loạn CNTP trung hạn có phân suất tống máu thất trái ngay 

sau phẫu thuật thấp hơn, ALĐMP sau mổ cao hơn so với nhóm có CNTP bình 

thường. Các thông số về kích thước nhĩ phải, thất phải, CNTP sau phẫu thuật 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm có hay không có suy CNTP 

trung hạn.  
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3.3.3. Phân tích hồi quy tuyến tính đánh giá yếu tố liên quan đến sự thay 

đổi chức năng thất phải sau phẫu thuật 
Bảng 3.25. Phân tích hồi quy đa biến logistic đánh giá các yếu tố trước 

phẫu thuật liên quan đến tình trạng FAC < 35% hậu phẫu 

Thông số Đơn biến Đa biến 

 OR KTC 95% p OR KTC 95% p 

Tuổi 0,98 0,94 – 1,02 0,423    

Giới nữ 0,76 0,32 – 1,82 0,543    

EF  < 45% 2,73 0,68 – 10,98 0,158    

Giãn NT > 50mm 2,81 0,90 – 8,76 0,075    

Rung nhĩ 2,49 0,78 – 7,91 0,123    

HoBL 3+ 1,92 0,86 – 4,29 0,112    

FAC < 35% 6,91 2,85 – 16,78 <0,001 5,49 1,92-15,69 0,001 

TAPSE < 17mm 2,55 1,13 – 5,79 0,025 0,88 0,29-2,72 0,828 

S’ < 9.5cm/s 3,29 1,35 – 8,00 0,009 1,82 0,61-5,45 0,285 

ĐK đáy TP ³ 41mm 1,40 0,63 – 3,12 0,404    

ĐK vòng VBL ³ 

21mm/m2 
1,47 0,59 – 3,67 0,414    

Giãn NP > 18cm 2,18 0,91 – 5,21 0,080    

ALĐMP  > 
50mmHg 

2,44 1,05 – 5,68 0,038 2,20 0,86-5,63 0,099 

Tổn thương thực 
tổn VBL 

1,04 0,37 – 2,98 0,935    

Phân tích hồi quy logistic đơn biến thấy tình trạng rối loạn CNTP trước 
phẫu thuật (đánh giá qua các thông số FAC, TAPSE, S’) và ALĐMP tâm thu 
trước phẫu thuật cao > 50mmHg làm tăng nguy cơ có FAC < 35% ngay thời 
điểm hậu phẫu, tuy nhiên khi phân tích đa biến thì chỉ thấy FAC < 35% trước 
phẫu thuật là yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ có FAC < 35% ngay sau phẫu 
thuật lên 5,49 lần với p = 0.001, KTC 95%.   
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Bảng 3.26. Phân tích hồi quy tuyến tính tìm yếu tố liên quan đến 

giảm FAC trung hạn so với thời điểm hậu phẫu 

Thông số Đơn biến Đa biến 

 OR KTC 95% p OR KTC 95% p 

Tuổi 1,03 0,97 – 1,08 0,386    

Giới nữ 2,21 0,63 – 7,74 0,216    

EF Simpson < 45% 0,44 0,05 – 3,98 0,462    

Diện tích NT sau PT (mm) 1,01 0,95 – 1,07 0,794    

RN sau PT 0,85 0,27 – 2,71 0,782    

HoBL 2+ tồn lưu 0,27 0,06 – 1,35 0,112 0,26 0,04 – 1,72 0,160 

HoBL ³ 2+ 9,33 2,14-40,75 0,003 7,38 1,06 – 51,66 0,044 

FAC sau PT < 35% 0,39 0,12 – 1,33 0,134 0,25 0,06 – 1,12 0,069 

S’< 9.5cm/s sau PT 0,93 0,16 – 5,39 0,934    

ĐK Đáy TP sau PT (mm) 0,90 0,78 – 1,05 0,183    

Vòng VBL/BSA sau PT 0,91 0,59 – 1,41 0,671    

Giãn NP > 18cm trước PT 0,65 0,17 – 2,43 0,521    

ALĐMP  > 50mmHg 1,68 0,14 – 20,35 0,683    

*: các yếu tố có p < 0,15 được đưa vào phân tích đa biến 

FAC sau mổ có xu hướng tốt dần lên sau phẫu thuật, để tìm hiểu các yếu 

tố làm cho FAC sau 6 – 12 tháng giảm so với thời điểm hậu phẫu, chúng tôi sử 

dụng phân tích hồi quy logistic trên các yếu tố có khả năng liên quan đến FAC 

sau phẫu thuật. Kết quả cho thấy HBL vừa trở lên sau phẫu thuật làm tăng 7,38 

lần nguy cơ giảm FAC trung hạn so với thời kỳ hậu phẫu (p = 0,04). 
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3.3.3.1. Liên quan giữa hở van ba lá và chức năng thất phải đánh giá bằng 

FAC sau phẫu thuật 

 
Biểu đồ 3.5. Liên quan giữa sự cải thiện FAC sau mổ với tình trạng 

hở van ba lá trung hạn 

Tìm hiểu mối liên quan giữa HoBL với CNTP, chúng tôi sử dụng kiểm 

định t test để đánh giá sự khác biệt giữa nhóm có hay không HoBL trung hạn  

về mức độ biến thiên của giá trị FAC trung hạn so với thời điểm hậu phẫu. 

Kết quả cho thấy những bệnh nhân có HoBL ³ 2+ trung hạn thì mức cải thiện 

CNTP không tốt như ở những bệnh nhân HoBL < 2+. Cụ thể, những bệnh 

nhân bị HoBL trung hạn thì FAC chỉ tăng trung bình 0.57% thậm chí giảm đi, 

trong khi đó những bệnh nhân không bị HoBL trung hạn thì FAC tăng lên 

trung bình 4.6% (p = 0.015) (Biểu đồ 3.5). 
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CHƯƠNG 4 
BÀN LUẬN 

 

Dựa trên kết quả nghiên cứu 109 bệnh nhân được phẫu thuật van hai lá 

có tạo hình van ba lá tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian từ 08/2018 

đến 05/2021, chúng tôi có một số bàn luận về các đặc điểm lâm sàng, siêu âm 

tim, sự thay đổi mức độ hở van ba lá và chức năng tâm thu thất phải đánh giá 

bằng siêu âm tim sau phẫu thuật cũng như các yếu tố liên quan đến sự thay 

đổi này như sau:  

4.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu  

4.1.1. Đặc điểm dịch tễ học 

4.1.1.1. Tuổi và giới 

Độ tuổi trung bình nhóm đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là 52 (30 

– 74), tỷ lệ nữ 68% (Bảng 3.1). Như vậy bệnh nhân trong nghiên cứu của 

chúng tôi đa phần trong độ tuổi trung niên, tỷ lệ nữ nhiều hơn nam. Kết quả 

này tương tự như một số nghiên cứu khác gần đây trên thế giới tại Trung 

Quốc và Israel trên nhóm đối tượng bệnh van hai lá do thấp được phẫu thuật 

sửa van ba lá: 

- Trong nghiên cứu của Zhong và CS (Trung Quốc, 2021) độ tuổi trung bình 

của nhóm bệnh nhân phẫu thuật van hai lá do thấp có kèm theo sửa van ba 

lá là 53, nữ chiếm 79%.123 

- Trong nghiên cứu của Zadox (2019, Israel), nhóm bệnh nhân được phẫu 

thuật van hai lá do tổn thương hậu thấp và sửa van ba lá có độ tuổi trung 

bình 60, nữ chiếm 75%.16 

Một số nghiên cứu trước đây tại Việt Nam thấy độ tuổi trung bình của nhóm 

bệnh nhân phẫu thuật van tim trẻ hơn. Nghiên cứu của Hồ Huỳnh Quang Trí 

trên đối tượng là bệnh nhân phẫu thuật van hai lá hậu thấp trong thời gian các 
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năm 1995-2005 có tuổi trung bình 35,5 ± 13,1, nữ chiếm 79%.118 Nghiên cứu 

của tác giả Đoàn Quốc Hưng và CS trên các bệnh nhân phẫu thuật van ba lá 

từ 2008 đến 2011 có độ tuổi trung bình 44,7 ± 10,1, nữ chiếm 62,8%.18 Như 

vậy, bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có tuổi trung bình cao hơn so 

với tuổi trung bình trong hai nghiên cứu của tác giả Việt Nam cũng trên đối 

tượng chủ yếu là bệnh van tim hậu thấp, điều này có thể lý giải cho xu hướng 

bệnh lý van tim hậu thấp giảm dần đi theo thời gian, số lượng bệnh nhân trẻ ít 

đi, và độ tuổi cần phẫu thuật cũng cao hơn so với một vài thập kỷ trước.  

Có sự khác biệt về độ tuổi và giới ở nhóm bệnh nhân bệnh van hai lá hậu 

thấp so với bệnh van hai lá do thoái hoá. Nghiên cứu của Yilmaz và CS (2011) 

trên 699 bệnh nhân sửa van hai lá do thoái hoá cho thấy độ tuổi trung bình cao 

hơn (60,4) và tỷ lệ nam nhiều hơn (66%).88 Một số nghiên cứu khác trên các 

bệnh nhân được phẫu thuật van tim trái và có HoBL kèm theo với căn nguyên 

chủ yếu là do thoái hoá có độ tuổi trung bình khoảng 68.15,23 Như vậy, nhóm 

bệnh nhân bệnh van tim do thấp thường có độ tuổi trẻ hơn, tỷ lệ nữ cao hơn so 

với căn nguyên do thoái hoá, bệnh thường triển đến giai đoạn với những hậu 

quả huyết động nặng nề cần phẫu thuật ở tuổi trung niên ảnh hưởng lớn đến 

chất lượng sống cũng như tuổi thọ của người bệnh.  

4.1.1.2. Tiền sử bệnh 

Trong số 103 bệnh nhân bệnh van tim do thấp, 22,3% (23 bệnh nhân) 

có tiền sử thấp khớp với các triệu chứng sưng đau các khớp nhỡ với tính chất 

di chuyển được biết từ tuổi học đường (5-14 tuổi), không có bệnh nhân nào 

được chẩn đoán sớm với những triệu chứng và bằng chứng của đợt sốt thấp 

khớp cấp. Chỉ có 7 trong số 103 bệnh nhân thấp tim (6,8%) được tiêm phòng 

thấp sau khi phát hiện bệnh. Điều này cho thấy mặc dù di chứng tổn thương 

van tim do thấp rất nặng nề, nhưng các triệu chứng ở giai đoạn sớm có vẻ rất 

âm thầm và dễ bị bỏ sót nên phần lớn bệnh nhân không được phát hiện sớm. 
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Tỷ lệ bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi được tiêm phòng thấp cũng 

khá thấp, đây cũng có thể là một nguyên nhân khiến tổn thương van tim diễn 

biến nặng lên tới khi cần phải phẫu thuật van tim. Bệnh van tim do thấp vẫn 

chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các bệnh lý van tim tại Việt Nam, mặc dù có xu 

hướng giảm do yếu tố kinh tế xã hội phát triển và vai trò của kháng sinh điều 

trị nhiễm liên cầu khuẩn, tuy nhiên thiếu số liệu chính xác về dịch tễ căn bệnh 

này hiện nay. Do đó các chương trình phòng thấp cấp 1, phòng thấp cấp 2 từ 

tuổi học đường vốn đã được triển khai cần tiếp tục đẩy mạnh nhằm mục tiêu 

phát hiện sớm và đẩy lùi căn bệnh với những di chứng lâu dài này. 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ có tiền sử được mổ tách van hoặc 

nong van trong số bệnh nhân bệnh van tim do thấp chiếm 24,3% (25 bệnh 

nhân), (Bảng 3.1). Nhóm HoBL vừa trước phẫu thuật có 18,4% (9 bệnh nhân) 

có tiền sử mổ tách van hoặc nong van, trong khi con số này ở nhóm HoBL 

nhiều trước phẫu thuật là 25,9% (16 bệnh nhân). 15 bệnh nhân bị tai biến 

mạch não trước đó tương đương 13,8%; 3 bệnh nhân có tiền sử bị viêm nội 

tâm mạc nhiễm khuẩn (2.8%). Thời gian từ khi phát hiện bệnh đến khi phẫu 

thuật trung bình là 10 năm (0 - 40 năm). Tai biến mạch não và viêm nội tâm 

mạc nhiễm khuẩn là những biến chứng nặng nề có thể xảy ra ở bệnh nhân 

bệnh van tim. Bệnh nhân bệnh van tim ở Việt Nam thường phẫu thuật tương 

đối muộn, khi có nhiều biến chứng và di chứng xảy ra, gây khó khăn cho điều 

trị, để lại hậu quả lâu dài làm nặng thêm tình trạng bệnh cũng như giảm chất 

lượng cuộc sống của bệnh nhân.  

4.1.2. Lâm sàng và điện tim 

Trước phẫu thuật, các bệnh nhân đều được điều trị nội khoa tối ưu, có 

52.3% bệnh nhân thuộc nghiên cứu có suy tim độ III trở lên theo NYHA 

(trong đó tỷ lệ bệnh nhân có mức NYHA IV là 5.5%) (Bảng 3.2). Đa số các 

BN bị rung nhĩ (87%) chỉ có 13% BN nhịp xoang. Tỷ lệ NYHA III, IV và tỷ 
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lệ bệnh nhân rung nhĩ trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự nghiên cứu 

của tác giả Đoàn Quốc Hưng và CS (2013): 62.8% bệnh nhân được phẫu 

thuật sửa van ba lá có NYHA III-IV, rung nhĩ chiếm 85% bệnh nhân.18 Trong 

nghiên cứu của Hồ Huỳnh Quang Trí (2010) trên bệnh nhân phẫu thuật van 

hai lá hậu thấp có kèm HoBL nhiều thì chỉ có 9.5% bệnh nhân có NYHA III-

IV, 40% rung nhĩ.118 Nhưng trong nghiên cứu này các bệnh nhân có độ tuổi 

khá trẻ (35 ± 13 tuổi). Như vậy có thể thấy độ tuổi cao hơn, kèm theo thời 

gian bị bệnh kéo dài hơn có thể là yếu tố làm tình trạng chức năng tồi hơn 

biểu hiện bằng NYHA cao hơn và tỷ lệ rung nhĩ nhiều hơn. 

 Xem xét các nghiên cứu trên thế giới, tỷ lệ NYHA III-IV và tỷ lệ rung 

nhĩ trong nghiên cứu chúng tôi tương tự như một số nghiên cứu trên đối 

tượng là bệnh nhân phẫu thuật van hai lá do thấp. Nghiên cứu Zadox và CS 

(2019), tỷ lệ NYHA III-IV và rung nhĩ ở nhóm thay van hai lá có kèm theo 

sửa van ba lá, cao hơn so với nhóm chỉ có thay van hai lá đơn thuần: tỷ lệ 

NYHA III-IV tương ứng là 72% so với 59%, tỷ lệ rung nhĩ tương ứng là 57% 

so với 32%.16 Điều tương tự cũng thấy trong nghiên cứu của Zhong và CS 

(2021) với tỷ lệ NYAH III-IV và rung nhĩ tương ứng là 74% so với 48%, 

80% so với 35% (p 0.001).123 Điều này cho thấy bệnh nhân bị bệnh van hai lá 

do thấp mà có kèm theo hở van ba lá cần phẫu thuật thì tình trạng chức năng 

nặng hơn và tỷ lệ rung nhĩ cao hơn rõ rệt so với bệnh nhân không hoặc có 

mức độ HoBL nhẹ. 

Rung nhĩ là một biểu hiện của bệnh van tim ở giai đoạn muộn, khi có 

tái cấu trúc nặng nề của tâm nhĩ trái. Tỷ lệ rất cao bị rung nhĩ cùng với tỷ lệ 

cao bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch não và triệu chứng suy tim cho thấy 

các bệnh nhân hẹp/hở van hai lá kèm theo HoBL tại Việt Nam thường được 

điều trị ở giai đoạn muộn của bệnh, khi đã có nhiều biến đổi trong cấu trúc 

tim gây ra các hậu quả nặng nề về huyết động cũng như ảnh hưởng lớn đến 

tình trạng cơ năng của người bệnh.  
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4.1.3. Đặc điểm siêu âm tim trước phẫu thuật 

4.1.3.1. Đặc điểm bệnh lý van tim 

a. Đặc điểm tổn thương van hai lá 

Về nguyên nhân gây bệnh lý van hai lá, trong nghiên cứu của chúng tôi 

thấp tim chiếm 94.5% (103/109 bệnh nhân), nguyên nhân sa van hai lá chỉ 

chiếm 4.6%, và 1 bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn tương đương 

0.9% (Biểu đồ 3.1). Điều này phản ánh thực tế là cho tới thời điểm hiện nay 

bệnh van tim do thấp vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất trong nhóm các bệnh 

van tim mắc phải cần phẫu thuật tại Việt Nam. Nghiên cứu của Đoàn Quốc 

Hưng và CS ở 234 bệnh nhân bệnh van tim mắc phải được sửa van ba lá cùng 

với phẫu thuật van tim trái tại Bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ 2008 đến 

2011 cũng thấy bệnh van tim do thấp là nguyên nhân chủ yếu.18  

Có vẻ như bệnh van tim do thấp có liên quan đến tần xuất nhiều hơn 

cũng như mức độ HoBL nặng hơn so với các căn nguyên khác: nhóm HoBL 2+ 

trước phẫu thuật có 90.7% bệnh nhân thấp tim, 7.4% sa van hai lá trong khi 

nhóm HoBL 3+ tỷ lệ thấp tim là 98%, tỷ lệ sa van hai lá là 1.8% mặc dù sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p = 0.219). Căn nguyên thấp tim là một 

yếu tố nguy cơ quan trọng của tình trạng HoBL nhiều trước phẫu thuật cũng 

như HoBL tái phát sau phẫu thuật. Tỷ lệ HoBL ở các bệnh nhân tổn thương 

van hai lá do sa van, bệnh tim thiếu máu cục bộ chỉ khoảng 16%, thấp hơn 

nhiều so với tỷ lệ HoBL trong bệnh van hai lá do thấp.88 Kết quả theo dõi lâu 

dài từ một số nghiên cứu cho thấy rằng, tỷ lệ phát triển HoBL muộn sau phẫu 

thuật van hai lá do thấp cao hơn ở nhóm bệnh nhân tổn thương van không do 

thấp.123,130 Sự khác biệt này có thể do trong bệnh van tim do thấp bản thân van 

ba lá cũng bị viêm, ngoài ra thời gian bị bệnh kéo dài từ khi bệnh nhân còn trẻ 

làm tỷ lệ rung nhĩ cao cùng với tình trạng tái cấu trúc nặng nề của các cấu trúc 

tim cũng là các yếu tố nguy cơ làm tình trạng HoBL nặng nề hơn.  
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Về kiểu tổn thương van hai lá, tổn thương hẹp chiếm đa số so với tổn 

thương hở van hai lá: 44% hẹp van hai lá là chủ yếu, 15.6% hở van hai lá là 

chủ yếu, tổn thương phối hợp cả hẹp và hở chiếm 40.4%. Có 26.6% bệnh 

nhân có tổn thương van hai lá phối hợp với tổn thương van ĐMC đáng kể. 

Kết quả này phù hợp với nguyên nhân thấp tim chiếm đa số trong nghiên cứu 

của chúng tôi, tương tự kết quả trong nghiên cứu của các tác giả Việt Nam 

khác.118 

b. Đặc điểm tổn thương van ba lá 

Trước phẫu thuật có 54 (49.5%) bệnh nhân HoBL 2+, còn lại 55 bệnh 

nhân (50.5%) HoBL 3+. 82.6% các trường hợp HoBL là hở cơ năng đơn 

thuần, tức là cấu trúc của các lá van vẫn tương đối bình thường. Có 17.4% tổn 

thương thực tổn van ba lá, trong đó phần lớn là tổn thương van ba lá do thấp, 

chỉ có 1 ca sùi van ba lá. Tỷ lệ HoBL thực tổn ở nhóm HoBL 3+ cao hơn hẳn 

so với nhóm HoBL 2+ (30.9% so với 3.7%, p = 0), gần 1/3 bệnh nhân HoBL 

3+ có HoBL thực tổn (Bảng 3.4). Như vậy trong bệnh van tim do thấp, cơ chế 

HoBL có thể là sự kết hợp của cả hở cơ năng và hở thực tổn, điều này làm 

cho tình trạng HoBL nặng nề hơn và có thể đóng góp vào việc làm cho tỷ lệ 

HoBL tái phát sau phẫu thuật tạo hình van ba lá cao hơn so với các nguyên 

nhân gây bệnh van tim khác.  

4.1.3.2. Đặc điểm kích thước và chức năng các buồng tim trái trước phẫu thuật 

95% bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có giãn nhĩ trái với 

đường kính nhĩ trái trước sau > 40 mm, trong đó 74% có mức độ giãn nhiều 

với đường kính nhĩ trái trước sau ³ 50mm (Bảng 3.5). Giãn nhĩ trái là hậu quả 

của tình trạng tăng áp lực trong nhĩ trái gây ra bởi tổn thương hẹp hoặc hở 

van hai lá. Mức độ tổn thương van càng nặng, thời gian bị bệnh càng kéo dài 

thì mức độ giãn nhĩ trái càng nhiều. Nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận 

nhóm HoBL 3+ có kích thước nhĩ trái lớn hơn hẳn so với nhóm HoBL 2+ (p 
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< 0.05). Kích thước nhĩ trái có liên quan chặt chẽ với rung nhĩ, tỷ lệ bệnh 

nhân bị rung nhĩ trong nghiên cứu của chúng tôi cũng rất cao lên tới 86%. Nhĩ 

trái giãn lớn cùng với tỷ lệ rung nhĩ cao trong quần thể nghiên cứu của chúng 

tôi phản ánh các bệnh nhân đã bị bệnh van tim mạn tính trong thời gian dài 

với mức độ tái cấu trúc nhĩ trái nặng nề. 

4.1.3.3. Đặc điểm kích thước các buồng tim phải và chức năng tâm thu thất 

phải trước phẫu thuật 

Giãn nhĩ phải, thất phải là cơ chế quan trọng gây HoBL cơ năng. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có giãn nhĩ phải là 62.7% (diện tích 

nhĩ phải đo ở mặt cắt bốn buồng > 18 cm2), tỷ lệ giãn vòng van ba lá trước 

phẫu thuật là 73.8% chỉ số ĐKVVBL > 21 mm/m2), tỷ lệ giãn thất phải là 

45% (tính theo đường kính đáy TP > 41 mm) và 14.7% (tính theo đường kính 

TP trên mặt cắt trục dọc cạnh ức > 30 mm) (Bảng 3.6). Như vậy là có khoảng 

¾ bệnh nhân có giãn nhĩ phải và giãn vòng VBL, trong khi tỷ lệ giãn TP thì ít 

hơn (dưới 50%). Kết quả này phù hợp với diễn tiến của HoBL: giãn nhĩ phải 

xảy ra trước khi giãn TP được đề cập đến trong nghiên cứu của Nemoto và 

CS (2015).131 Các tác giả nhận thấy thể tích tâm nhĩ và sự giãn của vòng VBL 

là những chỉ số sớm và nhạy báo hiệu HoBL đáng kể. TP giãn ở giai đoạn 

muộn khi HoBL nặng nề, khi có giãn TP nghĩa là bệnh đã tiến triển ở giai 

đoạn muộn hơn.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy nhóm HoBL 3+ trước 

phẫu thuật có kích thước nhĩ phải, thất phải, đường kính vòng van ba lá lớn 

hơn hẳn so với nhóm HoBL 2+, tỷ lệ bị giãn nhĩ phải, TP, vòng van ba lá ở 

nhóm HoBL 3+ cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. Điều này cho 

thấy tình trạng tái cấu trúc các buồng tim phải và vòng VBL có mối tương 

quan tỷ lệ thuận với mức độ HoBL, HoBL càng nặng thì mức độ giãn các 

buồng tim phải và vòng van ba lá càng nhiều và ngược lại. Điều này được 

chứng minh qua nhiều nghiên cứu của các tác giả trên thế giới: 
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- Zhong và CS cũng thấy trên đối tượng bệnh van hai lá do thấp, thể tích nhĩ 

phải, đường kính vòng van ba lá, đường kính đáy thất phải, ALĐMP tâm 

thu ở nhóm có mức độ HoBL nặng hơn là cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

với nhóm có mức độ HoBL nhẹ hơn.123 

- Abello và CS nghiên cứu bệnh nhân thoái hoá van hai lá thấy sự thay đổi 

hình thái và CNTP có liên quan tuyến tính với mức độ nặng của HoBL: 

HoBL càng nặng, mức độ giãn nhĩ phải càng nhiều và chức năng thất phải 

cũng xấu đi.126 

- Nghiên cứu của Nemoto và CS (2015) trên 622 bệnh nhân, sử dụng chụp 

cắt lớp vi tính cản quang và siêu âm tim để đánh giá vòng van ba lá, thể 

tích các buồng tim, mức độ HoBL đã cho chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên 

quan giữa sự thay đổi trong cấu trúc tim với mức độ HoBL.131 Kích thước 

vòng van ba lá thay đổi tỷ lệ thuận với mức độ HoBL (p < 0.0001). HoBL 

nhẹ thì vòng van vẫn duy trì hình dạng elip, nhưng trong trường hợp 

HoBL mức độ trung bình/nặng, vòng van thay đổi từ hình elip sang hình 

tròn. Thể tích nhĩ phải, nhĩ trái cũng tăng tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm 

trọng của HoBL (p < 0.0001).  

So sánh các thông số đánh giá CNTP và tỷ lệ suy CNTP trước phẫu 

thuật giữa 2 nhóm HoBL 3+ và HoBL 2+ chúng tôi không thấy sự khác biệt, 

mặc dù nhóm HoBL 3+ có mức độ tái cấu trúc thất phải, ALĐMP tâm thu 

nặng hơn hẳn so với nhóm HoBL 2+ (Bảng 3.7).  

 So sánh các thông số siêu âm đánh giá kích thước thất phải, chỉ có 

chiều dài thất phải là không khác biệt giữa hai nhóm HoBL 2+ và HoBL 3+, 

trong khi các đường kính phần đáy và phần giữa thất phải ở nhóm HoBL 3+ 

lớn hơn hẳn sơ với nhóm HoBL 2+. Một số nghiên cứu cho thấy các nguyên 

nhân và cơ chế khác nhau làm thất phải biến đổi hình thái khác nhau. 

Topilsky và cộng sự đã chỉ ra rằng hình thái nhĩ phải, thất phải cũng như bộ 
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máy van ba lá biến dạng khác nhau ở bệnh nhân HoBL cơ năng đơn độc 

(HoBL liên quan đến lão hóa và rung nhĩ) so với bệnh nhân HoBL có tăng 

ALĐMP.132 Bệnh nhân HoBL cơ năng đơn độc có vòng van ba lá và phần đáy 

TP giãn rõ rệt và làm giảm diện áp của van khi tâm thu trong khi ảnh hưởng 

đến mức độ kéo căng các lá van ít hơn (minimal leaflet tenting). Ngược lại, 

những bệnh nhân HoBL và tăng ALĐMP cho thấy thất phải dài ra và tăng độ 

lệch tâm dẫn đến kéo căng van nhiều hơn (leaflet tethering) trong khi mức độ 

giãn vòng van khiêm tốn.132 Cả tăng ALĐMP và rung nhĩ đều là những yếu tố 

tham gia vào cơ chế gây HoBL. Nghiên cứu của chúng tôi thấy chiều dài thất 

phải không khác nhau giữa nhóm HoBL 3+ và nhóm HoBL 2+ trong khi sự 

khác biệt thể hiện rõ ở vòng van ba lá, đường kính đáy và giữa thất phải. Như 

vậy có thể áp lực ĐMP chỉ là một yếu tố thứ yếu đóng góp vào cơ chế gây 

HoBL trong nhóm đối tượng nghiên cứu của chúng tôi, trong khi sự biến 

dạng thất phải theo chiều ngang cùng với sự giãn vòng van ba lá đóng góp 

nhiều hơn vào cơ chế gây HoBL ở những đối tượng này. Có lẽ cần đánh giá 

thêm các thông số siêu âm phản ánh mức độ kéo của các lá van cách xa mặt 

phẳng vòng van (do tình trạng giãn thất phải theo chiều dọc) để kiểm chứng 

giả thiết này. 

4.1.4. Các thông tin liên quan đến phẫu thuật 

4.1.4.1. Loại van tim  

Trong nghiên cứu của chúng tôi 100% bệnh nhân thay van hai lá nhân 

tạo, không có bệnh nhân nào sửa van hai lá. Có 31% kèm theo phẫu thuật van 

động mạch chủ bao gồm thay hoặc sửa van. Tỷ lệ này tương đương với một 

số nghiên cứu tại Việt Nam trong nhóm bệnh nhân phẫu thuật van hai lá do 

thấp hoặc trong nhóm bệnh nhân được phẫu thuật sửa van ba lá. 

Về kỹ thuật sửa van ba lá, có 33% được sử dụng vòng van nhân tạo, 

67% khâu thu nhỏ vòng van. Phẫu thuật sửa van ba lá có vòng van nhân tạo 
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được thực hiện ở 40% các bệnh nhân HoBL 3+, 26% bệnh nhân HoBL 2+ 

(Bảng 3.9). Các phương pháp khâu vòng van được áp dụng là De Vega, đai 

vòng van sử dụng dải Dacron hoặc dải màng ngoài tim. Một số nghiên cứu 

cho thấy loại kỹ thuật sửa van ba lá có liên quan đến tỷ lệ HoBL tái phát sau 

này, vấn đề này sẽ được chúng tôi bàn luận trong phần các yếu tố liên quan 

đến HoBL tái phát sau phẫu thuật. 

4.1.4.2. Biến chứng sau mổ 

4 ca tử vong đều có HoBL 3+ trước phẫu thuật, nhóm HoBL 3+ có 

mức độ tái cấu trúc các buồng tim phải, tái cấu trúc các buồng tim trái nặng 

nề hơn so với nhóm HoBL 2+, tỷ lệ rung nhĩ cao hơn, tỷ lệ biến cố và tử vong 

sau mổ cũng cao hơn so với nhóm HoBL 2+ (tuy không thấy khác biệt trên 

thống kê có thể do số lượng bệnh nhân ít). Điều này ủng hộ quan  điểm điều 

trị tích cực hơn đối với các trường hợp HoBL cơ năng, nên xem xét phẫu 

thuật van ba lá từ sớm trước khi xảy ra HoBL nhiều. 

4.2. Thay đổi mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật và các yếu tố liên quan  

4.2.1. Thay đổi mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật  

Tại thời điểm 1 - 3 tuần sau phẫu thuật, 76,5% bệnh nhân cải thiện mức 

độ HoBL về mức 0 hoặc 1+ nhưng vẫn còn 23,5% bệnh nhân HoBL tồn dư 

mức độ vừa trở lên (HoBL ³ 2+). Mức độ HoBL có xu hướng nặng lên qua 

thời gian theo dõi. Tỷ lệ HoBL ³ 2+ ở các thời điểm 1- 3 tháng và 6 – 12 

tháng lần lượt là 30% và 32,3% (trong đó tỷ lệ HoBL 3+ là 2,5% và 4,6%) 

(Bảng 3.13). Như vậy là khoảng 30% bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng 

tôi bị HoBL mức độ vừa trở lên trong vòng 1 năm sau phẫu thuật sửa van. 

Đây là tỷ lệ cao đáng chú ý và trái ngược với kết quả phẫu thuật tốt và ổn 

định của các van tim bên trái (ở thời điểm 6 -12 tháng sau phẫu thuật, chỉ có 

1.5% HoHL 2+, không có trường hợp nào HoHL 3+, cũng không có trường 

hợp nào HoC 2+ trở lên). Kết quả này cho thấy điều trị HoBL là một thách 
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thức, thậm chí còn khó khăn hơn so với việc điều trị các van tim bên trái.  

Tình trạng HoBL đáng kể tái xuất hiện và tăng dần lên theo thời gian 

sau phẫu thuật sửa van ba lá đã được báo cáo trong nhiều nghiên cứu, nhưng 

tỷ lệ này khác nhau tuỳ theo đối tượng bệnh nhân, thời gian theo dõi, loại kỹ 

thuật sửa van được áp dụng…(Bảng 4.1). Tỷ lệ HoBL mức độ vừa trở lên sau 

phẫu thuật trong nghiên cứu của chúng tôi tương đương với nghiên cứu tại 

Việt Nam nhưng có vẻ cao hơn so với một số nghiên cứu của các tác giả trên 

thế giới. 

- Tại Việt Nam, nghiên cứu của Đoàn Quốc Hưng và CS (2013) ở nhóm 

bệnh nhân được sửa van ba lá khi phẫu thuật bệnh lý của tim trái với thời 

gian theo dõi trung bình 26 tháng (6-52 tháng) thấy tỷ lệ HoBL vừa trở lên 

sau mổ là 26.6%, khi khám lại tỷ lệ này lên tới 40%.18  

- McCarthy và CS (2004) theo dõi 790 bệnh nhân phẫu thuật sửa van ba lá do 

HoBL cơ năng thấy tỷ lệ HoBL vừa trở lên sau phẫu thuật 1 tuần là 14%.95 

- Zhong và CS (2021) theo dõi 1 năm sau phẫu thuật van hai lá do thấp tim 

kèm sửa van ba lá thấy tỷ lệ HoBL mức độ vừa trở lên xuất hiện ở 12% 

trong đó 1% hở nặng, trong nghiên cứu này trước phẫu thuật có 74% 

HoBL vừa trở lên (còn lại là HoBL rất nhẹ hoặc nhẹ), tức là mức độ HoBL 

trước phẫu thuật của các bệnh nhân trong nghiên cứu này nhẹ hơn nghiên 

cứu của chúng tôi.123 

- Navia và CS (2010) theo dõi 2277 bệnh nhân được phẫu thuật van ba lá do 

HoBL thứ phát đồng thời với phẫu thuật van tim bên trái từ năm 1990 đến năm 

2008, HoBL vừa – nhiều đã tăng từ 11% ở 3 tháng lên 17% sau 5 năm.17 

Một số yếu tố khiến tỷ lệ HoBL vừa trở lên sau phẫu thuật trong nghiên 

cứu của chúng tôi cao có thể do bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có 

mức độ HoBL trước mổ nặng, nguyên nhân thấp tim chiếm đa số, tỷ lệ cao bị 

rung nhĩ… Các yếu tố này sẽ được được xem xét và bàn luận trong phần sau.  
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Bảng 4.1. Tỷ lệ hở van ba lá vừa trở lên sau phẫu thuật sửa van ba lá theo 

một số nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam 

Tác giả 
(năm) 

n, 
(Thời gian 
theo dõi) 

Đối tượng 
Tỷ lệ HoBL vừa trở 

lên sau PT 

McCarthy95 
(2004) 

790 

1990-1999 

BN PT sửa VBL do 
HoBL cơ năng, 89% PT 
van hai lá 

14% sau PT 1 tuần 

Navia17 
(2010) 

2227 

(5 năm) 

BN PT van ba lá do HoBL 
thứ phát, 92% PT van hai lá 
hoặc VHL kèm van ĐMC 

11% sau 3 tháng; 17% 
sau 5 năm 

Kwak11 

(2008) 

335 

(11.6 năm) 

BN PT van tim bên trái 
không HoBL đáng kể trước 
PT, 78% PT van hai lá 
hoặc VHL kèm van ĐMC 

27% 

Calafior22 
(2009) 

110 

(1988-2003) 
BN PT HoHL có HoBL cơ 
năng mức độ vừa trở lên. 

5% ở nhóm sửa VBL, 
40% ở nhóm không sửa 
VBL 

Chan116 
(2009) 

624 

(6.8 năm) 
BN thay van hai lá 

8% nhóm sửa VBL, 
17% nhóm không sửa 
VBL 

Marquis117 
(2012) 

926 

(4,3 năm) 
BN phẫu thuật van ba lá 
(sửa hoặc thay van) 

13% 

Đoàn Quốc 
Hưng18 

(2013) 

234 

(26 tháng) 

Sửa VBL đồng thời PT van 
tim trái, 98% PT van hai lá 
hoặc VHL kèm van ĐMC 

26.6% 
(8.6% hở nặng) 

NC của 
chúng tôi 

109 

(12 tháng) 
BN PT van hai lá có HoBL 
vừa trở lên được sửa VBL 

23,5% sau 1 – 3 tuần 

30% sau 1-3 tháng 
32,3% sau 6 – 12 tháng 

 BN: bệnh nhân, N: cỡ mẫu,, PT: phẫu thuật, các chữ viết tắt khác như trong danh mục chữ viết tắt 
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4.2.2. Các yếu tố liên quan đến HoBL ³ 2+ sớm và trung hạn sau phẫu thuật 

Các nghiên cứu theo dõi dài hạn cho thấy HoBL vừa trở lên sau phẫu thuật 

dự báo tiên lượng xấu liên quan đến suy tim và tử vong. Nghiên cứu của Kuwaki 

và CS (2001) cho thấy: HoBL tồn dư sớm sau phẫu thuật sửa van ba lá là yếu tố 

độc lập làm tăng nguy cơ phải mổ lại van ba lá lên 15 lần với p = 0.01.19 Do đó, 

phát hiện các yếu tố nguy cơ HoBL tái xuất hiện sau phẫu thuật là rất quan trọng, 

điều này giúp chúng ta lựa chọn thời điểm cũng như phương pháp xử lý thích hợp 

với mục tiêu giảm thiểu tình trạng HoBL tái phát về lâu dài.  

4.2.2.1. HoBL nặng trước phẫu thuật là yếu tố nguy cơ quan trọng đối với 

HoBL mức độ vừa trở lên sớm và trung hạn sau phẫu thuật 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, khi phân tích hồi quy tuyến tính đa 

biến thấy HoBL 3+ trước phẫu thuật là yếu tố độc lập tiên lượng HoBL ³ 2+   

sớm và trung hạn sau phẫu thuật: những BN bị HoBL 3+ trước phẫu thuật thì 

nguy cơ bị HoBL ³ 2+ tồn dư tăng lên gấp 6 lần và nguy cơ HoBL ³ 2+ ở 

thời điểm 6 – 12 tháng tăng lên 6.9 lần so với những bệnh nhân có mức HoBL 

2+ trước phẫu thuật (Bảng 3.18, Bảng 3.19). Khi so sánh các thông số siêu 

âm giữa nhóm HoBL 3+ và HoBL 2+ trước phẫu thuật, chúng tôi nhận thấy 

nhóm HoBL 3+ trước phẫu thuật có mức độ tổn thương các cấu trúc tim phải, 

ALĐMP, tỷ lệ rung nhĩ cao hơn so với nhóm HoBL 2+ (Bảng 3.6, 3.7, Biểu 

đồ 3.1), điều này cho thấy HoBL nặng là dấu hiệu của bệnh van tim ở giai 

đoạn muộn. Sau mổ, van ba lá được sửa tuy nhiên nhóm HoBL ³  2+ sớm và 

trung hạn có tỷ lệ bị HoBL 3+ trước mổ cao hơn so với nhóm có kết quả sửa 

VBL tốt (Bảng 3.16, Bảng 3.16). Điều này càng củng cố cho quan điểm nên 

có cách tiếp cận tích cực đối với HoBL xảy ra ở bệnh lý van tim bên trái: nếu 

phẫu thuật ngay từ giai đoạn HoBL vừa sẽ cho kết quả tốt hơn (trong việc 

ngăn ngừa HoBL tái phát muộn) so với khi HoBL nặng.  
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Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy HoBL nặng trước phẫu 

thuật là yếu tố làm tăng nguy cơ HoBL sau phẫu thuật sửa van ba lá (Bảng 4.2): 

- Kuwaki (2001) nghiên cứu 260 bệnh nhân sau phẫu thuật sửa van ba lá do 

HoBL cơ năng kèm theo phẫu thuật van tim trái, thời gian theo dõi trung 

bình 7.8 năm nhận thấy HoBL nặng trước phẫu thuật là yếu tố độc lập làm 

tăng nguy cơ HoBL tồn dư sớm sau phẫu thuật lên 2.4 lần (p = 0.04).19 

- Nghiên cứu của MacCarthy và CS (2004) trên 790 bệnh nhân sửa VBL do 

HoBL cơ năng thấy HoBL nặng trước phẫu thuật là yếu tố nguy cơ  HoBL 

sau phẫu thuật.95 

- Tuy nhiên tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào xác định yêú tố nguy cơ 

của tình trạng HoBL tồn lưu hoặc tái phát sau phẫu thuật sửa van ba lá.121 

Nghiên cứu của Hồ Huỳnh Quang Trí (2017) theo dõi 413 bệnh nhân  

phẫu thuật thay van hai do thấp nhưng không kèm theo sửa van ba lá thấy 

HoBL vừa trước phẫu thuật và rung nhĩ là yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ 

HoBL nặng mới xuất hiện qua thời gian theo dõi trung bình 13 năm.121  
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Bảng 4.2. Các yếu tố ảnh hưởng hở ba lá tái phát sau phẫu thuật 

Tác giả 
đầu tiên 
(năm) 

N 
(Thời gian 
theo dõi) 

Đối tượng YTNC HoBL sau phẫu thuật 

Kuwaki19 
1981-1998 

(2001) 

260 
(7.8 năm) 

Phẫu thuật VBL do 
HoBL cơ năng 

HoBL tồn dư > 2+ sau PT là YTNC cho 
tái phẫu thuật VBL 
HoBL 4+ trước PT dự báo HoBL tồn dư 
sớm sau PT (p=0.04) 

McCarthy95 
1990-1999 

(2004) 

790 
 

Sửa VBL do HoBL 
cơ năng 

89% có PT VHL 
kèm theo 

YTNC: Mức độ HoBL nặng hơn trước PT, 
suy chức năng thất trái, MTN vĩnh viễn, 
kỹ thuật sửa van không sử dụng vòng van 
nhân tạo. Các yếu tố: áp lực tâm thu thất 
phải, kích thước vòng van, NYHA trước 
phẫu thuật, PT kèm theo ko phải là YTNC 
của HoBL tồn dư. 

Tang99 
1978-2003 

(2006 ) 

702 
(5.9 năm) 

Sửa VBL Devega 
hoặc vòng van nhân 

tạo 
80% có PT VHL 

Sửa van ba lá không có vòng van  

Chan116 
1990-2005 

(2009)  

624 
(6.8 năm) 

BN thay van hai lá 
có HoBL 

Sửa van ba lá cho 
BN HoBL vừa trở 

lên 

HoBL có xu hướng tăng lên nếu có giãn 
vòng VBL ngay cả khi không có HoBL 
đáng kể trước phẫu thuật (OR =1.4/mỗi 
cm tăng đk vòng VBL, P=0.5) nhưng 
không làm tình trạng chức năng hoặc tỷ lệ 
sống còn giảm đi 
Chức năng TP, TT, áp lực TP cuối tâm thu 
không dự đoán HoBL nặng lên  

Calafior22 
1988-2003 

(2009) 

110 
 

BN phẫu thuật 
HoHL cơ năng có 
HoBL cơ năng vừa 

trở lên. 

Không sửa van ba lá  

Zhong123 
(2020) 

170 
 

BN PT VHL do 
thấp kèm sửa VBL 

ALĐMP cao (HR = 1,52); không đặt 

vòng van nhân tạo (HR = 1,42) 

Prihadi133 
(2018) 

 
1000 

Bn HoBL vừa – 
nhiều có kết quả 
siêu âm trước đó 

không hoặc HoBL 
nhẹ 

Tiến triển nhanh của HoBL liên quan đến 
tuổi già, sự hiện diện máy tạo nhịp, siêu 
âm có HoBL nhẹ (so với không), giãn 
hoặc suy TP, phẫu thuật van tim trái 
không kèm sửa VBL 

Xu J 
2018-2019 

(2021) 

117 
 

BN sửa VBL cùng 
thời điểm phẫu 

thuật van tim trái 

Chu vi vòng VBL ³ 7.86 cm/m2 và rung 
nhĩ sau PT là nguy cơ tái phát HoBL đáng 
kể sau PT 
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4.2.2.2. Giãn vòng van ba lá, giãn nhĩ phải làm tăng nguy cơ HoBL đáng kể 

sau phẫu thuật  

Giãn nhĩ phải và giãn vòng van ba lá là cơ chế trực tiếp gây HoBL cơ 

năng, giãn nhĩ phải và giãn vòng van ba lá là chỉ dấu sớm và nhạy của tình 

trạng HoBL gây ảnh hưởng đáng kể trên huyết động.131 Nghiên cứu của 

chúng tôi nhận thấy giãn nhĩ phải và giãn vòng van ba lá trước phẫu thuật làm 

tăng nguy cơ HoBL tồn dư sớm sau phẫu thuật trên phân tích logistic đơn 

biến. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 62.7% bệnh nhân giãn nhĩ phải trước 

phẫu thuật (diện tích nhĩ phải đo trên mặt cắt 4 buồng > 18cm2), 73.4% bệnh 

nhân có giãn vòng van ba lá (chỉ số ĐKVVBL đo trên siêu âm ở mặt cắt 4 

buồng ³ 21 mm/m2). Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến cho thấy 

những bệnh nhân có diện tích nhĩ phải > 18 cm2 trước phẫu thuật thì nguy cơ 

HoBL tồn dư sớm tăng lên 3.8 lần so với những bệnh nhân có diện tích nhĩ 

phải trước phẫu thuật £ 18 cm2 (OR = 3.88; KTC95% 1.20 – 12.50; p = 0.023); 

đồng thời những bệnh nhân có chỉ số ĐKVVBL trước phẫu thuật ³ 21 mm/m2  

thì nguy cơ HoBL tồn dư sớm tăng lên 11.2 lần so với bệnh nhân có ĐKVVBL 

nhỏ hơn (OR =11.2; KTC 95% 1.44 – 88.33, p = 0.021) (Bảng 3.18). Diện tích 

nhĩ phải trước phẫu thuật cũng có liên quan đến HoBL đáng kể ở thời điểm sau 

phẫu thuật 6 – 12 tháng (HoBL trung hạn), phân tích hồi quy logistic thấy mỗi 

1 cm diện tích nhĩ phải tăng lên trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ HoBL trung 

hạn thêm 10% (OR = 1.1, KTC 95% 1.01-1.19, p = 0.021) (Bảng 3.19). 

Chúng tôi nhận thấy nhóm HoBL tồn dư sớm có kích thước TP, nhĩ 

phải trước phẫu thuật cao hơn hẳn so với nhóm có kết quả sửa VBL tốt (Bảng 

3.14). Mặc dù phẫu thuật làm giảm nhanh chóng mức độ giãn của các buồng 

tim phải, nhưng ở thời điểm ngay sau phẫu thuật, nhóm HoBL tồn dư vẫn có 

diện tích nhĩ phải, đường kính phần đáy và giữa TP lớn hơn có ý nghĩa thống 

kê so với nhóm không bị HoBL tồn dư (lần lượt là 19 cm2, 37.8 mm, 30.3 mm 
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so với 15.3 cm2, 32.8 mm và 25.5 mm; p < 0.002) (Bảng 3.15). Sau phẫu 

thuật, vẫn còn khoảng 30% bệnh nhân có giãn nhĩ phải, và gần 10% có giãn 

thất phải. Trên thực tế, mức độ giãn các buồng tim phải phản ánh mức độ ảnh 

hưởng đến huyết động của tổn thương van tim, HoBL càng nặng thì mức độ 

giãn các buồng tim phải càng nhiều và ngược lại. Các kết quả nghiên cứu trên 

gợi ý rằng nếu mức độ giãn nhĩ phải, thất phải trước phẫu thuật càng nhiều thì 

khả năng phục hồi kích thước sau phẫu thuật càng giảm và đi kèm với nó là 

nguy cơ HoBL đáng kể sau phẫu thuật tăng lên. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phẫu thuật tạo hình vòng 

van ba lá có hiệu quả trong việc làm giảm ĐKVVBL ngay sau phẫu thuật và 

kết quả này duy trì ổn định theo thời gian. Trước phẫu thuật ĐKVVBL trung 

bình là 34.9 ± 5.3 mm, chỉ số ĐKVVBL trước phẫu thuật là 23.4 ± 3.8 

mm/m2 với 73.4% các trường hợp bị giãn vòng van ba lá, sau phẫu thuật 

ĐKVVBL giảm đáng kể với ĐKVVBL trung bình là 25.5 ± 3.1 mm, chỉ số 

ĐKVVBL là 17.3 ± 2.1mm/m2 (p < 0.05) và không còn trường hợp nào giãn 

vòng van ba lá ở thời điểm 6 – 12 tháng sau phẫu thuật. Kích thước vòng van 

ba lá là một thông số quan trọng liên quan đến chỉ định phẫu thuật cho các 

trường hợp HoBL cơ năng. Cho đến nay, các khuyến cáo hiện hành của 

ACC/ESC chỉ định mức IIa sửa thu hẹp vòng van ba lá cho các trường hợp 

HoBL ít hơn mức độ nặng có kèm theo giãn vòng van với điểm cắt là đường 

kính vòng van ba lá đo trên siêu âm 2D mặt cắt 4 buồng từ mỏm thời kỳ tâm 

trương ³ 21 mm/m2 hoặc ³ 40 mm.12,13 Một số nhóm tác giả đề xuất chỉ định 

sửa vòng van ba lá nên được thực hiện nếu bệnh nhân có giãn vòng van ba lá 

bất kể mức độ hở van, tuy nhiên mốc để xác định có giãn vòng van ba lá hay 

không khác nhau tuỳ theo nghiên cứu và tuỳ theo loại bệnh lý gây HoBL.  
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- Dreyfus và CS đã nghiên cứu 311 bệnh nhân được sửa van hai lá từ 

năm 1989 - 2001 (65% bệnh van hai lá do thoái hóa và chỉ 14% bệnh tim hậu 

thấp).90 Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm: nhóm 1 (163 bệnh nhân; 

52,4%) chỉ sửa van hai lá; nhóm 2 (148 bệnh nhân; 47,6%) sửa van hai lá 

phối hợp sửa van ba lá. Việc sửa chữa van ba lá bằng vòng Carpentier-

Edwards được thực hiện bất kể mức độ HoBL nếu ĐKVVBL > 7 cm (đo trực 

tiếp trong mổ từ mép trước vách đến mép trước sau). Sửa van ba lá đã được 

thực hiện ở 48% bệnh nhân, mặc dù thực tế chỉ 12% HoBL mức độ vừa trở 

lên. Kết quả cho thấy: HoBL đã tăng hơn hai bậc ở 48% bệnh nhân nhóm 1 và 

chỉ ở 2% bệnh nhân nhóm 2 (p <0,001) và dù tình trạng trước phẫu thuật của 

những bệnh nhân được sửa VBL nặng hơn, nhưng theo dõi 10 năm thì HoBL 

ít hơn đáng kể (HoBL độ 3 hoặc độ 4 là 0,7% so với 34%, p < 0,01), đồng 

thời tình trạng chức năng tốt hơn (tỷ lệ NYHA 3 hoặc 4 là 0% so với 14%, 

p < 0,001) so với nhóm không được sửa VBL. Từ đó các tác giả có nhận định 

rằng: giãn vòng van ba lá có thể xuất hiện ngay cả khi không có HoBL đáng 

kể và là một quá trình tiến triển có thể dẫn đến HoBL nặng về lâu dài. Phẫu 

thuật tạo hình vòng van ba lá nếu có giãn vòng van bất kể mức độ HoBL 

trước phẫu thuật giúp cải thiện tình trạng chức năng và dự phòng HoBL tiến 

triển về lâu dài.1  

- Trong nghiên cứu của các tác giả Israel, các đối tượng nghiên cứu 

được chỉ định đặt vòng van khi đường kính vòng van ba lá ³ 35 mm.16  

- Tác giả Tager và CS (1998) đề xuất đường kính vòng van ba lá ở bệnh 

nhân bệnh van tim do thấp > 30 mm là mức phù hợp cho chỉ định phẫu thuật 

vòng ba lá.124 Điều này dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy HoBL đáng kể 

xuất hiện ở 5/38 bệnh nhân có đường kính vòng van ba lá (ĐKVVBL) trước 

phẫu thuật ³ 30mm trong khi chỉ ở 1/30 bệnh nhân có ĐKVVBL < 30 mm 

trước phẫu thuật, tất cả 30 bệnh nhân có ĐKVVBL < 30mm đều giảm kích 
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thước vòng van ba lá sau khi phẫu thuật van tim trái trong khi 8/38 bệnh nhân 

có ĐKVVBL ³ 30 mm thì kích thước vòng van không giảm hoặc tăng sau 

phẫu thuật. Từ đó các tác giả nhận định rằng phẫu thuật tạo hình vòng van ba 

lá mang lại lợi ích cho bệnh nhân có ĐKVVBL ³ 30mm. Nghiên cứu này 

cũng nhận định có vẻ như việc giảm ĐKVVBL tâm trương xuống 24 mm là 

đủ để ngăn ngừa HoBL phát triển trong thời gian dài.  

- Chan và CS (2009) theo dõi 624 bệnh nhân sau phẫu thuật thay van hai 

lá, 125 bệnh nhân được sửa VBL trong số 231 bệnh nhân có HoBL > 2+, thời 

gian theo dõi trung bình 6.8 ± 4.8 năm.116 Kết quả cho thấy HoBL có xu hướng 

nặng lên nếu có giãn vòng VBL dù mức độ HoBL trước mổ không đáng kể. Ở 

những bệnh nhân thay van hai lá, phẫu thuật sửa VBL khi HoBL mức độ vừa 

trở lên giúp giảm triệu chứng suy tim nhưng không cải thiện tỷ lệ sống còn, do 

đó các tác giả nhận định rằng có thể HoBL dứoi mức độ vừa thì không cần 

thiết phẫu thuật; và nếu chỉ giãn VBL đo trên siêu âm mà không kèm theo 

HoBL đáng kể (HoBL 1+) thì không nên chỉ định phẫu thuật sửa VBL. 

- Nghiên cứu của nhóm tác giả người Nhật với thời gian theo dõi trung 

bình 7 năm ở các bệnh nhân phẫu thuật van hai lá cho thấy rung nhĩ (OR 2,2, 

P = 0,04) và chỉ số ĐKVVBL (> 21 mm/m2); (OR = 1,1, P = 0,02) có giá trị 

tiên lượng cho tiến triển của hở ba lá. Từ đó các tác giả đề xuất rằng việc sửa 

van ba lá nên được xem xét ở các trường hợp hở van ba lá nhẹ nhưng có giãn 

vòng van hoặc rung nhĩ.  

Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy nhóm bệnh nhân bệnh van tim do 

thấp đa phần có tầm vóc thấp nhỏ với diện tích da trung bình chỉ khoảng 

1,5m2, đường kính vòng van khoảng 31,5 mm tương đương với mốc chỉ số 

ĐKVVBL 21 mm/m2. Dựa trên kết quả các nghiên cứu và trong điều kiện 

hiện tại thì theo chúng tôi việc sử dụng điểm cắt 21 mm/m2 với kích thước 

vòng van ba lá đo trên siêu âm 2D là phù hợp cho chỉ định sửa thu hẹp vòng 

van ba lá ở các bệnh nhân Việt Nam bệnh van tim do thấp. 
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4.2.2.3. Vấn đề HoBL thực tổn, nguyên nhân thấp tim và kỹ thuật sửa van ba lá   

Sự cải thiện tốt vè mức độ giãn các buồng tim phải, đường kính vòng 

van ba lá sau phẫu thuật van hai lá có tạo hình van ba lá và không khác biệt 

giữa các nhóm có hay không HoBL đáng kể trung hạn, trong khi tỷ lệ bị HoBL 

đáng kể vẫn còn cao lên tới trên 30% ở thời điểm 6 - 12 tháng cho thấy nguyên 

nhân của tình trạng này đến từ các yếu tố khác ngoài giãn vòng van. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi 94.5% mắc bệnh van tim hậu thấp, tỷ 

lệ HoBL thực tổn là 17.4% (19/109), trong đó nhóm HoBL 3+ có tỷ lệ HoBL 

thực tổn lên tới 30.9% cao hơn hẳn so với chỉ 3.7% ở nhóm HoBL 2+ trước 

phẫu thuật. Kết quả nghiên cứu cho thấy HoBL thực tổn là yếu tố nguy cơ cho 

HoBL trung hạn trên phân tích logistic đa biến mặc dù điều này không thấy 

đối với HoBL tồn dư. HoBL thực tổn làm tăng nguy cơ HoBL trung hạn lên 

5.8 lần (OR = 5.8, KTC 95% 1.64 - 20.84, p = 0.028) (Bảng 3.19). Rõ ràng 

HoBL thực tổn là một vấn đề quan trọng đáng lưu ý ở bệnh nhân bị bệnh van 

tim do thấp. Bệnh lý thấp tim có thể gây viêm khiến các lá van, bờ van, mép 

van, dây chằng bị dày lên vôi hoá và co rút, khi đó HoBL không chỉ đơn 

thuần là hở thứ phát mà còn phối hợp với HoBL tiên phát làm cho mức độ 

HoBL thêm trầm trọng và việc điều trị thêm khó khăn. Tình trạng viêm các 

cấu trúc van có thể tiếp tục tiến triển ngay cả sau khi đã phẫu thuật sửa van 

khiến cho tỷ lệ cao bị tái phát HoBL muộn. Có lẽ bệnh van tim do thấp chiếm 

đa số trong nghiên cứu của chúng tôi cũng như nghiên cứu của 1 số tác giả 

Việt Nam cũng là một nguyên nhân khiến tỷ lệ HoBL đáng kể sớm và trung 

hạn sau phẫu thuật trong nghiên cứu của chúng tôi là khá cao so với nghiên 

cứu của các tác giả nước ngoài trên đối tượng phẫu thuật bệnh van tim trái 

nhưng tỷ lệ căn nguyên do thấp là ít hơn. Các căn nguyên của bệnh van hai lá 

rất khác nhau và bao gồm từ thấp tim, thoái hoá, sa van, đến thiếu máu cục bộ 

và các bệnh cơ tim khác. Một số nghiên cứu trên thế giới cũng nhận định rằng 

nguyên nhân thấp tim là một yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng tiến triển 
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HoBL sau phẫu thuật van tim bên trái. Thậm chí một số tác giả còn đề xuất 

đối với bệnh van tim do thấp, nên xem xét sử dụng vòng van nhân tạo cho 

van ba lá cùng lúc với phẫu thuật thay van hai lá ngay cả khi HoBL nhẹ, đây 

được xem như một biện pháp dự phòng tiến triển giãn vòng van ba lá sau này 

gây tăng mức độ HoBL.134 

Về kỹ thuật sửa van ba lá, chúng tôi nhận thấy rằng, tất cả các bệnh 

nhân được thực hiện kỹ thuật tạo hình thu hẹp vòng van với 33% có sử dụng 

vòng van nhân tạo, 67% không sử dụng vòng van nhân tạo mà tạo hình vòng 

van trên dải Dacron hoặc dải màng ngoài tim, một số bệnh nhân làm De Vega 

và khâu bờ van, một bệnh nhân xẻ mép van do hẹp VBL, không có bệnh nhân 

nào được thực hiện các kỹ thuật trên lá van. Một câu hỏi đặt ra là, với HoBL 

thực tổn, việc chỉ thực hiện các kỹ thuật trên vòng van liệu có đủ để đảm bảo 

kết quả bền vững trong việc dự phòng HoBL tái phát muộn? Trong nghiên 

cứu của chúng tôi 42.9% bệnh nhân HoBL ³ 2+ sau 6 tháng phẫu thuật có 

HoBL thực tổn trong khi tỷ lệ này ở nhóm HoBL < 2+ là 11.4% (p = 0.004) 

(Bảng 3.16). Phải chăng tỷ lệ trên 30% HoBL mức độ vừa trở lên sau 6 tháng 

phẫu thuật sửa van có liên quan đến HoBL thực tổn, căn nguyên thấp tim và 

kỹ thuật sửa van ba lá? 

Quan điểm hiện nay nghiêng về ưu tiên sử dụng vòng van nhân tạo khi 

phẫu thuật HoBL cơ năng, nhiều nghiên cứu cho thấy so với việc không sử 

dụng vòng van nhân tạo, kỹ thuật sửa van ba lá có dùng vòng van nhân tạo 

cho kết quả tốt hơn về tỷ lệ sống, giảm tỷ lệ tái phát hở ba lá.91,95,134,135 

- Nghiên cứu gần đây của Yue Zhong và CS (2020) trên 170 bệnh nhân 

phẫu thuật van hai lá do thấp, sử dụng siêu âm 3D để đánh giá kích thước 

vòng van ba lá và hiệu quả của kỹ thuật tạo hình van ba lá có hay không sử 

dụng vòng van cho thấy: sử dụng vòng van ba lá nhân tạo có thể làm giảm 

hiệu quả kích thước vòng van ba lá và ngăn ngừa sự tiến triển của HoBL sau 
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phẫu thuật (tỷ lệ hở ba lá sau phẫu thuật là 29% ở nhóm không có vòng van 

so với 3% ở nhóm có vòng van, p = 0,001).134 

- Nghiên cứu của McCarthy (2004) cho thấy rằng kỹ thuật De Vega hay 

Peri-Guart là một yếu tố nguy cơ của HoBL muộn (sau 6 tháng phẫu thuật).95 

Một số nghiên cứu trước đó cũng nhận thấy các kỹ thuật sửa vòng van không 

sử dụng vòng van nhân tạo đem lại kết quả sửa van ba lá kém hơn so với sử 

dụng vòng van Carpentier-Edwards. Vì vậy tác giả thậm chí còn đề xuất nên 

tránh sử dụng các kỹ thuật De Vega hay Peri-Guart vì hiệu quả không bền 

vững trong việc ngăn ngừa HoBL tái phát. 

- Trong nghiên cứu của Đoàn Quốc Hưng và CS, cũng chỉ có 11.5% 

dùng vòng van nhân tạo (trong tổng số 234 ca phẫu thuật sửa van ba lá) trong 

khi tỷ lệ được phẫu thuật De Vega là 60.6%, còn lại là các kỹ thuật khác như 

khâu mép van, đai van ba lá bằng màng tim.18 Theo dõi 6 – 52 tháng, trung 

bình 26 tháng, kết quả từ nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ HoBL vừa – nặng 

trong nhóm De Vega thấp hơn trong nhóm có vòng van nhân tạo nhưng tốc 

độ phát triển HoBL ở nhóm Devega nhanh hơn ở nhóm có đặt vòng van ba lá 

nhân tạo.  

Việc lựa chọn kỹ thuật sửa van phụ thuộc vào kinh nghiệm, thói quen, 

đánh giá thương tổn cụ thể ngay khi phẫu thuật của phẫu thuật viên. Các phẫu 

thuật viên có xu hướng chọn vòng van nhân tạo cho các trường hợp HoBL 

nặng và sử dụng các kỹ thuật khâu thu hẹp vòng van không sử dụng vòng van 

cho các trường hợp HoBL không nặng. Ngoài ra, trong hoàn cảnh thực tế tại 

Việt Nam, sự lựa chọn cũng phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của bệnh nhân 

hoặc điều kiện trang thiết bị tại bệnh viện thực hiện phẫu thuật. Tuy nghiên 

cứu của chúng tôi chưa thấy được sự khác biệt về tỷ lệ HoBL đáng kể sau 

phẫu thuật liên quan đến việc có hay không sử dụng vòng van nhân tạo có thể 

do thời gian theo dõi ngắn, nhưng kỹ thuật sửa van ba lá đã được các nghiên 
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cứu cho thấy đóng vai trò quan trọng đối với việc HoBL tái phát sớm hay 

muộn. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ bệnh nhân sửa van ba lá không 

có vòng van nhân tạo chiếm tới 2/3, trong khi nguyên nhân thấp tim chiếm đa 

số và tỷ lệ bị HoBL tái phát cao. Đây là điều đáng lưu ý với các phẫu thuật 

viên trong việc lựa chọn kỹ thuật sửa van ba lá, nhất là trên đối tượng bệnh 

van tim do thấp. Có thể cần thêm các kỹ thuật bổ xung khác ngoài việc chỉ xử 

lý trên vòng van để ngăn ngừa HoBL tái phát sau phẫu thuật. 

4.2.2.4. Ảnh hưởng của rung nhĩ và suy chức năng tâm thu thất trái lên HoBL 

Nghiên cứu của chúng tôi thấy nhóm HoBL tồn dư có phân suất tống 

máu thất trái sau mổ thấp hơn nhóm không HoBL tồn dư (p = 0.021) (Bảng 

3.15), tuy nhiên không thấy được ảnh hưởng của chức năng thất trái lên 

HoBL sớm và trung hạn trên phân tích hồi quy tuyến tính. Xem xét cụ thể 

diễn biến của các trường hợp có HoBL nặng xuất hiện sau phẫu thuật, phát 

hiện một điều đáng chú ý là HoBL nặng sau phẫu thuật có thể xuất hiện khi 

có rung nhĩ nhanh và suy chức năng tâm thu thất trái, nhưng nếu được điều trị 

nội khoa tốt, kiểm soát nhịp tim và điều trị suy tim có thể giúp HoBL phục 

hồi về mức độ nhẹ hơn. Ngay thời điểm 1 tuần sau phẫu thuật, có 1 trường 

hợp HoBL 3+, bệnh nhân này trước phẫu thuật có suy chức năng tâm thu thất 

trái (EF < 50%), rung nhĩ nhanh, mức độ HoBL 3+ và có suy CNTP với cả 3 

thông số đánh giá CNTP thấp dưới ngưỡng bình thường. Bệnh nhân được 

khâu thu hẹp vòng van ba lá trên dải Dacron, ngay sau phẫu thuật, siêu âm 

tim ghi nhận có hiện tượng vách liên thất di động mất đồng bộ với thành sau 

thất trái, chức năng tâm thu thất trái và thất phải đều giảm (EF Simpson 32%, 

FAC 29%), rung nhĩ nhanh 100 ck/p. Tuy nhiên theo dõi siêu âm ở lần 3 và 

lần 4 cũng ở bệnh nhân này, mức độ HoBL cải thiện về 2+, đồng thời chức 

năng tâm thu hai thất cải thiện tốt, nhịp tim vẫn còn rung nhĩ nhưng tần số 

thất chỉ 69 ck/p. Ở thời điểm 3- 6 tháng sau phẫu thuật có 2 trường hợp HoBL 
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3+, cả 2 trường hợp này trước phẫu thuật đều có mức độ HoBL 3+, được thay 

cả van hai lá và van động mạch chủ. Một trường hợp là bệnh nhân nam, trẻ 

tuổi, được sử dụng vòng van nhân tạo, kết quả ngay sau mổ tốt với HoBL 1+, 

tuy nhiên ở lần khám thứ 3 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng suy tim do rung 

nhĩ nhanh với tần số thất 140 ck/p, siêu âm thấy chức năng tâm thu thất trái 

giảm nhiều EF 18 – 21%, chức năng tâm thu thất phải giảm với FAC 22.6%. 

Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực nhằm kiểm soát tần số thất và điều 

trị suy tim với thuốc lợi tiểu. Ở lần khám thứ 4, bệnh nhân có nhịp xoang, 

chức năng thất trái và thất phải của bệnh nhân đều hồi phục về bình thường, 

mức độ HoBL cải thiện về 2+. Như vậy, quan sát và theo dõi diễn biến của 

HoBL sau phẫu thuật, chúng tôi nhận thấy sự tăng giảm mức độ HoBL có thể 

thay đổi liên quan đến tình trạng suy tim trái và rung nhĩ. Có vẻ như, rung nhĩ 

nhanh và suy chức năng thất trái góp phần quan trọng vào sự xuất hiện HoBL 

nhiều, ngay cả ở những bệnh nhân đã được sửa van ba lá có hay không có 

vòng van nhân tạo. Điều trị nội khoa tình trạng suy tim, rung nhĩ nhanh góp 

phần quan trọng vào việc làm giảm mức độ HoBL sau phẫu thuật. Suy thất 

phải cũng xuất hiện khi có HoBL nhiều, rung nhĩ nhanh, suy thất trái, nhưng 

có thể hồi phục nếu như các vấn đề trên được giải quyết. Một số nghiên cứu 

đã cho thấy suy chức năng tâm thu thất trái là yếu tố nguy cơ của tình trạng 

HoBL tái phát sau phẫu thuật sửa van ba lá95. Rung nhĩ trước phẫu thuật là 

một yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng hở van ba lá theo thời gian11,23,136 

- Nghiên cứu của Kammerlander và CS (2014) ở 539 bệnh nhân phẫu 

thuật van tim thấy sự hiện diện của rung nhĩ trước phẫu thuật được xác định 

là yếu tố dự báo độc lập duy nhất cho sự phát triển của HoBL muộn.23 

- Nghiên cứu của Kwak và CS (2008) phân tích đa biến cho thấy sự 

hiện diện của rung nhĩ trước phẫu thuật là yếu tố độc lập duy nhất phát triển 

HoBL sau phẫu thuật van tim trái cho dù mức độ HoBL trước phẫu thuật là 

không đáng kể (OR 5,37; CI 95% 2,71-10,65; P).11 
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- Matsuyama (2003) thấy rằng HoBL cơ năng mức độ vừa có nguy cơ 

cao tiến triển nặng lên, nhất là khi có rung nhĩ hay giãn buồng nhĩ.136 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ rung nhĩ rất cao trước và sau 

phẫu thuật cũng có thể là một yếu tố làm cho tỷ lệ HoBL sau phẫu thuật cao. 

Mặc dù nhóm HoBL nặng trước phẫu thuật có tỷ lệ rung nhĩ lớn hơn có ý 

nghĩa thống kê so với nhóm HoBL mức độ nhẹ hơn, tuy nhiên khi phân tích 

hồi quy tuyến tính không thấy sự được sự liên quan của các yếu tố này đến 

tình trạng tồn lưu hoặc tái phát HoBL sau phẫu thuật, điều này có thể do đặc 

thù quần thể nghiên cứu của chúng tôi với tỷ lệ bệnh nhân thấp tim và rung 

nhĩ chiếm phần lớn nên có thể không thể hiện được sự khác biệt với đối tượng 

không có các yếu tố trên. 

4.2.2.5. Một số yếu tố khác liên quan HoBL sau phẫu thuật 

 Một số yếu tố khác như tuổi, giới cũng được xác định là các yếu tố 

nguy cơ của HoBL muộn sau phẫu thuật sửa van ba lá. Nghiên cứu của chúng 

tôi không tìm thấy ảnh hưởng có ý nghĩa của các yếu tố này lên HoBL tái 

phát sau phẫu thuật, có thể bởi ảnh hưởng của các yếu tố trên lên HoBL 

không xuất hiện trong thời gian ngắn. Các nghiên cứu cho thấy sự tiến triển 

nặng dần của HoBL là từ từ qua nhiều năm. Desai và CS thấy mức độ HoBL 

và CNTP được duy trì 3 năm sau phẫu thuật van hai lá, kể cả nhóm có hay 

không sửa van ba lá, sự khác biệt xảy ra sau 3 năm.10  

Mặc dù có nhiều nghiên cứu giúp xác định các yếu tố nguy cơ của tình 
trạng HoBL tồn dư hoặc tái phát sau khi phẫu thuật van ba lá nhưng có khá ít 

nghiên cứu về mặt hình ảnh của van ba lá sau khi được phẫu thuật. Phần lớn 

các trường hợp sửa van ba lá cho các bệnh nhân HoBL thứ phát tập trung vào 

việc thu nhỏ vòng van. Có vẻ như khi đo đạc trên siêu âm, kích thước vòng 

van sau khi đã được phẫu thuật thu nhỏ, dù bằng phương pháp khâu vòng van 

hay có sử dụng vòng van nhân tạo đều giảm một cách đáng kể và bền vững, 
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nhưng tình trạng HoBL vẫn tăng lên trong thời gian theo dõi. Với sự phát 
triển mạnh mẽ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, có lẽ nên có thêm các 

nghiên cứu đánh giá sâu hơn về các tổn thương cấu trúc của bộ máy van tim 

đặc biệt là bộ máy dưới van nhằm tìm hiểu thêm về cơ chế gây HoBL tái phát 

sau phẫu thuật sửa van ba lá. 

4.3. Thay đổi chức năng thất phải sau phẫu thuật và các yếu tố liên quan 

4.3.1. Thay đổi các thông số siêu âm đánh giá CNTP sau phẫu thuật 

4.3.1.1. Các thông số siêu âm thường quy đánh giá CNTP giảm ngay sau 
phẫu thuật sau đó cải thiện dần 

Chúng tôi nhận thấy tất cả các thông số siêu âm thường quy đánh giá 

CNTP đều giảm ở thời điểm sau mổ 1 - 3 tuần, trong đó FAC giảm nhẹ không 

có ý nghĩa thống kê nhưng TAPSE, S’ giảm nhiều và rõ rệt (p < 0.01) (Bảng 

3.20, Biểu đồ 3.4). Điều này trái ngược với kết quả tốt của phẫu thuật với việc 

giải quyết hiệu quả mức độ hẹp/hở các van tim (Bảng 3.12) và việc giảm kích 

thước hiệu quả của nhĩ phải, thất phải và ALĐMP sau phẫu thuật (Bảng 3.11). 

Theo dõi dọc nhận thấy các thông số này đều có xu hướng tốt dần lên từ thời 
điểm 1 – 3 tháng cho đến 6 – 12 tháng. Nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình 

trạng suy CNTP trong và sau phẫu thuật.: 1) thiếu máu cục bộ thất phải trong 

mổ có thể xảy ra là hậu quả một số vấn đề: bảo vệ cơ tim kém, tăng sức căng 

thành thất phải hoặc quá tải áp lực cấp tính, giảm tưới máu mạch vành phải; 

2) sự thay đổi về hình học của thất phải sau phẫu thuật với sự giảm hoạt động 

co bóp theo chiều dọc; 3) có sự rối loạn chức năng VLT sau mổ. Do đó, bệnh 

nhân có CNTP giảm trước phẫu thuật là đặc điểm đáng lưu ý bởi vì việc giảm 
hơn nữa CNTP ngay sau phẫu thuật có thể dẫn tới hội chứng cung lượng tim 

thấp và tử vong sớm do suy tim. Có lẽ chính vì lý do này mà việc phẫu thuật 

van hai lá và van ba lá nên thực hiện trước khi có suy CNTP 

Sự cải thiện dần của các thông số siêu âm đánh giá CNTP có thể phản 

ánh hoạt động cơ tim sau mổ có sự khôi phục dần trở về bình thường vài 

tháng sau phẫu thuật.  
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4.3.1.2. Sự giảm sau phẫu thuật của các thông số siêu âm đánh giá chức năng 

thất phải theo chiều dọc  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy TAPSE và S’ giảm nhiều 

sau phẫu thuật với hơn 90% các trường hợp có TAPSE < 17mm và S’ < 

9.5mm ở thời điểm hậu phẫu trong khi tỷ lệ này trước mổ lần lượt là 45% và 

34% (Bảng 3.20). Cụ thể, ở thời điểm hậu phẫu, có sự giảm rõ rệt so với trước 

phẫu thuật của các thông số TAPSE (9 ± 2 mm so với 17 ± 3 mm, p < 0.01) 

và S’ (7 ± 1 cm/s so với 10 ± 2 cm/s, p < 0.01). Mặc dù các thông số này có 

vẻ tốt dần lên theo thời gian (ở thời điểm 1-3 tháng và 6-12 tháng sau phẫu 

thuật, giá trị trung bình của TAPSE và S’ tăng lên dần lên với p < 0.05), 

nhưng tại thời điểm 6 – 12 tháng vẫn thấp hơn so với trước phẫu thuật (Bảng 

3.20). Trong khi đó, sự thay đổi giá trị FAC có diễn biến theo chiều hướng 

khác: FAC ngay sau phẫu thuật chỉ giảm nhẹ không có ý nghĩa thống kê, và ở 

thời điểm 1- 3 tháng và 6 – 12 tháng thì tốt hơn so với mức trước phẫu thuật 

(giá trị FAC trung bình tương ứng là 34 ± 6%, 38 ± 7%, 38 ± 5% so với 35 ± 

6%, p < 0.05). Sự sụt giảm của TAPSE và S’ sau phẫu thuật khác biệt so với 

FAC và không tương xứng với các biểu hiện của tình trạng suy tim trên lâm 

sàng, sự cải thiện mức độ giãn các buồng tim phải và ALĐMP sau mổ. Biên 

độ di động vòng van ba lá (TAPSE) và vận tốc vòng van ba lá tâm thu (S’) là 

các thông số phản ánh hoạt động co bóp của thất phải theo chiều dọc, trong 

khi phân xuất thay đổi diện tích thất phải (FAC) đại diện cho CNTP toàn bộ 

và hoạt động co bóp theo chiều ngang. Như vậy dường như có sự thay đổi 

trong hoạt động co bóp của cơ thất phải sau phẫu thuật với sự giảm hoạt động 

theo chiều dọc làm cho các thông số phản ánh CNTP theo chiều dọc như 

TAPSE, S’ bị giảm sau phẫu thuật trong khi điều này không xảy ra với các 

thông số phản ánh CNTP toàn bộ. Một số nghiên cứu trên thế giới cũng ghi 

nhận sự thay đổi trong hoạt động co bóp của thất phải sau phẫu thuật tim với 

sự gia tăng co bóp theo chiều ngang và giảm theo chiều dọc: 
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- Hyllen và CS (2014) theo dõi 40 bệnh nhân sau phẫu thuật sửa van hai 

lá, đánh giá CNTP bằng các thông số siêu âm tim như TAPSE, S’, sức căng 

thành thất phải.6 Các tác giả nhận thấy ở thời điểm 6 tháng sau phẫu thuật, 

61% có các chỉ số đánh giá CNTP theo chiều dọc thông thường là TAPSE, S’ 

giảm rõ rệt so với trước phẫu thuật, tuy nhiên sức căng thành tự do thất phải, 

sức căng vách và sức căng toàn bộ đánh giá bằng siêu âm đánh dấu mô thì 

không thay đổi đáng kể. 

- Maffessanti và CS (2012) đánh giá CNTP sau phẫu thuật sửa van hai 

lá nhận thấy mặc dù thiếu các bằng chứng về rối loạn CNTP trên lâm sàng 

nhưng các thông số siêu âm 2D cho thấy sự mất chức năng theo chiều dọc với 

TAPSE, S’, FAC giảm đáng kể sau khi phẫu thuật (p < 0,01), trong khi phân 

suất tống máu thất phải đánh giá bằng siêu âm 3D được bảo tồn.137 Kết quả 

siêu âm tim đánh dấu mô cho thấy các thông số phản ánh biến dạng dọc 

(longitudinal strain) giảm nhưng các thông số biến dạng theo chiều ngang 

(radial strain) được bảo toàn và tất cả các thông số siêu âm 2D đánh giá 

CNTP theo chiều dọc đều nhỏ hơn so với nhóm chứng. 

- Trong một nghiên cứu khác, Tamborini và CS (2009) thấy rằng ở 

những bệnh nhân phẫu thuật van hai lá do thoái hóa, cả TAPSE và S ′ đã giảm 

ở 3, 6 và 12 tháng sau phẫu thuật mặc dù phân xuất tống máu thất phải đánh 

giá bằng hình ảnh 3D không thay đổi.75 

- Zanobini và CS (2017) đã nghiên cứu ở BN phẫu thuật van hai lá và 

nhận thấy nhóm phẫu thuật mở xương ức bị giảm TAPSE đáng kể (trước 

phẫu thuật 25.8 ± 5.2 mm, sau phẫu thuật 15.2 ± 3.1 mm, p < 0.0001) so với 

nhóm xâm lấn tối thiểu (trước phẫu thuật 23.5 ± 3,4 mm đến sau phẫu thuật 

22.2 ± 4,1 mm, p = 0,6). Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm về thể 

tích thất phải cuối tâm thu và cuối tâm trương sau phẫu thuật được xác định 

bằng siêu âm tim 3D.138 Một nghiên cứu khác cũng nhận định sự gián đoạn 
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của túi màng ngoài tim với sự bám dính của thất phải sau đó vào thành ngực, 

thay đổi tái cấu trúc thất phải và giảm gánh nặng về tải của thất trái là nguyên 

nhân gây ra những thay đổi hình học của thất phải sau phẫu thuật.139 

Kết quả từ những nghiên cứu như vậy gợi ý rằng việc giảm các chỉ số 

siêu âm tim thường quy đánh giá CNTP theo chiều dọc sau phẫu thuật van hai 

lá là một hệ quả của sự thay đổi hình học chứ không phải là chức năng. Có lẽ 

FAC sẽ là thông số đại diện cho CNTP toàn bộ sau phẫu thuật tốt hơn so với 

các thông số TAPSE và S’. Đánh giá chức năng thất phải sau phẫu thuật có 

thể cần sử dụng các thông số đại diện cho CNTP toàn bộ thay vì dựa vào các 

chỉ số của sự co theo chiều dọc. Có thể các thông số đánh giá CNTP bằng 

siêu âm đánh dấu mô, siêu âm 3D hoặc đánh giá sức căng các thành thất phải 

là cách tiếp cận hữu ích để đánh giá những thay đổi khu trú và toàn bộ trong 

hoạt động của thất phải sau phẫu thuật nên được nghiên cứu thêm trong thời 

gian tới. 

Các thông số TAPSE, S’ với các điểm cắt tương ứng là < 17 mm và < 

9.5 cm/s có độ đặc hiệu cao phân biệt CNTP bất thường và bình thường, có 

giá trị tiên lượng, do đó là những thông số cơ bản được đưa vào khuyến cáo 

để đánh giá CNTP thường quy.74,79,140 Nghiên cứu của Subbotina và CS 

(2017) trên 191 bệnh nhân phẫu thuật van ba lá thấy tỷ lệ bị hội chứng cung 

lượng tim thấp và tử vong sớm tăng lên đáng kể ở những bệnh nhân có giảm 

CNTP trước phẫu thuật (đánh giá bằng chỉ số TAPSE) mặc dù phẫu thuật 

giúp cải thiện mức độ hở van ba lá, CNTP, mức độ NYHA.15 Mặc dù với các 

bệnh nhân sau phẫu thuật tim, TAPSE, S’ đều bị giảm và không phản ánh 

đúng CNTP toàn bộ, nhất là ở giai đoạn sớm sau phẫu thuật nhưng chúng vẫn 

hữu ích do các giá trị trước mổ đã được khẳng định là có ý nghĩa tiên lượng.72 

Các thông số TAPSE, S’ dễ áp dụng trong thực hành thường quy do dễ thực 

hiện và tính khả thi cao, có lẽ cần thêm các nghiên cứu để xác định điểm cắt 

sau mổ của các thông số này có giá trị tiên lượng tử vong và biến cố. 
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4.3.2. Các yếu tố liên quan đến suy chức năng thất phải đánh giá bằng 

thông số FAC sau phẫu thuật 

Bởi vì các thông số TAPSE, S’ giảm sau phẫu thuật tim có thể liên 

quan đến sự thay đổi về hình học của thất phải hơn là chức năng, chúng tôi sử 

dụng thông số FAC để đại diện cho CNTP toàn bộ sau phẫu thuật, FAC < 

35% được coi là có suy CNTP toàn bộ. Để tìm hiểu các yếu tố có liên quan 

đến tình trạng suy CNTP sớm và trung hạn sau phẫu thuật, chúng tôi so sánh 

các đặc điểm lâm sàng, siêu âm giữa nhóm có FAC < 35% và nhóm có FAC 

³ 35% sớm (ở thời điểm hậu phẫu) và trung hạn (thời điểm 6 – 12 tháng sau 

phẫu thuật) để tìm các thông số có sự khác biệt; sau đó sử dụng mô hình hồi 

quy tuyến tính logistic đơn biến và đa biến để tìm hiểu các yếu tố nguy cơ của 

tình trạng suy CNTP hoặc FAC giảm đi ở các thời điểm trên. 

4.3.2.1. Suy CNTP trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ suy CNTP sớm sau phẫu thuật 

Phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến thấy các thông số đánh giá CNTP 

trước phẫu thuật FAC, TAPSE, S’ dưới ngưỡng bình thường làm tăng nguy cơ 

suy CNTP sau phẫu thuật. Cụ thể: FAC < 35% trước phẫu thuật làm tăng nguy 

cơ FAC < 35% sớm lên 6.9 lần với p = 0. Ngoài ra TAPSE < 17mm và S’ < 

9.5 cm/s trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ suy CNTP sớm với FAC < 35% 

tương ứng 2.5 và 3.2 lần với p < 0.05. Tuy nhiên khi phân tích đa biến chỉ thấy 

FAC < 35% trước phẫu thuật là yếu tố nguy cơ độc lập của FAC < 35% thời 

điểm hậu phẫu: FAC < 35% trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ suy CNTP sau 

phẫu thuật lên 5.5 lần (p = 0.001) (Bảng 3.25). Như vậy có thể thấy rằng suy 

CNTP trước phẫu thuật là yếu tố nguy cơ quan trọng làm tăng khả năng bị suy 

CNTP sau phẫu thuật. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy suy CNTP làm tăng nguy cơ biến cố và tử 

vong trong và sau phẫu thuật tim. Rối loạn CNTP sau phẫu thuật tim xuất hiện ở 
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hơn 50% bệnh nhân huyết động không ổn định trong thời kỳ hậu phẫu1–5. Suy 

thất phải sau phẫu thuật tim có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao, lên tới 44%.142 

Do đó CNTP trước và sau phẫu thuật là một yếu tố tiên lượng quan trọng cần 

được đánh giá ở những bệnh nhân thực hiện phẫu thuật van tim. 

- Nghiên cứu của Ternacle và CS (2013) trên 250 bệnh nhân phẫu thuật 

tim thấy FAC < 35% trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ tử vong sau phẫu 

thuật, tuy nhiên khi phân tích đa biến thì các tác giả thấy chỉ có sức căng dọc 

toàn bộ thất phải bất thường trên siêu âm đánh dấu mô là yếu tố độc lập tiên 

lượng tử vong sau phẫu thuật.143 

- Nghiên cứu của Haddad và CS (2007) trên 50 bệnh nhân phẫu thuật 

van hai lá và van ĐMC cũng thấy suy CNTP trước phẫu thuật với FAC < 32% 

và chỉ số TEI thất phải > 0.5 làm kéo dài thời gian hồi sức tích cực, tăng nguy 

cơ suy tuần hoàn, suy CNTP và tử vong sau mổ.144 

- Nghiên cứu của Peyrou và CS (2017) nhận thấy suy CNTP trước phẫu 

thuật đánh giá bằng siêu âm tim  (FAC, S’, IVA – dốc lên đẳng tích) dự báo tử 

vong 3 năm sau phẫu thuật bất kể EUROscore.145  

- Nghiên cứu gần đây của Towheed và CS (2021) thấy những bệnh nhân 

có 3 thông số bất thường trong 5 thông số siêu âm đánh giá CNTP (FAC, 

TAPSE, S’, chỉ số TEI thất phải, dP/dT thất phải) là yếu tố dự báo mạnh 

nhất nguy cơ tăng tỷ lệ tử vong trong 30 ngày (OR: 3,5; KTC 95%, 1,1-11,1; 

P <0,05).73  

- Nghiên cứu của Kammerlander và CS (2014) trên 539 bệnh nhân có 

tiền sử phẫu thuật van tim bên trái với thời gian theo dõi trung bình 53 ± 15 

tháng thấy bệnh nhân HoBL nặng có FAC thấp hơn, theo phân tích Kaplan-

Meier, tỷ lệ sống sót chung kém hơn ở những bệnh nhân có HoBL đáng kể 

(log-rank p <0,001), tuy vậy phân tích đa biến Cox thấy chính suy CNTP là 

yếu tố độc lập tiên lượng tử vong muộn chứ không phải là HoBL.23 
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Trong nghiên cứu của chúng tôi, 2 bệnh nhân tử vong sớm trong vòng 

60 ngày sau phẫu thuật đều có FAC sau phẫu thuật < 35%, trong đó 1 bệnh 

nhân có FAC < 35% trước phẫu thuật, mặc dù kết quả phẫu thuật van ba lá tốt. 

 Các hướng dẫn hiện hành khuyến cáo chỉ phẫu thuật VBL đơn độc, 

không cùng thời điểm phẫu thuật van tim bên trái ở những bệnh nhân bị 

HoBL thứ phát nặng dai dẳng, có triệu chứng hoặc có giãn thất phải nhưng 

không bị rối loạn CNTP hoặc chức năng thất trái nghiêm trọng và không bị 

tăng ALĐMP nặng. Rối loạn CNTP nặng là một chống chỉ định của phẫu 

thuật HoBL do tỷ lệ tử vong trong và sau mổ cao. Câu hỏi đặt ra là ở mức độ 

nào thì rối loạn CNTP là dấu hiệu của rối loạn chức năng cơ tim không hồi 

phục, không thể giải quyết bằng phẫu thuật tạo hình van ba lá đơn độc? 

Subbotina và CS (2017) so sánh kết cục lâm sàng sớm trong vòng 30 ngày 

sau phẫu thuật VBL ở bệnh nhân có hay không rối loạn CNTP trước phẫu 

thuật nhận thấy: việc sửa hoặc thay VBL giúp loại bỏ tình trạng HoBL nặng 

và cải thiện các dấu hiệu lâm sàng của suy tim.15 Mặc dù tỷ lệ tử vong và biến 

cố tăng lên ở nhóm giảm CNTP nhưng những bệnh nhân này vẫn được hưởng 

lợi từ việc cải thiện tình trạng chức năng và CNTP sớm sau mổ. Nghiên cứu 

này đánh giá CNTP trước mổ bằng chỉ số TAPSE trên siêu âm, nhóm CNTP 

bình thường có TAPSE trung bình trước mổ là 20,2 mm trong khi ở nhóm có 

suy CNTP trước mổ là 13.3 mm. Như vậy là phẫu thuật VBL nên được tiến 

hành trước khi có suy CNTP nặng, tuy nhiên vẫn cần có thêm nghiên cứu để 

xem xét mức độ suy CNTP nào trước phẫu thuật đánh giá trên siêu âm dự báo 

khả năng CNTP không thể phục hồi sau phẫu thuật. 
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4.3.2.2. HoBL vừa sau phẫu thuật ảnh hưởng đến sự phục hồi CNTP  

 Xem xét các yếu tố liên quan đến tình trạng FAC trung hạn xấu đi so 

với thời điểm hậu phẫu, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy HoBL 

mức độ vừa trở lên làm tăng nguy cơ giảm FAC trung hạn lên 7.3 lần (OR = 

7.38, KTC 95% 1.06 – 51.66, p = 0.044) (Bảng 3.26). Chúng tôi nhận thấy 

chức năng tâm thu thất phải tốt dần lên trong vòng 1 năm sau phẫu thuật so 

với thời điểm hậu phẫu biểu hiện bằng các thông số TAPSE, S’, FAC đều 

tăng dần lên qua những lần tái khám sau phẫu thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy những bệnh nhân bị tăng mức độ HoBL trong vòng 1 

năm sau phẫu thuật thì mức độ phục hồi FAC kém hơn so với các bệnh nhân có 

kết quả sửa van ba lá tốt, cụ thể những bệnh nhân bị HoBL nặng lên thì FAC 

chỉ tăng trung bình 0.9% trong khi những bệnh nhân không tăng mức độ HoBL 

thì FAC tăng thêm 4.6% (p = 0.04) sau 6 -12 tháng (Biểu đồ 3.5). Như vậy 

HoBL đáng kể sau phẫu thuật có ảnh hưởng không tốt đến CNTP. Một số 

nghiên cứu đã cho thấy sự phát triển HoBL muộn ở bệnh nhân sau phẫu thuật 

van tim trái có tỷ lệ sống sót không có biến cố tim mạch thấp hơn so với những 

bệnh nhân không bị HoBL đáng kể.11,146 Kammerlander nhận thấy chính suy 

CNTP chứ không phải HoBL là yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến tỷ lệ sống 

còn sau phẫu thuật van tim bên trái.23 HoBL gây tăng gánh thể tích thất phải, 

tuy nhiên tác động của HoBL lên CNTP sẽ diễn biến từ từ qua nhiều năm, bệnh 

nhân HoBL đáng kể ban đầu thường trải qua thời kỳ dung nạp tốt không triệu 

chứng với tình trạng giãn nhĩ phải trước, giãn thất phải và suy CNTP xảy ra ở 

giai đoạn muộn.131 Như vậy, với những bệnh nhân phẫu thuật van tim bên trái 

kèm theo sửa van ba lá, tốt nhất là không để xảy ra tình trạng HoBL tiến triển 

muộn sau phẫu thuật bằng cách kiểm soát các yếu tố gây HoBL tiến triển. 

Trong trường hợp có HoBL mức độ vừa trở lên sau phẫu thuật, cần theo dõi 

định kỳ và can thiệp trên van ba lá trước khi xảy ra suy CNTP nặng. 



 123 

4.3.2.3.  Liên quan giữa ALĐMP, tình trạng tái cấu trúc các buồng tim phải với 

FAC sau phẫu thuật 

Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy nhóm bệnh nhân có mức độ HoBL 

nặng hơn có ALĐMP cao hơn so với nhóm có mức độ HoBL ít hơn cả trước và 

sau mổ: Nhưng không thấy ảnh hưởng của ALĐMP lên HoBL đáng kể sau 

phẫu thuật trên phân tích hồi quy tuyến tính. Bệnh nhân có suy CNTP sớm sau 

mổ có ALĐMP trước mổ cao hơn nhóm có CNTP tốt, bệnh nhân có suy CNTP 

trung hạn có ALĐMP cao hơn nhóm có CNTP tốt. Phân tích hồi quy tuyến tính 

đơn biến thấy ALĐMP tâm thu > 50 mmHg trước phẫu thuật làm tăng nguy cơ 

FAC < 35% sớm sau phẫu thuật lên 2,4 lần (p = 0,038) (Bảng 3.25), tuy nhiên 

không thấy ảnh hưởng của ALĐMP lên tình trạng giảm FAC trung hạn (Bảng 

3.26 ). Tăng ALĐMP do bệnh van tim bên trái là cơ chế quan trọng gây tái cấu 

giãn nhĩ phải, thất phải, gây HoBL và rối loạn CNTP. Sau mổ ALĐMP giảm rõ 

rệt, Cùng với sự giảm kích thước các buồng tim phải sau phẫu thuật, sự giảm 

rõ rệt ALĐMP sau phẫu thuật trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hiệu 

quả của việc sửa chữa tổn thương van hai lá cùng với sửa van ba trong trong 

việc giải quyết hiệu quả những rối loạn huyết động do hẹp và hoặc hở van hai 

lá. Một số nghiên cứu cho thấy việc phẫu thuật tạo hình vòng van ba lá giúp 

cải thiện tái cấu trúc thất phải và CNTP lâu dài hơn so với việc chỉ phẫu thuật 

van hai lá mà không can thiệp vào van ba lá ở bệnh nhân bệnh van tim do 

thấp.123,147 Trong khi đó, những bệnh chỉ phẫu thuật van hai lá đơn độc có thể 

tiến triển tới giãn thất phải và suy chức năng thất phải sau thời gian theo dõi 

mặc dù các chỉ số này trước phẫu thuật là tốt hơn so với nhóm được phẫu 

thuật vòng van ba lá. Nghiên cứu của Sakata và CS (2020) ở 136 bệnh nhân 

phẫu thuật van tim bên trái cho thấy phẫu thuật tạo hình van ba lá đồng thời 

với phẫu thuật van hai lá tác động tích cực không chỉ lên tái cấu trúc thất phải 

mà cả sự phục hồi CNTP 3 năm sau phẫu thuật.147 Trong khi đó, sự giãn và 
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giảm CNTP xảy ra ở nhóm chỉ phẫu thuật van hai lá đơn độc. Kết quả này 

không thay đổi khi phân tích dưới nhóm là những bệnh nhân chỉ có mức độ 

hở ba lá nhẹ trước phẫu thuật. Chúng tôi cũng nhận thấy ALĐMP giảm rõ rệt 

sau phẫu thuật, tuy nhiên có vẻ như mức độ giảm ALĐMP ở nhóm bị HoBL 

đáng kể sau phẫu thuật thấp hơn so với nhóm có kết quả phẫu thuật van ba lá 

tốt. ALĐMP trước mổ không khác biệt giữa hai nhóm nhưng ALĐMP thời kỳ 

hậu phẫu và sau 6 tháng ở nhóm HoBL đáng kể cao hơn có ý nghĩa thống kê 

so với nhóm không bị hở đáng kể (Bảng 3.14 đến 3.17). Chúng tôi không thấy 

ảnh hưởng của tăng ALĐMP lên HoBL sớm và trung hạn trên phân tích hồi 

quy logistic đơn biến và đa biến. 

Một số nghiên cứu cho thấy có khoảng 3-5% bệnh nhân phẫu thuật van 

hai lá có suy CNTP trong khi ALĐMP bình thường.148,149 Tourneau và CS 

thấy phân xuất tống máu thất phải có mối liên quan với chức năng vách liên 

thất, đường kính thất trái cuối tâm trương và liên quan yếu với ALĐMP.5 

ALĐMP giảm tốt sau phẫu thuật chứng tỏ có nhiều cơ chế khác gây HoBL và 

suy CNTP sau phẫu thuật van hai lá kèm sửa van ba lá. 

4.3.2.4.  Liên quan giữa chức năng thất trái và chức năng thất phải 

Tuy không tìm được mối liên quan trên phân tích hồi quy logistic giữa 

phân xuất tống máu thất trái với FAC, nhưng chúng tôi nhận thấy nhóm bệnh 

nhân có FAC < 35% sớm hoặc trung hạn sau mổ đều có phân xuất tống máu 

thất trái (EF) cả trước và sau phẫu thuật thấp hơn so với nhóm CNTP bình 

thường (Bảng 3.21 đến 3.24). Xem xét các thông số siêu âm trước mổ, những  

bệnh nhân bị suy CNTP (FAC < 35%) sau mổ có xu hướng bị tổn thương van 

hai lá và giãn nhĩ trái trước phẫu thuật nặng hơn so với bệnh nhân có CNTP 

bình thường (diện tích nhĩ trái lớn hơn, van hai lá hẹp hơn và chức năng tâm 

thu thất trái kém hơn) (Bảng 3.21). Điều này gợi ý rằng mức độ nặng nề và 

mức độ ảnh hưởng huyết động của bệnh van tim trái có thể ảnh hưởng đến 
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CNTP, hẹp van hai lá càng nặng, nhĩ trái càng giãn, EF càng giảm phản ánh 

mức độ trầm trọng của bệnh lý van tim trái càng nặng nề thì mức độ tác động 

tim phải và HoBL cũng nhiều hơn. Theo dõi những trường hợp bị HoBL nặng 

lên xảy ra khi xuất hiện rung nhĩ nhanh và  suy chức năng tâm thu thất trái 

trong nghiên cứu của chúng tôi cũng nhận thấy khi có rung nhĩ nhanh, suy 

chức năng tâm thu thất trái thì HoBL nặng lên và xuất hiện cả rối loạn CNTP 

với FAC < 35%, sau khi được điều trị nội khoa tốt, tần số tim được kiểm soát 

thì EF, FAC, mức độ HoBL đều cải thiện. Về mặt cơ chế thì sự tái cấu trúc và 

quá tải thể tích thất trái trong bệnh lý van hai lá gây rối loạn CNTP thông qua 

sự tương tác giữa hai thất.5 Tăng đường kính thất trái cuối tâm trương và rối 

loạn chức năng vách liên thất có liên quan đến giảm CNTP ở bệnh nhân bị hở 

van hai lá nặng.5 Trên thực tế, khi làm siêu âm cho bệnh nhân sau mổ thay 

van hai lá ở giai đoạn hậu phẫu, chúng tôi hay gặp tình trạng vách liên thất đi 

ngang trên siêu âm TM và tình trạng này có thể khôi phục ở những lần kiểm 

tra sau phẫu thuật vài tháng, điều này gợi ý rằng có thể có rối loạn chức năng 

vách liên thất sau mổ và tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng của 

cả hai thất. Tuy nhiên cần có thêm các nghiên cứu về hiện tượng này. 
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HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

 
Do thời gian theo dõi sau phẫu thuật trong vòng 1 năm là chưa đủ dài 

nên kết quả nghiên cứu chưa đánh giá được ảnh hưởng của kỹ thuật sửa van ba 

lá (có hay không có vòng van nhân tạo) lên tiến triển HoBL sau phẫu thuật. 

Đối tượng nghiên cứu trên thực tế có kèm theo tổn thưong van ĐMC chưa 

thuần là phẫu thuật van hai lá và tạo hình van ba lá. 

Các bệnh nhân sau phẫu thuật tim có mở xương ức, các thông số 

TAPSE, S’ bị giảm mà không phản ánh đúng mức tình trạng suy CNTP toàn 

bộ sau mổ. Có lẽ việc bổ xung thêm các phương pháp siêu âm khác như siêu 

âm đánh dấu mô hoặc siêu âm 3D trong đánh giá CNTP ở bệnh nhân trước và 

sau phẫu thuật van hai lá, sửa van ba lá sẽ giúp tăng cường độ chính xác của 

việc đánh giá CNTP. 

Nghiên cứu tiến cứu theo dõi dọc nên có tỷ lệ nhất định bệnh nhân bị 

bỏ theo dõi do một số yếu tố khách quan như bệnh nhân không tái khám theo 

đúng thời điểm ghi nhận các thông số siêu âm theo quy trình nghiên cứu, sự 

thiếu hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu siêu âm giữa các khu vực tái khám 

khác nhau khiến chúng tôi không thu thập được số liệu siêu âm tim nếu bệnh 

nhân đi khám tại các đơn vị khác, dịch bệnh Covid cũng là một yếu tố ảnh 

hưởng tới việc tái khám của bệnh nhân. Tuy nhiên, với những trường hợp 

không tái khám đúng lịch theo quy trình nghiên cứu chúng tôi vẫn liên lạc 

qua điện thoại để đảm bảo bệnh nhân không bị các biến chứng hay tử vong do 

tim mạch có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích số liệu.  
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KẾT LUẬN 
 

Qua nghiên cứu và theo dõi 109 bệnh nhân được phẫu thuật van hai lá 

có tạo hình van ba lá tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian từ 08/2018 

đến 05/2021, đánh giá mức độ hở van ba lá và chức năng thất phải bằng siêu 

âm tim ở 4 thời điểm: trước phẫu thuật, 1 đến 3 tuần sau phẫu thuật, 1 đến 3 

tháng sau phẫu thuật, 6 đến 12 tháng sau phẫu thuật, chúng tôi rút ra một số 

kết luận như sau: 

1. Sự thay đổi mức độ hở van ba lá sau phẫu thuật và các yếu tố liên quan  

- HoBL mức độ vừa trở lên sau phẫu thuật van hai lá kèm sửa van ba lá là 

tình trạng thường gặp và có xu hướng tăng lên theo thời gian, tỷ lệ HoBL 

mức độ vừa trở lên tương ứng các thời điểm 1 – 3 tuần, 1- 3 tháng và 6 -12 

tháng lần lượt là 23.5%, 30% và 32.3% (tỷ lệ HoBL nặng tương ứng là 1%, 

2.5% và 4.6%).  

- HoBL nặng trước phẫu thuật là yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ HoBL 
mức độ vừa trở lên trong vòng 1 năm sau phẫu thuật (OR 5,93; 95% KTC 
1,49-23,56; p = 0,011 đối với HoBL tồn dư sớm và OR 6,93; 95% KTC 
1,44-33,38; p = 0,016 đối với HoBL trung hạn)   

- Các yếu tố giãn vòng van ba lá, giãn nhĩ phải trước phẫu thuật làm tăng 
nguy cơ HoBL tồn dư (OR 11,27; 95% KTC 1,44 – 88,33; p = 0,021 và 
OR 3,88; 95% KTC 1,20 – 12,50; p = 0,023 tương ứng). HoBL thực tổn, 
có phối hợp bệnh lý van ĐMC làm tăng nguy cơ HoBL trung hạn (OR 5,85; 
95% KTC 1,64-20,84; p = 0,006 và OR 3,54; 95% KTC 1,15-10,91,66; p 
= 0,028 tương ứng).   

2. Sự thay đổi chức năng thất phải sau phẫu thuật và các yếu tố liên quan  
- Các thông số TAPSE, S’ giảm ở toàn bộ các thời điểm theo dõi sau mổ so 

với với trước mổ phản ánh sự giảm hoạt động theo chiều dọc của thất phải 
hơn là CNTP toàn bộ. Tỷ lệ rối loạn CNTP dựa trên FAC < 35% trước 
phẫu thuật là 47.7%, sau phẫu thuật ở các thời điểm 1 - 3 tuần, 1 - 3 tháng 
và 6 - 12 tháng lần lượt là 52%, 30%, 23%. 
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- Yếu tố nguy cơ của tình trạng suy CNTP sớm sau phẫu thuật (FAC < 

35%) là suy CNTP trước phẫu thuật (các thông số TAPSE, S’, FAC dưới 

ngưỡng bình thường trong đó FAC < 35% là yếu tố nguy cơ độc lập với 

OR 5,49; 95% KTC 1,29-15,69; p = 0,001) và ALĐMP > 50 mmHg 

trước phẫu thuật (OR 2,44; 95% KTC 1,05-5,68; p = 0,038). HoBL vừa 

trở lên sau phẫu thuật ảnh hưởng không tốt đến chức năng thất phải trung 

hạn (p = 0,015). 



 129 

KIẾN NGHỊ 
 

Phẫu thuật sửa van ba lá cùng thời điểm phẫu thuật van tim bên trái nên 

được thực hiện trước khi có HoBL nhiều hoặc suy chức năng thất phải nhằm 

hạn chế tình trạng HoBL tái phát hoặc suy CNTP sau phẫu thuật.  

HoBL thực tổn làm tăng nguy cơ HoBL đáng kể sau phẫu thuật do đó 

HoBL thực tổn cần được chú ý đánh giá khi làm siêu âm trước phẫu thuật 

cũng như khi thực hiện các kỹ thuật sửa van ba lá, đặc biệt ở các trường hợp 

bệnh van tim do thấp.   
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PHỤ LỤC 1 
BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 

(CNTP và mức độ hở van ba lá ở BN phẫu thuật VHL có tạo hình VBL) 
I. THÔNG TIN CHUNG BỆNH NHÂN 
I01 Họ và tên  
I02 Giới:     1. nam       2.nữ  
I03 Năm sinh  
I04 Nghề nghiệp  
I05 Trình độ học vấn  
I06 ĐT liên lạc: 
I07 Địa chỉ: 
I08 Ngày vào viện  
I09 Ngày phẫu thuật  
I10 Ngày ra viện  
I11 BS phẫu thuật/BS điều trị  

II. TIỀN SỬ 
H01 Thấp khớp hoặc thấp tim   
H02 Tiền sử mổ tách van/nong van (tách 

van:4, nong:5) 
 

H03 Tiêm phòng thấp định kỳ  
H04 Thời gian phát hiện bệnh van tim đến lúc 

nhập viện lần đầu 
 

H05 Chế độ theo dõi, điều trị bệnh van tim 
(1-đều, 2-không đều, 3-không điều trị gì) 

 

H06 Bệnh lý nội khoa mạn tính khác  
H07 Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn  
H08 Tiền sử tai biến mạch não  
  1. có; 2. Không; 3 không rõ 

III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 
  L1 L2 L3 L4  

S01 NYHA     
S02 Phù       
S03 Gan to     
S04 Ran ẩm ở phổi     
S05 Tiểu ít     
S07 HATT (mmHg)     
S08 HATTr (mmHg)     
  (1.có 2.không) 

 



 

IV. XÉT NGHIỆM MÁU 

 Thông số L1 L2 L3 L4 

B01 NT-pro BNP (pmol/L)     

B02 Troponin T     

BB03 Ure     

B04 Glucose (mmol/L)     

B05 Creatinin (mcmol/L)     

B06 AST     

B07 ALT     

B08 Natri (mmol/L)     

B09 Kali     

B10 Clo     

B11 CRP hs     

B12 INR     

B13 Hb (g/L)     

B14 Hct (L/L)     

B15 PLT (G/L)     

B16 WBC (G/L)     

  

V. ĐIỆN TÂM ĐỒ 

 Thông số L1 L2 L3 L4 

EK01 Tần số tim     

E02 Nhịp tim (1-nhịp xoang, 2-
rung nhĩ, 3-khác) 

    

EK03  RL khác     

 



 

VI. THÔNG TIN LIÊN QUAN CUỘC MỔ 
P01 EURO score  
P02 Thời gian THNCT  
P03 Thời gian kẹp ĐM chủ  
P04 Phẫu thuật VHL 

Thay van hai lá cơ học : 1 
Thay van hai lá sinh học: 2 
Sửa VHL: 3 

 

P04a Tên van  
P04b Cỡ van  
P05 Kỹ thuật sửa van ba lá 

Tên kỹ thuật 
Đặt vòng van = 1. Không đặt vòng van = 2 

 

P06 Loại vòng van ba lá  
P07 Cỡ vòng van  
P08 Biến chứng sớm sau mổ  

(1=có, 2= không) 
 

P09 Loại biến chứng sau mổ  
P10 Phẫu thuật van ĐMC:  

0: không PT 
1: thay van cơ học 
2: thay van sinh học 

 

P10a Tên van ĐMC  
P10b Cỡ van  
P11 Thủ thuật, kỹ thuật khác kèm theo  
P12 Tái nhập viện sau PT, thời gian, lý do  

VII. THUỐC ĐIỀU TRỊ  
 Thuốc L1 L2 L3 L4 

M01 Furosemide     
M02 Spironolactone     
M03 UC AT1     
M04 UCMC     
M05 Chẹn B     
M06 Coumadine     
M07 Nitrat     
M08 Digoxin     
Khác      



 

VIII. KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIM 
  L1 L2 L3 L4 

E01 Ngày SA     
E02 BSA     
E03 Dd     
E04 Ds     
E07 EF Teichholz     
E08 EF Simpson     
E09 Đường kính NT trước sau     
E10 Diện tích NT 4 buồng     
E11 Đ.k ngang NP 4B     
E12 Đ.k dọc NP     
E13 Diện tích NP 4B     
E14 Gmax VHL     
E15 Gmean VHL     
E16 Diện tích VHL  (2D)     
E17 Diện tích van hai lá PHT      
E18 Mức độ hở van hai lá     
E19 Mức độ hở van ba lá     
E19a Hình thái van ba lá     
E19b S HoBL     
E19c VC HoBL     
E19d R PISA HoBL     
E19e Phổ HoBL parabol     
E19g Gmax HoBL     
E20 Mức độ hở van ĐMC     
E21 Gmax ĐMC     
E22 Gmean ĐMC     
E23 ĐRTP đoạn gần     
E24 TP_D1     
E25 TP_D2     
E26 TP_D3     



 

E27 ĐK vòng VBL     
E28 TAPSE     
E29 FAC     
E30 S’VBL     
E31 NT tb     
E32 DMT     
E34 TMC dưới     
E36 AL NP ước tính     
E37 ALĐMP tt     
E38 Tổn thương thực tổn VBL 

1 có 2 không 
    

E39  Nguyên nhân tổn thương VHL 
Do thấp 1 
Sa van 2 
Khác 3 

    

E40 Tổn thương VHL đơn thuần 
Hẹp chủ yếu 1 
Hẹp hở phối hợp 2 
Hở chủ yếu 3 

    

E41 BệnhVHL phối hợp van ĐMC     
KL 

 



 

PHỤ LỤC 2 

CA LÂM SÀNG MINH HOẠ SỐ 1 

I. THÔNG TIN CHUNG BỆNH NHÂN 
Họ và tên Nguyễn Thị L 
Giới:     Nữ 
Năm sinh 1982 
Nghề nghiệp Nông dân 
Ngày vào viện 22/04/2019 
Ngày phẫu thuật 17/06/2019 
Ngày ra viện 25/06/2019 
 

II. TIỀN SỬ 
Thấp khớp hoặc thấp tim  Không 
Tiền sử mổ tách van/nong van  Không 
Thời gian phát hiện bệnh van tim đến lúc nhập viện lần 
đầu 

24 năm 

Bệnh lý nội khoa mạn tính khác Không 
 
III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG LÂM SÀNG 

 Nhập viện Lúc ra viện Sau 1 tháng Sau 6 
Tháng 

NYHA II II I I 
Phù   Không Không Không Không 
Gan to Không Không Không Không 
Ran ẩm ở phổi Không Không Không Không 
Tiểu ít Không Không Không Không 
HATT (mmHg) 110 120 100 110 
HATTr (mmHg) 60 74 60 60 
 
IV. CẬN LÂM SÀNG 

Thông số L1 L2 
Ure (mmol/L) 5,4 3,3 
Glucose (mmol/L) 4,2  
Creatinin (Mmol/L) 66 50 
AST (U/L) 24 15 
ALT (U/L) 18 13 
Natri (mmol/L) 140 133 
Kali (mmol/L) 3,6 3,8 
Clo (mmol/L) 105 102 



 

 
V. ĐIỆN TÂM ĐỒ 
 

L1 L2 L3 L4 

Rung nhĩ Xoang 

NTT nhĩ 

Xoang Xoang 

 
VI. THÔNG TIN LIÊN QUAN PHẪU THUẬT 
 
EURO score 1,12 

Thời gian THNCT (phút) 60 

Thời gian kẹp ĐM chủ (phút) 38 

Đánh giá tổn thương trong mổ 

VHL dày vừa, co rút vừa, dính mép, 

các dây chằng dày, co rút, vôi hoá rải 

rác. 

VBL dính mép van, co rút nhẹ lá vách.  

Phẫu thuật VHL 

Cắt bỏ các lá van, thay van hai lá sinh 

học, khâu mũi rời.  Khâu đóng tiểu nhĩ 

trái. 

Tên van Medtronic 

Cỡ van 27 

Kỹ thuật sửa van ba lá 

Xẻ mép van, khâu edge to edge lá 

trước và lá vách, khâu nhỏ vòng van 

trên dải Dacron 

Biến chứng sớm sau mổ  Không 

Phẫu thuật van ĐMC Không 

Thủ thuật, kỹ thuật khác kèm theo 
Triệt đốt RN bằng sonde RF đơn cực 

cả NT và NP (Cox - Maze IV) 



 

Biên bản mổ 

 
 



 

 
VII. KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIM 
 

Thông số L1 L2 L3 L4 
Ngày SA 11/06/2019 25/06/2019 15/07/2019 23/12/2019 
Dd (mm) 52 49 49,6 49,2 
Ds (mm) 32 33,2 33,6 33,6 
EF Teichholz (%) 68,3 60,7 60,3 59,6 
EF Simpson (%) 67 56,3 57  
Đường kính NT trước 
sau (mm) 

61 42,6 41 38,8 

Diện tích NT 4 buồng 
(mm) 

49,7 26,6 25,3 24,3 

Diện tích NP 4B (mm) 22,2 19,8 16,7 21,1 
Gmax VHL (mmHg) 22 14 7 17 
Gmean VHL (mmHg) 11 7 3 7 
Diện tích VHL  (2D) 
(mm) 

2    

Diện tích van hai lá 
PHT (mm) 

1,4 1,4 1,5 1,4 

Mức độ hở van hai lá Nhiều Nhẹ Nhẹ Nhẹ 
Mức độ hở van ba lá Nhiều Nhẹ Nhẹ Nhẹ 
Hình thái van ba lá Dày nhẹ Sửa Sửa Sửa 
S HoBL (cm2) 7,6  2,94  
VC HoBL (mm) 9,4    
R PISA HoBL (mm) 6,2    
Gmax HoBL (mmHg) 40 25 23 26 
Mức độ hở van ĐMC Nhẹ Nhẹ Nhẹ Nhẹ 
Gmax ĐMC (mmHg) 10 10 8 8 
Gmean ĐMC (mmHg) 5 6 4 5 
ĐRTP đoạn gần (mm) 20,7 21,2 21,2 21,4 
TP_D1 (mm) 39,3 26,7 29 35,2 
TP_D2 (mm) 26,3 24,4 27,3 23,8 
TP_D3 (mm) 60,1 67,9 66,8 70,1 
ĐK vòng VBL (mm) 32,2 25,5 26 25,5 
TAPSE (mm) 13,7 10 13 15,2 
FAC (%) 29,2 30,5 34,9 44,9 
S’VBL (cm/s) 8,3 5,3 4,4 7,4 
DMT Ko Ko Ko Ko 
ALĐMP tt (mmHg) 50 30 28  
Tổn thương thực tổn  Có    
Nguyên nhân tổn 
thương VHL 

Do thấp    

BệnhVHL phối hợp van 
ĐMC 

Không    



 

 
 

Hình ảnh HoBL trên siêu âm tim 
 

Siêu âm lần 1 
11/06/2019 

Siêu âm lần 2 
25/06/2019 

  
Siêu âm lần 3 

15/07/2019 
Siêu âm lần 4 

23/12/2019 

  
 
VIII. Nhận xét 

Trước mổ: Hẹp hai lá diện tích lỗ van 1,4-1,5 cm2, HoHL nhiều do tổn thương 

thấp tim, HoBL nhiều, nhĩ phải giãn nhẹ, kích thước thất phải và đường kính vòng 

van ba lá chưa vượt quá ngưỡng bình thường nhưng các thông số đánh giá chức 

năng thất phải cho thấy có tình trạng rối loạn chức năng tâm thu thất phải, tăng áp 

lực ĐMP trung bình, lâm sàng không có triệu chứng suy tim phải. 



 

Trong mổ: đánh giá trong mổ van ba lá có tổn thương thực tổn với dính mép van. 

BN được thay VHL sinh học, sửa van ba lá, khâu tạo hình vòng van ba lá trên dải 

Dacron. nhân tạo, đốt rung nhĩ.  

Hậu phẫu: Không biến chứng, ra viện sau phẫu thuật 1 tuần. 

Theo dõi dọc trong vòng 1 năm: 

Triệu chứng cơ năng cải thiện tốt ở các lần khám sau phẫu thuật với mức NYHA I.  

Kết quả phẫu thuật van tim đánh giá trên siêu âm cho thấy VHL sau mổ chỉ còn hở 

nhẹ, chức năng tâm thu thất trái đánh giá qua thông số EF trước và sau phẫu thuật 

bình thường. Kích thước nhĩ trái, nhĩ phải, thất phải, ALĐMP giảm đáng kể sau 

phẫu thuật.  Thông số đánh gía CNTP FAC sau mổ cải thiện và ở lần siêu âm tim 

thứ 4 phục hồi về mức bình thường trong khi TAPSE có cải thiện so với thời gian 

trước mổ và hậu phẫu nhưng vẫn thấp dưới ngưỡng bình thường ở lần siêu âm thứ 

4.  

Bệnh nhân được thực hiện thủ thuật Maze triệt đốt rung nhĩ, nhịp tim trở về nhịp 

xoang sau phẫu thuật.   

Diễn biến lâm sàng, siêu âm trước và sau mổ cho thấy: kết quả phẫu thuật thay van 

hai lá và sửa van ba lá tốt. Mặc dù van ba lá có tổn thương thực tổn đánh giá trong 

mổ, nhưng nhĩ phải thất phải vòng van ba lá không bị tái cấu trúc quá nặng nề, sau 

khi được triệt đốt rung nhĩ, nhịp tim trở về nhịp xoang, điều này có thể đóng góp 

tích cực cho việc duy trì tình trạng HoBL nhẹ sau phẫu thuật.  

 



 

CA LÂM SÀNG MINH HOẠ SỐ 2 

III. THÔNG TIN CHUNG BỆNH NHÂN 
Họ và tên Bùi Thị V 
Giới:     Nữ 
Năm sinh 1955 
Nghề nghiệp Nông dân 
Ngày vào viện 01/03/2019 
Ngày phẫu thuật 21/03/2019 
Ngày ra viện 11/04/2019 

 

IV. TIỀN SỬ 
Thấp khớp hoặc thấp tim  Không 
Tiền sử mổ tách van/nong van  Không 
Thời gian phát hiện bệnh van tim đến lúc nhập viện lần đầu 5 năm 
Bệnh lý nội khoa mạn tính khác Suy thận 

 

 
III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG  

 Nhập viện Lúc ra viện Sau 1 tháng Sau 6 Tháng 
NYHA III-IV III II III 
Phù   Có Không Không Không 
Gan to Có Không Không Có 
Ran ẩm ở phổi Có Không Ran rít, ngáy Có 
Tiểu ít Có Không Không Không 
HATT (mmHg) 100  140  
HATTr (mmHg) 60  90  

 
IV. CẬN LÂM SÀNG 

Thông số L1 L2 
NT-pro BNP (pmol/L) 1111 2857(24/3) 
Troponin T 63,4  
Ure 27 24,6/23 
Glucose (mmol/L) 8,0  
Creatinin (mcmol/L) 143 96/127 
AST (U/L) 46 33 
ALT (U/L) 35 6 
Natri (mmol/L) 144 139 
Kali (mmol/L) 4,6 3,2 
Clo (mmol/L) 106 104 
Chụp ĐM vành trước mổ Bình thường  

 



 

V. ĐIỆN TÂM ĐỒ 
 

Thông số L1 L2 L3 L4 

Nhịp tim Rung nhĩ Rung nhĩ Rung nhĩ Rung nhĩ 

 
VI. THÔNG TIN LIÊN QUAN PHẪU THUẬT 
 
EURO score 5 

Thời gian THNCT (phút) 111 

Thời gian kẹp ĐM chủ (phút) 82 

Đánh giá tổn thương trong mổ 

Đứt dây chằng chính lá trước VHL gây sa 

van, hở nhiều, vòng van giãn. 

VBL dày nhẹ, giãn vòng van rất nhiều, hở 

nặng 

Phẫu thuật VHL 

Cắt bỏ lá trước van hai lá, giữ toàn bộ lá sau, 

thay van hai lá sinh học, khâu mũi rời chữ U 

có pledgets. Khâu loại trừ tiểu nhĩ trái. 

Tên van Sorin Pencarbonemore 

Cỡ van 27 

Kỹ thuật sửa van ba lá 
Đặt vòng van nhân tạo, kiểm tra sau mổ van 

tương đối kín 

Loại vòng van ba lá Sorin 

Cỡ vòng van 28 

Biến chứng sớm sau mổ  

 

Suy tim, viêm phổi, thời gian nằm viện kéo 

dài 20 ngày 

Phẫu thuật van ĐMC Không 

Thủ thuật, kỹ thuật khác kèm 

theo 

Triệt đốt RN bằng sonde RF đơn cực cả NT 

và NP (Maze IV) 



 

Biên bản mổ 

 
 
 



 

VII. KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIM 
Thông số L1 L2 L3 L4 
Ngày SA 07/03/2019 31/03/2019 08/05/2019 18/12/2019 
BSA 1,29 1,29 1,27 1,34 
Dd (mm) 52 39,7 48 52 
Ds (mm) 33 29,4 29 33 
EF Teichholz (%) 65 51,6 70,2 64 
EF Simpson (%) 68 60 63 54 
Đường kính NT trước 
sau (mm) 

57 41 42 44 

Diện tích NP 4B (mm) 50 22,9 26,3 31,4 
Gmax VHL (mmHg) 9,7 10 10 20 
Gmean VHL (mmHg)  5 6 8 
Diện tích van hai lá 
PHT (mmHg) 

3,5 2,0 2,2 1,16 

Mức độ hở van hai lá Nhiều Nhẹ Nhẹ Nhẹ 
Mức độ hở van ba lá Rất nhiều Nhẹ Vừa Nhiều 
Hình thái van ba lá Dày nhẹ, đóng 

không kín 
Sửa Sửa Dày nhẹ 

S HoBL (cm2) 36,5  6,4 30 
VC HoBL (mm) 22  6,5 14,8 
Gmax HoBL (mmHg) 46 32 40 36 
Mức độ hở van ĐMC Nhẹ Nhẹ Nhẹ Nhẹ 
Gmax ĐMC (mmHg) 18 14 25  
ĐRTP đoạn gần (mm) 37 24,3 24,3 36 
TP_D1 (mm) 56 39 39 51,2 
TP_D2 (mm) 50 28 31 47,9 
TP_D3 (mm) 80 73 71 94,2 
ĐK vòng VBL (mm) 42,9 28 28 29 
TAPSE (mm) 16,5 11,7 13 15,6 
FAC (%) 28 37,6 43,7 30,7 
S’VBL (cm/s)  10,3 9,8 8 
ALĐMP tt (mmHg) 66 47 55 56 
Tổn thương thực tổn 
VBL 

Không    

Nguyên nhân HoHL Sa van, đứt 
dây chằng 

   

BệnhVHL phối hợp 
van ĐMC 

Không    

 
 



 

Hình ảnh HoBL trên siêu âm tim 
 

Siêu âm lần 1 

07/03/2019 

Siêu âm lần 2 

31/03/2019 

  

Siêu âm lần 3 

08/05/2019 

Siêu âm lần 4 

18/12/2019 

  
 



 

VIII. NHẬN XÉT 
Trước mổ: HoHL nhiều do sa van, HoBL rất nhiều, giãn các buồng tim phải, suy 
chức năng tâm thu thất phải, tăng áp lực ĐMP nhiều, lâm sàng có triệu chứng suy 
tim phải. 
Trong mổ: đánh giá trong mổ tương ứng với kết quả siêu âm tim. BN được thay 
VHL sinh học, đặt vòng van ba lá nhân tạo, đốt rung nhĩ, thời gian tuần hoàn ngoài 
cơ thể và thời gian kẹp ĐMC tương đối dài so với trung bình (111 phút so với 90 
phút, và 82 phút so với 59 phút) 
Hậu phẫu: Có triệu chứng suy tim, viêm phổi, thời gian hậu phẫu kéo dài 20 ngày 
(từ khi mổ đến khi ra viện). 
Theo dõi dọc trong vòng 1 năm: 
Triệu chứng cơ năng cải thiện ở lần thứ 2 và thứ 3 với mức NYHA II, nhưng ở lần 
khám thứ 3 có triệu chứng suy tim phải với NYHA III, gan to. 
Kết quả phẫu thuật van tim đánh giá trên siêu âm cho thấy VHL sau mổ chỉ còn hở 
nhẹ, chức năng tâm thu thất trái đánh giá qua thông số EF trước và sau phẫu thuật 
bình thường. VBL lần 2 hở nhẹ nhưng mức độ hở tăng dần: HOBL vừa ở lần siêu 
âm 3, HoBL nhiều ở lần siêu âm 4. Kích thước NP, TP có giảm ở lần siêu âm 2 
nhưng tăng dần ở lần 3 và lần 4. ALĐMP lần 2 giảm so với trước phẫu thuật nhưng 
cũng tăng dần trở lại ở lần 3 và lần 4. Các thông số đánh gía CNTP sau mổ cải thiện 
tốt hơn so với trước mổ (FAC, S’ cao hơn ngưỡng bình thường), nhưng FAC, S’ 
giảm đi dưới ngưỡng bình thường ở lần siêu âm thứ 4. Kích thước vòng van ba lá 
ổn định không giãn ở các lần siêu âm tim sau mổ. 
Mặc dù được thực hiện thủ thuật Maze triệt đốt rung nhĩ nhưng nhịp tim không trở 
về nhịp xoang trong toàn bộ các thời điểm thăm khám sau mổ. 
Diễn biến lâm sàng, siêu âm trước và sau mổ cho thấy: kết quả phẫu thuật thay van 
hai lá tốt nhưng van ba lá mặc dù đã được đặt vòng van và kết quả ngay sau mổ tốt 
nhưng vẫn bị tiến triển mức độ HoBL nặng lên qua thời gian theo dõi, cùng với đó 
là tình trạng giãn nhĩ phải, thất phải, tăng ALĐMP, giảm CNTP và có triệu chứng 
suy tim phải trên lâm sàng. Điều này cho thấy việc điều trị tình trạng HoBL và suy 
CNTP khó khăn hơn so với HoHL và suy chức năng tâm thu thất trái. Có thể tình 
trạng HoBL rất nhiều, tái cấu trúc TP nặng nề trước phẫu thuật không thể khôi phục 
lại trạng thái bình thường ngay cả sau khi VBL đã được sửa, cùng với tình trạng 
rung nhĩ mạn tính làm cho HoBL tái xuất hiện và tạo thành vòng xoắn bệnh lý ảnh 
hưởng đến CNTP cũng như khả năng gắng sức của bệnh nhân sau phẫu thuật. 
 


