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CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI 
1. TIẾNG VIỆT 

BN : Bệnh nhân 
CD : Chiều dài 
CS : Cộng sự 
ĐK : Đường kính 
ĐMV : Động mạch vành 
DT : Diện tích 
MXV  : Mảng xơ vữa 
NC  : Nghiên cứu 
NMCT  : Nhồi máu cơ tim 
NMTS : Nội mạc tăng sinh 
SV : So với 
TCĐG : Tham chiếu đầu gần 
TCĐX : Tham chiếu đầu xa 
TCTB : Tham chiếu trung bình 
YTNC : Yếu tố nguy cơ 

 
2. TIẾNG ANH 
ACC : Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ 

(American College of Cardilogy)  
AHA : Hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) 
BMS : Stent kim loại trần (Bare Metal Stent) 
CCS : Phân loại đau thắt ngực ổn định theo Hội Tim mạch Canada 

(Canadian Cardiovascular Society) 
Dd : Đường kính thất trái cuối tâm trương 
DES : Stent phủ thuốc (Drug Eluting Stent) 
Ds : Đường kính thất trái cuối tâm thu 
EEMA : Diện tích mạch giới hạn bởi lớp áo ngoài  

(External Elastic Membrance Area)  
EEMaD  : Đường kính mạch lớn nhất (External Elastic Max Diameter) 
EEMATCĐG : Diện tích mạch máu tham chiếu đầu gần 
EEMATCĐX : Diện tích mạch máu tham chiếu đầu xa 
EEMATCTB : Diện tích mạch máu tham chiếu trung bình 



 
 

	  

EEMD : Đường kính mạch nhỏ nhất (External Elastic Min Diameter) 
EES : Stent phủ Everolimus (Everolimus Eluting Stent) 
EF : Phân số tống máu thất trái 
FFR : Phân suất dự trữ lưu lượng (Fractional Flow Reserve) 
FS : Chỉ số co ngắn sợi cơ tim 
IH : Diện tích nội mạc tăng sinh (Intimal Hyperplasia area) 
ISR : Tái hẹp Stent (In-Stent Restenosis) 
IVUS : Siêu âm trong lòng mạch (Intravascular UltraSoud) 
LAD : Động mạch vành xuống trái trước  

(Left Anterior Descending) 
LCx : Động mạch vành mũ (Left Circumflex) 
MaLD : ĐK lòng mạch lớn nhất (Maximal Luminal Diameter) 
MaLSD : Đường kính stent lớn nhất  

(Maximal Luminal Stent Diameter) 
MLA : Diện tích lòng mạch nhỏ nhất (Minimal Luminal Area) 
MLATCTB : Diện tích lòng mạch tham chiếu trung bình  
MLD : ĐK lòng mạch nhỏ nhất (Minimal Luminal Diameter) 
MLSA : Diện tích stent nhỏ nhất (Minimal Luminal Stent Area) 
MLSD : Đường kính stent nhỏ nhất  

(Minimal Luminal Stent Diameter) 
NYHA : Phân độ suy tim mạn tính theo Hội Tim mạch New York 

(Canadian Cardiovascular Society) 
OCT : Chụp cắt lớp quang học (Optical Coherence Tomography) 
PCA :Chụp động mạch vành chọn lọc (Coronary Angiography) 
PES : Stent phủ thuốc Paclitaxel (Paclitaxel Eluting Stent) 
PM : Diện tích mảng xơ vữa (Plaque and Media area) 
QCA : Phân tích động mạch vành định lượng (Quantitative 

Coronary Angiography) 
RCA : Động mạch vành phải (Right Coronary Artery) 
RI  : Chỉ số tái cấu trúc (remodeling index)  
SES :  Stent phủ thuốc Sirolimus (Sirolimus Eluting Stent) 
Vd : Thể tích thất trái cuối tâm trương 
Vs : Thể tích thất trái cuối tâm thu 
ZES : Stent phủ thuốc Zotarolimus (Zotarolimus Eluting Stent) 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh động mạch vành đang ngày càng gia tăng và là một trong các 

nguyên nhân gây tử vong cao ở nước ta cũng như trên thế giới.  

Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da (đặt stent ĐMV) đã mở ra một 

kỉ nguyên mới giúp giảm tỷ lệ tử vong cũng như biến chứng của bệnh [1]. 

Tuy nhiên tỷ lệ tái hẹp gây thiếu máu cơ tim cần tái can thiệp tổn thương đích 

vẫn còn cao. Các thử nghiệm lớn cho thấy tỷ lệ tái hẹp stent khoảng từ 16%-

44% đối với stent kim loại trần (BMS) và 3%-20% đối với stent phủ thuốc 

sau 1 năm [1], [2]. Tái hẹp stent thường xảy ra trong khoảng từ 3 đến 20 

tháng sau đặt stent [3], [4]. Tái hẹp stent thường gặp trong bệnh cảnh lâm 

sàng tương đối ổn định, tuy nhiên nhiều nghiên cứu ghi nhận có tới 20% bệnh 

nhân tái hẹp có hội chứng vành cấp và hậu quả huyết động nặng nề thậm chí 

là tử vong [5]. Vì vậy cho đến nay tái hẹp stent ĐMV vẫn là mối quan tâm 

hàng đầu đối với các thầy thuốc tim mạch.  

Việc tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm tái hẹp stent ĐMV sau can thiệp như 

mảng xơ vữa, tình trạng stent, và các yếu tố liên quan tới tái hẹp stent ĐMV 

giúp chúng ta giảm thiểu được nguy cơ tái hẹp cũng như đưa ra các phương 

pháp khắc phục những nguyên nhân gây ra hiện tượng này.  

Kết quả chụp ĐMV qua da được sử dụng thường qui để xác định tái hẹp 

[6], [7]. Tuy nhiên kĩ thuật này không cung cấp chính xác được tình trạng 

stent, mạch máu cũng như hình thái của nội mạc tăng sinh.  

Siêu âm trong lòng mạch (IntraVascular UltraSound - IVUS) là một lĩnh 

vực đồng hành cùng với tim mạch can thiệp từ những năm cuối thập niên 80. 

Cho đến nay IVUS được xem là phương tiện chẩn đoán hình ảnh cơ bản để 

đánh giá tái hẹp stent ĐMV [8]. IVUS giúp đánh giá chính xác đặc điểm 

mảng xơ vữa, đặc điểm mạch máu, hình thái tái hẹp và tình trạng của stent 
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[9]. IVUS cho phép đo đạc chi tiết kích thước mạch, kích thước stent, kích 

thước lòng mạch, qua đó cung cấp những thông tin có giá trị về kích cỡ stent 

phù hợp để tối ưu hóa việc mở rộng stent trong quá trình can thiệp. IVUS còn 

giúp phát hiện sự hiện diện của nội mạc tăng sinh gây hẹp stent, tình trạng 

stent không nở hết hoặc gãy stent hoặc hẹp rìa stent... Đây là những ưu điểm 

của IVUS mà chụp ĐMV qua da không có được [6], [10].  

Trên thế giới, các nghiên cứu sử dụng IVUS trong đánh giá tái hẹp cho 

thấy một số yếu tố liên quan đến tái hẹp bao gồm đặc điểm của bệnh nhân 

(như dị ứng với kim loại, phản ứng quá mẫn với thuốc phủ hoặc polymer, tuổi 

cao, đái tháo đường, bệnh thận mạn, tổn thương nhiều thân ĐMV, kháng 

thuốc) ... [3], [11], [12], [13, 14], đặc điểm của tổn thương ĐMV (như chiều 

dài tổn thương, đường kính động mạch tham chiếu nhỏ ...) [15], và cuối cùng 

là kỹ thuật can thiệp (như loại stent, stent phủ không hết tổn thương, stent 

không nở hết, gãy stent, stent không áp sát,  stent không nở đều)… [16], [17]. 

Theo các khuyến cáo hiện nay của thế giới và ở Việt nam, IVUS được 

chỉ định để giá tái hẹp, cơ chế tái hẹp từ đó xác định phương pháp điều trị với 

chỉ định mức IIa [10], [18]. Ở Việt Nam, cho đến nay mặc dù đã có một số 

nghiên cứu về tái hẹp tuy nhiên chúng tôi chưa tìm thấy có nghiên cứu nào về 

siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong đánh giá đặc điểm tái hẹp được công 

bố. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm và 

một số yếu tố liên quan đến tái hẹp stent động mạch vành bằng siêu âm trong 

lòng mạch (IVUS)” nhằm 2 mục tiêu là: 

1. Nghiên cứu đặc điểm tổn thương tái hẹp stent động mạch vành trên 

siêu âm trong lòng mạch (IVUS)  

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp stent động mạch 

vành trên siêu âm trong lòng mạch (IVUS). 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về tái hẹp stent động mạch vành 

Định nghĩa 1.1.1. 

- Tái hẹp stent ĐMV sau can thiệp (ISR - Instent Restenosis): là sự giảm 

đường kính trong lòng stent theo thời gian. Trên chụp mạch được định nghĩa 

là hiện tượng hẹp lại ≥ 50% đường kính lòng mạch tại vị trí đặt stent hoặc 

trong vòng 5 mm xung quanh rìa stent [9], [19].  

Về lâm sàng, định nghĩa tái hẹp stent là khi có sự hiện diện của hẹp ≥  

50% đường kính ĐMV có stent và kèm theo một trong các dấu hiệu: đau thắt 

ngực tái phát, thiếu máu cục bộ mới trên điện tâm đồ, lưu lượng dự trữ vành 

(FFR) < 0,80, diện tích lòng mạch nhỏ nhất đo trên siêu âm trong lòng mạch 

(IVUS) < 4 mm2 (hoặc < 6 mm2 đối với thân chung ĐMV) hoặc tái hẹp ≥ 

70% đường kính lòng mạch (kể cả không có triệu chứng) [1], [20], [21]. 

- Huyết khối trong stent: được định nghĩa là một hội chứng lâm sàng, 

thường biểu hiện dưới dạng hội chứng mạch vành cấp hay đột tử do sự tắc 

cấp tính của một stent còn thông trước đó. Huyết khối trong stent không do 

vỡ mảng xơ vữa mới và không có tái hẹp nặng trong stent trước đó.  

+ Có nhiều tiêu chuẩn chẩn đoán và định nghĩa huyết khối trong stent. 

Hầu hết các tác giả thống nhất định nghĩa theo Academic Research 

Consortium (ARC). Định nghĩa huyết khối trong stent theo ARC phân theo 

các mức độ chắn chắn của biến cố và theo thời gian [3], [22] (bảng 1.1) 

Như vậy, trong vòng 30 ngày sau can thiệp đặt stent nếu phải tái can thiệp 

tổn thương đích thường do biến chứng của thủ thuật hoặc do huyết khối stent 

bán cấp bởi vì lúc đó chưa đủ thời gian cho quá trình tăng sinh nội mạc. Hai 

quá trình tái hẹp và huyết khối thường hiếm khi xảy ra đồng thời [3]. 
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Bảng 1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán huyết khối trong stent theo ARC 

Theo sự chắc chắn của biến cố 
1. Chắc chắn  Hội chứng mạch vành cấp với bằng chứng huyết khối trên 

chụp mạch vành hay trên giải phẫu tử thi 
2. Nhiều khả 
năng 

Tử vong không giải thích được nguyên nhân trong vòng 30 
ngày sau đặt stent mà không có giải phẫu tử thi 
Hay MCT cấp trong vùng mạch máu có đặt stent nhưng 
không được khẳng định bằng chụp mạch vành. 

3. Có thể  Tử vong không giải thích được sau 30 ngày đặt stent mà 
không có giải phẫu tử thi. 

Theo khung thời gian 
1. Sớm  Cấp: trong vòng 24 giờ sau đặt stent 

Bán cấp: từ 2 tới 30 ngày sau đặt stent 
2. Muộn  Từ tháng thứ 2 tới 12 tháng 
3. Rất muộn  Sau 1 năm đặt stent 

Tình hình tái hẹp stent ĐMV sau can thiệp 1.1.2. 

1.1.2.1. Trên thế giới 

Thời kì đầu tỷ lệ tái hẹp sau nong bóng đơn thuần được báo cáo từ 
khoảng 15-55% tùy nghiên cứu [19]. Việc sử dụng stent kim loại trần (BMS: 
Bare Metal Stent) đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tắc mạch cấp ngay sau can thiệp 
và tái hẹp so với chỉ nong mạch bằng bóng. Tuy vậy, tỷ lệ triệu chứng đau 
ngực lại vẫn khá cao từ 30-40% và tỷ lệ phải can thiệp lại trong năm đầu từ 
10-20%. Sự ra đời của stent phủ thuốc (DES) giúp làm giảm thêm tỷ lệ tái 
hẹp xuống một cách đáng kể so với stent kim loại trần [2].   

Tại Hoa kỳ, năm 2005 tỷ lệ stent phủ thuốc được dùng lên tới 94%. Hiện 
nay stent phủ thuốc được sử dụng chủ yếu trong can thiệp động mạch vành. 
George D đã tổng kết các nghiên cứu sau đặt stent phủ thuốc từ năm 2004 - 
2010 cho thấy tỷ lệ tái hẹp từ 16-41% (bảng 1.2) [3]. Hiện nay tỷ lệ tái hẹp 
stent phủ thuốc được báo cáo vào khoảng từ 3-20%, tùy thuộc vào bệnh nhân, 
tính chất tổn thương và thế hệ stent phủ thuốc [23], [3]. Các stent phủ thuốc 
thế hệ sau có tỷ lệ tái hẹp thấp hơn các thế hệ trước [1]. 
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Phụ thuộc vào nghiên cứu và loại stent, tỷ lệ tái hẹp từ 15-35% trong đó 
stent càng mảnh càng giúp giảm tái hẹp [24], [20], [25]. Năm 2014, Salvatore 
và cs đã tổng kết trên 12094 bệnh nhân với 15004 tổn thương được chụp mạch 
sau 6-8 tháng đặt stent từ 1998-2009, tại 2 trung tâm ở Munich, Đức cho thấy 
tỷ lệ tái hẹp chung đối với các loại stent vào khoảng 26% [23], trong đó đã loại 
ra những bệnh nhân có nguy cơ tái hẹp cao là đái đường và suy thận mạn. Các 
yếu tố như mạch nhỏ, chiều dài stent, tổn thương phức tạp, đái tháo đường, suy 
thận mạn vẫn là những yếu tố tiên lượng tái hẹp độc lập [19], [23].  

Bảng 1.2. Tỷ lệ tái hẹp sent phủ thuốc trong các nghiên cứu  

Nghiên cứu Năm Tổn 
thương 

Thuốc phủ 
stent 

Thời gian 
theo dõi 

% tái 
hẹp 

Thử nghiệm mù đôi 
ISAR-SESIRE2 2010 450 SES 6-8 tháng 18% 

Nghiên cứu quan sát 
Lemos và cs 2004 24 SES 9,3 tháng 42,9% 
Kim và cs 2006 58 47% PES,  

53% SES 
12 tháng 16,7% 

Cosgrave và cs 2006 250 34% PES,  
66% SES 

9 tháng 28,4% 

Chatani và cs 2009 140 SES 2 năm 32,5% 
Rathore và cs 2010 351 SES 9 tháng 41,1% 

(Nguồn: George D và cscs, Jounal of the American College of Cardiology, [3] 

1.1.2.2. Ở Việt Nam 

Đặt stent động mạch vành ở Việt nam được thực hiện lần đầu vào năm 

1997. Cho tới nay, kĩ thuật can thiệp ĐMV ngày càng hoàn thiện và ứng dụng 

rộng rãi ở nhiều trung tâm tim mạch trong cả nước. Tuy vậy những tổng kết 

chung về tình trạng tái hẹp sau can thiệp động mạch vành ở nước ta vẫn còn 

hạn chế. Năm 2011, Nguyễn Quốc Thái và cs khảo sát tình trạng tái hẹp trên 

216 bệnh nhân NMCT cấp có tỷ lệ tái hẹp stent là 16,7% [26]. Theo tác giả 

Bùi Long, nghiên cứu sử dụng stent phủ thuốc có Polymer tự tiêu ở 122 bệnh 
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nhân có hội chứng vành cấp tại bệnh viện Hữu Nghị từ năm 2010 - 2012, có 

tỷ lệ tái hẹp sau 12 tháng là 5,8%, tái can thiệp tổn thương đích là 3,3% [27].  

Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của tái hẹp stent ĐMV 1.1.3. 

Tái hẹp stent ĐMV phụ thuộc vào đa yếu tố bao gồm các yếu tố về bệnh 

nhân, tính chất tổn thương và các yếu tố liên quan đến quá trình thủ thuật [7], [26]:  

* Các yếu tố liên quan tới bệnh nhân: tuổi, gen, người cao tuổi, tiền sử 

can thiệp ở bệnh nhân NMCT cấp, ĐTĐ, và suy thận là những yếu tố nguy cơ 

liên quan tới tái hẹp. 

- Đái tháo đường: (đặc biệt là những người đái tháo đường phải dùng 

Insulin) [24], [28]. Một NC theo dõi 6 tháng trên chụp mạch ở 418 bệnh nhân 

đái đường và 2672 bệnh nhân không đái đường sau khi được can thiệp ĐMV 

thấy tỷ lệ tái hẹp gặp ở 550/2672 bn (20,6%) ở nhóm không đái đường và 

130/418 bn (31,1%) ở nhóm đái đường (p=0,01). Kích thước mạch máu, 

chiều dài stent và BMI thấp hơn được báo cáo là những yếu tố tiên lượng tái 

hẹp stent ở những bệnh nhân ĐTĐ. Một NC khác đánh giá 1288 bệnh nhân 

(21% bệnh nhân ĐTĐ) cho thấy tái can thiệp tổn thương đích trong năm đầu 

tiên thường gặp hơn ở nhóm bệnh nhân đái đường (16% sv 10,9%, p=0,01) 

[19]. Ngoài ra tỷ lệ tử vong và nhồi máu cơ tim cũng cao hơn ở nhóm đái 

đường trong 5 năm theo dõi (25,4% với 17,9%, p=0,008) [28]. 

- Suy thận mạn: Bệnh nhân suy thận mạn được can thiệp ĐMV qua da có 

tỷ lệ tái hẹp cao (>30%) [19], [29]. Một nghiên cứu so sánh 40 tổn thương ở 

34 bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối với 80 tổn thương ở những bệnh nhân 

không có suy thận được đặt stent ĐMV. Theo dõi sau 9 tháng tỷ lệ tái can 

thiệp tổn thương đích gấp đôi ở nhóm có suy thận giai đoạn cuối (35% so với 

16%, p < 0,05). Một NC khác đánh giá hiệu quả ở những bệnh nhân suy thận 

mức độ trung bình được can thiệp ĐMV do NMCT cấp cho thấy tỷ lệ tái hẹp 

thường gặp hơn ở những bệnh nhân có suy thận so với những bệnh nhân chức 

năng thận bình thường (20,6% so với 11,8%, p=0,024) [19]. 
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Khi nghiên cứu tái hẹp ở những bệnh nhân suy thận bằng IVUS cũng cho 

thấy ở nhóm suy thận chạy thận chu kì thường liên quan tới tiến triển canxi 

hóa của mảng xơ vữa trong tổn thương tái hẹp [30], [19], [29]. 

- Hội chứng mạch vành cấp: Một số NC cho thấy tỷ lệ tái hẹp stent ĐMV 

cao hơn ở nhóm đặt stent trên nền NMCT cấp [19]. Ở những bệnh nhân có 

hội chứng vành cấp tình trạng viêm, huyết khối trầm trọng hơn. Tỷ lệ tái hẹp 

cao hơn ở nhóm bệnh nhân này được lý giải bởi do hiện tượng thoái triển 

huyết khối ngoài stent sau can thiệp gây nên các tình trạng stent không áp sát, 

hoặc trong tình trạng NMCT huyết động không ổn định cần phải tiến hành thủ 

thuật nhanh chóng do đó có thể việc lựa chọn kích cỡ stent, áp lực bóng 

không được tối ưu dẫn tới các tình trạng stent không nở hết, stent nhỏ… Các 

yếu tố này tạo thuận cho nội mạc tăng sinh và dẫn tới tăng tỷ lệ tái hẹp. 

* Các yếu tố liên quan tới tổn thương: Týp tổn thương/chiều dài tổn 

thương như tổn thương phức tạp (B2/C), tổn thương tại lỗ hay chỗ chia, mạch 

máu nhỏ, bệnh nhiều thân ĐMV, tổn thương gây NMCT cấp, cấu trúc mảng 

xơ vữa là những yếu tố gây tăng nguy cơ tái hẹp stent.  

Theo Shunji kasaoka và cộng sự khi tiến hành phân tích một số lượng lớn 

bệnh nhân (1706 bn) với những thông số trên IVUS cho thấy chiều dài stent, 

đường kính lòng mạch tham chiếu nhỏ và diện tích lòng mạch nhỏ là những 

yếu tố tiên lượng tái hẹp [25]. Bên cạnh đó với sự trợ giúp của IVUS trong 

định hướng điều trị can thiệp cũng giúp làm giảm tỷ lệ tái hẹp từ 29% xuống 

còn 24% trong nghiên cứu này... Rainer Hoffman và cs [31] nghiên cứu bằng 

IVUS trên 382 tổn thương ở 219 bệnh nhân được đặt stent ĐMV cho thấy tổn 

thương tại lỗ, gánh nặng mảng xơ vữa trước can thiệp và đường kính lòng 

mạch sau can thiệp là những yếu tố tiên lượng chính tái hẹp trong stent. 

Oemrawsingh và cs cũng báo cáo rằng chiều dài tổn thương trên 20 mm là 

một yếu tố tiên lượng tái hẹp [32]. Myeong-Ki Hong và cs nghiên cứu trên 

550 bệnh nhân cũng kết luận rằng sau can thiệp diện tích stent nhỏ nhất dưới 
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5,5 mm2 và chiều dài stent trên 40 mm là những yếu tố tiên lượng tái hẹp ở 

stent phủ thuốc Sirolimus [33]. 

* Các yếu tố liên quan đến kĩ thuật can thiệp ĐMV: bao gồm cấu trúc 

stent như chất liệu stent, thiết kế, các thuốc phủ bề mặt stent, kích thước stent 

và kĩ thuật can thiệp. George D. Dangas và cs [3] đã phân tích cho thấy tái 

hẹp stent ĐMV có thể do: các yếu tố sinh học, cơ học, và kĩ thuật (bảng 1.3).  

Bảng 1.3. Những yếu tố có thể dẫn tới tái hẹp stent ĐMV 

Các yếu tố 
sinh học 

Kháng thuốc 

Phản ứng quá mẫn 

Các yếu tố 
cơ học 

Stent không nở hết 

Stent không áp sát 

Stent bị gẫy 

Màng bọc polimer  và phóng thích thuốc không đều 

Các yếu tố 
kĩ thuật 

Có khoảng trống stent, stent gối nhau 

Tổn thương do áp lực bơm bóng lên vùng tổn thương rìa stent 

Tồn dư mảng xơ vữa do stent không phủ hết tổn thương 

Stent phủ thuốc (DES) giúp làm giảm tỷ lệ tái can thiệp tổn thương đích 
và tái hẹp stent so với stent kim loại trần (BMS) [34], [35]. Hệ thống stent 
DES được đặc trưng bởi thiết kế khung kim loại đặc biệt, sử dụng loại 
polymer có phủ thuốc hoặc thuốc được gắn trực tiếp với khung đỡ stent (stent 
thế hệ mới) và các thuốc có tác dụng chống tăng sinh phóng thích chậm. Các 
thuốc có tác dụng chống tăng sinh được sử dụng gồm nhiều loại như 
paclitaxel, sirolimus, everolimus, zotarolimus... [19]. Hiệu quả lâm sàng của 
stent DES phụ thuốc nhiều vào 3 yếu tố: Hình thái giá đỡ stent, hoạt tính dược 
lý của thuốc được phủ trên stent, và cách thuốc được gắn vào stent [3]. Tuy 
nhiên, cho tới nay cơ chế tái hẹp stent phủ thuốc vẫn còn bàn cãi. 
Đã có nhiều nghiên cứu báo cáo về các yếu tố nguy cơ liên quan đến tái 

hẹp stent ĐMV (bảng 1.4):  
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Bảng 1.4. Các yếu tố nguy cơ tái hẹp cao sau đặt stent động mạch vành  

[19], [23], [20], [25], [36], [37], [38] 

Nhóm nguy cơ Loại nguy cơ 
Đặc tính lâm sàng - Lớn tuổi 

- Nhồi máu cơ tim 
- Đái tháo đường 
- Tăng huyết áp 
- Suy thận mạn 

Đặc tính tổn thương 
ĐMV 

- Huyết khối 
- Tổn thương tái hẹp 
- Tổn thương dài, phức tạp. 
- Số lượng tổn thương 
- Tổn thương tại ĐM liên thất trước 
- Tổn thương tắc mạn tính (CTO) 
- Tổn thương mảnh ghép cầu nối tĩnh mạch hoặc - 
mảnh ghép động mạch đồng loại 

Quá trình thủ thuật - Loại stent 
- Số lượng stent 
- Tổng chiều dài stent 
- Stent gối nhau 
- Thời gian bơm bóng trung bình 
- Loại thiết bị 

Dấu ấn sinh học - CRP (C-reactive protein) 
- Amyloid A huyết thanh 
- Ức chế hoạt động Plasminogen type I 
- P-selectin 
- Endothelin 
- Insulin 
- CMV huyết thanh (+)  

Yếu tố gene - Gen đa hình thái của enzym chuyển dạng angiotensin 
- GP IIb/IIIa và Ia của tiểu cầu 
- Apolipoprotein-E 
- Đối kháng thụ thể Interleukin-1… 
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Cơ chế sinh lý bệnh của tái hẹp stent động mạch vành 1.1.4. 

Cơ chế chính của tái hẹp stent ĐMV là do tăng sinh nội mạc mới 

(Neointimal tissue proliferation) gây ra bởi quá trình tổn thương thành động 

mạch [39]. Nội mạc tăng sinh có thể khu trú hoặc lan toả theo chiều dọc của 

stent. Tái hẹp do huyết khối tổ chức hoá, hình thành nội mạc mới và tái cấu 

trúc mạch máu(Remodeling Vascular) thường xảy ra muộn hơn từ vài tuần tới 

vài tháng [1], [7] sau đặt stent. Mảng xơ vữa non (Neoatherosclerosis) cũng là 

một quá trình sinh lý bệnh khác đóng vai trò trong tái hẹp stent ĐMV [40].  

Nong hoặc đặt stent ĐMV là nguyên nhân gây bóc trần nội mạc và tách 

thành lớp áo giữa. Hậu quả là làm bộc lộ các thành tố dưới nội mạc như: 

collagen, yếu tố Von Willebrand, fibronectin và laminin.ĐâyĐây là nguyên 

nhân làm cho tiểu cầu kết dính, ngưng tập và bạch cầu thâm nhập. Các yếu tố 

tăng trưởng và cytokin được giải phóng bởi các bạch cầu và tiểu cầu này sẽ 

kích thích các tế bào cơ trơn mạch máu di trú, phát triển và nhân lên [41], 

[42]. Bên trong tế bào cơ trơn, cyclin-dependent kinase (CDK) và các cyclin 

chuyển tế bào vào chu kỳ phân chia: G0 (tế bào nghỉ) → G1 (giai đoạn tế bào 

phát triển) → S (giai đoạn tổng hợp DNA) → G2 (giai đoạn chuẩn bị phân 

chia) → M (tế bào phân chia) [43]. Các yếu tố này cùng nhau điều phối sự 

phát triển và nhân lên của các tế bào cơ trơn. Hậu quả cuối cùng là sự tăng 

sinh không kiểm soát và di trú của tế bào cơ trơn tạo thành lớp áo trong mới 

(neointima) dẫn đến làm hẹp lòng mạch 3-6 tháng sau can thiệp [26].  
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Hình 1.1. Chu kì phân chia tế bào và vị trí tác động của các loại thuốc 

gắn trên stent phủ thuốc để ức chế quá trình tái hẹp  
(Nguồn Morton, 2013, The interventional Cardiac Catheterization Handbook [19]) 

  Mảng xơ vữa non (Neoastherosclerosis): Kích thích hình thành nội mạc 

tăng sinh mới thường do tổn thương thành mạch trong qua trình can thiệp 

ĐMV và đặt stent. Vòng xoáy bệnh lý của quá trình này làm tổn thương lớp 

nội mạc và trung mạc của mạch máu dẫn tới tăng sinh và di trú các tế bào cơ 

trơn, hình thành tổ hợp hoạt hoá hệ thống đông máu - tiêu sợi huyết. Cùng với 

phản ứng viêm tại chỗ dẫn tới sự tiến triển của MXV non được hình thành bởi 

quá trình lắng đọng các tế bào bọt vào lớp nội mạc tăng sinh mới hình thành 

trước đó có thể có hoặc không có lõi hoại tử và can xi. Quá trình này thường 

xảy ra muộn từ sau 6 tháng tới vài năm sau khi đặt stent ĐMV. Cơ chế bệnh 

sinh này giải thích cho hội chứng mạch vành không ổn định xảy ra trên lâm 

sàng ở những bệnh nhân tái hẹp stent [1], [44].  

Có 4 pha tiến triển trong cơ chế tái hẹp sau khi được đặt stent. (A) Huyết 

khối giàu tiểu cầu lắng động tại diện tích sâu nhất của mắt stent và đỉnh là từ 
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3-4 ngày sau khi đặt stent, đây là cơ chế gây ra giảm diện tích lòng mạch sớm. 

(B). Đồng thời với sự hình thành huyết khối sớm, các tế bào viêm cũng xâm 

nhập vào vị trí tổn thương, và cả vào giữa các mắt stent. Sau 3-7 ngày đặt 

stent, tế bào monocytes sẽ bám vào bề mặt (Surface-adherent Monocytes-

SAMs) di cư tới nội mạc mới tạo thâm nhiễm mô của tế bào mono tại chỗ 

(Tissue-infiltrating monocytes- TIMs). (C) Tăng sinh tế bào cơ trơn và đại 

thực bào monocyte ở nội mạc mới đạt đỉnh vào khoảng ngày thứ 7 sau đặt 

stent và tiếp tục tiến triển vài tuần sau đó. (D) Lắng đọng Collagen vào thành 

mạch máu, lớp trung mạc, và nội mạc mới làm động mạch co rút và tái cấu 

trúc dẫn tới đè ép lên các mắt stent (Hình 1.2) [19].  

 
Hình 1.2. Các giai đoạn tiến triển của tái hẹp sau khi được đặt stent 
Đặt stent giúp dự phòng tái hẹp sớm so với chỉ nong bóng đơn thuần do 

loại bỏ cơ chế co cấp tính của màng chun. Tỷ lệ tái hẹp sau đặt stent tăng dần 

theo thời gian và cao nhất ở vào khoảng tháng thứ 6 sau can thiệp. Tái hẹp 

muộn được định nghĩa khi xảy ra ở sau tháng thứ 12 của thủ thuật can thiệp. 

Tùy thuộc vào thời gian sau can thiệp mà có các cơ chế khác nhau gây ra tái 
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hẹp. Tái hẹp sớm thường do tăng sản nội mạc ngược lại tái hẹp muộn thường 

kết hợp với cả tái cấu trúc động mạch và mảng xơ vữa non [19], [44]. 

Phân loại tái hẹp theo hình thái trên chụp ĐMV qua da 1.1.5. 

Trên kết quả chụp ĐMV qua da, xuất phát từ một nghiên cứu hình thái tái 

hẹp stent ĐMV của Mehran R và cs [45] vào năm 1999 đánh giá trên 288 tổn 

thương tái hẹp stent ĐMV ở 245 bệnh nhân, các tác giả của các nghiên cứu 

hiện nay chia tái hẹp thành 4 týp (hình 1.3):  

 
Hình 1.3. Phân nhóm tái hẹp trong stent [45]. 

Týp I: Nhóm tái hẹp stent khu trú (tái hẹp điểm). Tổn thương có chiều dài 

≤ 10 mm. Vị trí trong thân stent, rìa stent đầu gần hoặc đầu xa (nhưng không 

phải cả hai đầu) hoặc kết hợp các vị trí nêu trên (tái hẹp khu trú đa ổ - 

multifocal ISR). 

Týp II: Tái hẹp stent lan tỏa (difffuse intrastent). Tổn thương > 10mm và 

nằm gọn trong lòng stent, không lan ra phía ngoài rìa stent. 

Týp III: Tái hẹp stent dạng tăng sinh lan tỏa. Là loại tổn thương có chiều 

dài trên 10 mm và lan rộng ra ngoài bờ stent. 



 
 

	  

14 

Týp IV: Tái hẹp gây tắc hoàn toàn stent. Tổn thương có dòng chảy TIMI=0. 

Phân nhóm tổn thương tái hẹp trên chụp mạch có giá trị tiên lượng quan 

trọng, có thể được sử dụng để phân nhóm bệnh nhân trên lâm sàng và cho 

mục đích can thiệp. Kết hợp cùng với siêu âm trong lòng mạch sẽ mang lại 

kết quả chẩn đoán chính xác cao cho mỗi dạng tổn thương [45].  

Bảng 1.5. Hình thái tái hẹp trong stent ở BMS, SES, và PES 

Nghiên cứu Năm 

SES PES BMS 
n Tái 

hẹp 
điể
m 

(%) 

Không 
phải  

tái hẹp 
điểm 
(%) 

n Tái 
hẹp 
điểm 
(%) 

Không 
phải 

tái hẹp 
điểm 
(%) 

n Tái 
hẹp 
điểm 
(%) 

Không 
phải 

tái hẹp 
điểm 
(%) 

Thử nghiệm ngẫu nhiên 

SIRIUS 2004 31 83,9 16,1 - - - 128 43 57 

TAXUS IV 2004 - - - 16 62,5 37,5 65 30,8 69,2 

Nghiên cứu quan sát 

Lakovou và cs  2005 - - - 98 50 50 - - - 

Cobett và cs  2006 150 71,3 28,7 149 51,7 48,3 - - - 

Park và cs 2007 97 76,3 23,7 80 51,3 48,7 - - - 

Kitahara và cs  2009 124 79 21 - - - - - - 

Rathore và cs  2010 487 47 53 - - - 351 19,3 90,7 

Phân loại tái hẹp stent ĐMV theo hình thái phân bố của nội mạc tăng 

sinh giúp cho các thầy thuốc xác định chiến lược điều trị. Hiện nay bóng phủ 

thuốc và stent phủ thuốc thế hệ mới vẫn là giải pháp điều trị được ưu tiên 

trong điều trị các tổn thương tái hẹp stent ĐMV [46]. Về tiên lượng, tái can 

thiệp động mạch thủ phạm tăng ở các nhóm phân loại cao, có tiền sử tái hẹp 

stent trước đó. Các nghiên cứu cho thấy phân nhóm tái hẹp stent là yếu tố tiên 

lượng độc lập việc phải tái can thiệp động mạch thủ phạm. 
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Dangas và cs đã tổng kết các nghiên cứu về hình thái tái hẹp trong stent ở 

các loại stent khác nhau (bảng 1.5) [3].  Các NC này cho thấy stent DES chủ 

yếu gặp tái hẹp điểm (trung bình khoảng 70%) và stent BMS chủ yếu gặp tái 

hẹp týp II, III, IV.  

Một số phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong đánh giá tái hẹp 1.1.6. 

stent động mạch vành 

1.1.6.1. Chụp ĐMV qua da (PCA - Percutaneous Coronary Angiography) 

Trên phim chụp mạch cản quang có thể lượng hóa hình ảnh bằng phần 

mềm QCA, là phương pháp kinh điển giúp chẩn đoán và phân loại mức độ 

tổn thương tái hẹp. Nhờ phần mềm máy tính có thể tính toán phần trăm diện 

tích lòng mạch bị hẹp cũng như chiều dài tổn thương. Nhờ tính khách quan 

của nó, QCA có thể được sử dụng như một công cụ độc lập để đánh giá hiệu 

quả của biện pháp thăm dò này [47]. 

* Ưu điểm:   

- Chụp động mạch vành qua da đo đạc đường kính lòng mạch bị hẹp được 

cho là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán tái hẹp.  

- Giúp chẩn đoán mức độ tái hẹp, phân loại hình thái tái hẹp, đánh giá một 

số cơ chế tổn thương tái hẹp như huyết khối, gẫy stent. Đồng thời chụp động 

mạch vành qua da sau đó còn để can thiệp điều trị tái hẹp nếu có [19].   

* Nhược điểm: 

- Khó đánh giá được bản chất của mảng xơ vữa 

- Khó đánh giá được chi tiết các tổn thương phức tạp như tại vị trí thân 

chung ĐMV trái, tại chỗ chia nhánh hay cơ chế cụ thể của tổn thương tái hẹp.  

1.1.6.2. Chụp cắt lớp đa dãy (Multislice Spiral Computor Tomography) 

Đây là một phương pháp chẩn đoán tái hẹp không xâm thực sự cần thiết, 

có thể thực hiện sớm hơn, an toàn hơn để phát hiện và theo dõi những bệnh 
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nhân sau can thiệp ĐMV qua da. Hiện nay chụp MSCT là phương pháp chẩn 

đoán không xâm hàng đầu trong chẩn đoán tái hẹp stent ĐMV. 

MSCT tái tạo hình ảnh ĐMV trong không gian 3 chiều gần giống với hình 

ảnh giải phẫu ĐMV, cung cấp một cách chính xác các mốc giải phẫu trong 

trái tim. Nó định vị đường đi của ĐMV và mối liên hệ với cấu trúc xung 

quanh. ĐMV sẽ được quan sát toàn bộ trong không gian 3 chiều, cũng như có 

thể quan sát được qua thiết diện cắt ngang [48]. 

* Ưu điểm: 

- Phương pháp thăm dò không chảy máu, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. 

- Có thể thực hiện nhanh chóng và bệnh nhân không phải nằm viện. 

- Chỉ định để đánh giá sàng lọc tái hẹp động mạch vành ở những bệnh 

nhân có triệu chứng lâm sàng không điển hình 

- Chi phí thấp hơn so với các phương pháp khác 

- Giúp chẩn đoán mức độ và cơ chế tái hẹp đặc biệt là những trường hợp 

tái hẹp do gẫy stent có độ nhạy và độ đặc hiệu khá cao khi so với chụp mạch 

qua da. 

* Nhược điểm: 

- Phụ thuộc vào sự phối hợp của bệnh nhân hoặc khó đánh giá trong các 

trường hợp nhịp tim nhanh 

- Phụ thuộc vào kĩ thuật dựng hình và kinh nghiệm của người đọc kết quả 

- Không chỉ định được cho những trường hợp cấp cứu cần điều trị ngay 

(như huyết khối cấp..) 

- Khó đánh giá trong những trường hợp mạch nhỏ, stent nhỏ 

- Hạn chế trong đánh giá cơ chế tái hẹp (do vướng các mắt stent) 

- Hạn chế trong đánh giá các tổn thương phức tạp như can xi hóa, vị trí có 

nhiều lớp stent… 
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1.1.6.3. Chụp cắt lớp quang học trong lòng động mạch vành (OCT - Optical 

Coherence Tomography). 

Phương pháp chụp cắt lớp quang học trong lòng ĐMV (OCT) là phương 

pháp tương tự như siêu âm trong lòng mạch (IVUS) nhưng nguyên lý sử dụng 

ánh sáng thay cho âm thanh [49]. 

Nguồn sáng chụp OCT trong lòng ĐMV sử dụng dải rộng gần với dải 

hồng ngoại với bước sóng trung tâm từ 1,250 đến 1,350 nm. Mặc dù bước 

sóng dài hơn sẽ đâm xuyên mô sâu hơn, nhưng lựa chọn tối ưu của bước sóng 

trong lòng động mạch được xác định bởi sự hấp thụ của mô và chỉ số phản xạ 

của bề mặt giữa catheter và thành mạch máu. Hệ thống chụp cắt lớp quang 

học trong lòng mạch ngày nay sử dụng bước sóng trung tâm gần 1,300 nm. 

Sử dụng bước sóng này cho phép khả năng đâm xuyên mô giới hạn từ 1-3 

mm so với 4-8 mm đạt được khi sử dụng siêu âm trong lòng mạch [49].   

* Ưu điểm: 

- Những hình ảnh rõ ràng giúp hiểu hơn về cơ chế tái hẹp stent ĐMV. Đặc 

biệt OCT cho hình ảnh rõ nét về nội mạc tăng sinh mới, mảng xơ vữa non, 

huyết khối, lõi mũ lipid mà khó đánh giá chính xác trên IVUS [49], [10].  

- Loại bỏ được các hình ảnh nhiễu như bóng cản của tổn thương canxi hóa 

trên IVUS vì vậy có thể đo được bề dày can xi trong khi IVUS chỉ đánh giá 

được chiều dài và góc của tổn thương can xi [6].  

- Hình ảnh OCT có độ phân giải cao cho phép đánh giá không chỉ mảng 

xơ vữa mà còn cho phép hiểu được đáp ứng của các mô trong sent. 

* Nhược điểm: 

- Hạn chế trong đánh giá gánh nặng mảng xơ vữa và kích thước mạch máu 

(EEM) do khả năng đâm xuyên kém (1-3 mm so với 4-8 mm của IVUS) [6].  

- Cân nhắc chỉ định ở những bệnh nhân có tổn thương chức năng thận nặng 

- Là thủ thuật mới, cần bác sĩ có kinh nghiệm để thực hiện. 
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1.1.6.4. Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) (được trình bày trong phần 1.2) 

1.2. Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong đánh giá tái hẹp stent ĐMV 

Tổng quan chung về IVUS 1.2.1. 

1.2.1.1. Lịch sử phát triển  

Hệ thống siêu âm trong lòng mạch lần đầu tiên được thiết kế bởi Bom và 

cộng sự tại Rotterdam vào năm 1971 [50]. Nó được ghi nhận như là một kĩ 

thuật bổ sung cho việc thăm dò các buồng tim và van tim. Năm 1988 Yock và 

cộng sự đã ghi lại hình ảnh siêu âm đầu tiên trong mạch máu người và một 

năm sau IVUS đã được tiến hành bởi nhóm tác giả này cùng tác giả Hodgson. 

Sau đó, IVUS đã có những bước tiến quan trọng như nâng cao chất lượng 

hình ảnh và thu nhỏ dần đầu dò siêu âm để dễ dàng thực hiện và mang lại chất 

lưọng hình ảnh tốt hơn.  

1.2.1.2. Nguyên lí và kĩ thuật tiến hành siêu âm trong lòng mạch (IVUS) 

IVUS là phương pháp chẩn đoán hình ảnh bằng sóng siêu âm thực hiện 

trong quá trình chụp ĐMV qua da. Trong quá trình chụp ĐMV, đầu dò IVUS 

được đưa trực tiếp vào trong lòng động mạch vành qua chỗ tổn thương đích. 

Sau đó đầu dò được kéo ngược trở lại (pullback) đi qua chỗ tổn thương hoặc 

là đoạn mạch quan tâm. IVUS cung cấp một chuỗi các hình ảnh, cắt ngang 

thiết diện động mạch vành. Tốc độ kéo ngược thường là 0,5 mm/s và lưu hình 

ảnh với 30 hình/s, như vậy sẽ có 60 hình ảnh thu được khi kéo ngược ở một 

đoạn mạch dài 1 mm. Thông thường các hình ảnh cụ thể sẽ được phân tích, 

phụ thuộc vào các chỉ định lâm sàng. Có hai hệ thống đầu dò là hệ thống cơ 

học và hệ thống số hoá tự động. 

* Hệ thống cơ học (hình 1.4): Đầu dò có khả năng xoay quanh thân với 

tốc độ 1800 vòng/phút (30 vòng/giây) để tạo ra chùm tia siêu âm gần như 

vuông góc với ống thông. Cứ khoảng xấp xỉ 10 đầu dò lại phát ra và nhận về 

các tín hiệu siêu âm. Mỗi hình ảnh sẽ có 256 lần phát nhận tia. Trong khi sử 
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dụng đầu dò cơ học cần bơm nước muối vì các bóng khí dù rất nhỏ cũng gây 

ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Trong hầu hết các hệ thống cơ học, đầu 

dò siêu âm quay trong một ống thông (sheat) bảo vệ khi đầu dò di chuyển.  

* Hệ thống số hoá (hình 1.4): Đầu dò số sử dụng một dãy các tinh thể 

chứ không dùng một đầu dò quay như đầu dò cơ. Dãy đầu dò này được thiết 

kế để cho các thành phần này phát thì các thành phần khác thu tín hiệu đồng 

thời. Hình ảnh thu được là sự tổng hợp của các tín hiệu từ các đầu dò. Hình 

ảnh có thể được điều chỉnh tập trung tối ưu vào một dải rộng. Đầu dò số hiện 

nay còn cung cấp hình ảnh màu của dòng chảy. 

 

Hình 1.4. Đầu dò IVUS cơ học (trên) và đầu dò IVUS số (dưới)  
 

1.2.1.3. Hình ảnh động mạch vành bình thường trên IVUS 

* Hình ảnh động mạch vành bình thường trên IVUS 

Siêu âm trong lòng mạch phân biệt được cấu trúc của thành ĐMV bình 

thường gồm 3 lớp: (hình 1.5)  

- Lớp áo trong (Intima): Bao gồm các tế bào nội mạc, các tế bào cơ trơn 

phía dưới và chất ngoại bào dày 150 -200 µm và ngăn cách với lớp áo giữa 

bởi màng chun trong. 

- Lớp áo giữa (Media): bao gồm các tế bào cơ trơn, sợi đàn hồi và chất tạo 

keo dày 100-350 µm và được bao quanh bởi màng chun xơ ngoài (EEM). 
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- Lớp áo ngoài (Adventitia): Bao gồm các tổ chức xơ, giầu collagen, dầy 

300 - 500 µm và được bao bọc bởi chất đệm mạch máu và lớp mỡ màng 

ngoài tim 

 

Hình 1.5. Hình ảnh cắt ngang ĐMV trên IVUS 
I (Intima): Lớp áo trong, M (Media): Lớp áo giữa, A (Adventitia): Lớp áo ngoài 

* Các cấu trúc mô lân cận 

Các cấu trúc mô lân cận bao gồm các động mạch nhánh, tĩnh mạch tim, và 

các tổ chức kế cận (ngoài tim) [50]. Trong khi kéo ngược đầu dò trong lòng 

mạch, các động mạch nhánh xuất hiện ở ngoại vi của khuôn hình và sau đó thì 

đổ vào mạch chính. Tĩnh mạch tim chạy song song với động mạch hoặc bắt 

chéo động mạch, nhưng được đặc trưng bởi dấu hiệu không đổ vào mạch 

chính. Thêm vào đó, có thể phân biệt chúng bởi hiện tượng co bóp trong thời 

kì tâm thu. Các cấu trúc kế cận được sử dụng làm mốc để so sánh các chuỗi 

hình ảnh kiểm tra cho phù hợp. Tuy nhiên, nhận biết các mốc cũng rất quan 

trọng trong từng tình huống khác nhau [50]. 
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* Hình ảnh nhiễu trên siêu âm IVUS  

Trên siêu âm IVUS có thể gặp các hình ảnh nhiễu như: 

- Nhiễu do guide-wire 

- Nhiễu quanh catheter hình vòng tròn và nhiễu do kĩ thuật số hóa xóa nền  

- Biến dạng do góc quay xoắn vặn lệch tâm 

- Slow flow - dòng chảy chậm 

- Nhiễu do chuyển động và co bóp mạch vành 

- Nhiễu do catheter nằm xiên, lệch tâm 

- Bóng của tổn thương can xi 

IVUS trong đánh giá đặc điểm tái hẹp stent ĐMV 1.2.2. 

IVUS cho phép đánh giá chi tiết từng đoạn stent sau can thiệp bằng hình 

ảnh cắt ngang qua lòng mạch máu. Trên IVUS chúng ta có thể đo đạc định 

lượng tổn thương như tính % tái hẹp, chiều dài tổn thương, ĐK và DT lòng 

mạch, tái cấu trúc mạch máu. Bên cạnh đó IVUS còn cung cấp thông tin chi 

tiết về tiến triển của nội mạc tăng sinh, gánh nặng MXV, hình thái MVX cũng 

như xác định tình trạng stent như gẫy stent, stent không nở hết, stent không áp 

sát.. Qua đó giúp thầy thuốc có thể đánh giá chính xác hơn nguyên nhân của 

tái hẹp, từ đó có phương hướng điều trị cũng như lựa chọn dụng cụ thích hợp 

cho điều trị tái hẹp. 

1.2.2.1. IVUS trong đánh giá mức độ tái hẹp 

Trên IVUS mức độ tái hẹp với diện tích lòng mạch tối thiểu (MLA)  

< 4mm2 (đối với thân chung là 6 mm2) được xem là tổn thương có ý nghĩa 

tương quan với mức độ thiếu máu cơ tim trên lâm sàng [6]. Tuy nhiên với các 

mạch máu kích thước nhỏ hơn thì MLA sẽ nhỏ hơn, nhưng với kích thước 

mạch nhỏ dưới 2,25 mm được xem như vùng tưới máu không lớn và không 

ảnh hưởng nhiều tới lâm sàng [19].  
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1.2.2.2. IVUS trong đánh giá đặc điểm hình thái tái hẹp stent ĐMV 

* Hình thái tái hẹp theo týp tái hẹp stent ĐMV: 

Dựa theo tiêu chuẩn hình thái tái hẹp trên chụp mạch, Kang, Minz [51] 

trên IVUS cũng chia tái hẹp làm 4 týp với tiêu chuẩn tương tự chụp ĐMV. Và 

từ 4 týp này được phân nhóm như sau: 

+ Tái hẹp khu trú hay tái hẹp điểm: Chiều dài tái hẹp ≤ 10 mm 

+ Tái hẹp đa điểm: Tổn thương > 1 điểm, mỗi điểm chiều dài ≤ 10 mm 

+ Tái hẹp lan tỏa với chiều dài tái hẹp > 10 mm ở thân stent (lan tỏa týp 

thân stent) hoặc mở rộng tới cả vùng rìa stent.  

Kosaku Goto và cs [52] đã sử dụng IVUS để đánh giá hình thái tái hẹp 

của stent kim loại trần, stent phủ thuốc thế hệ 1 và 2. Kết quả cho thấy tỷ lệ 

tái hẹp lan tỏa ở stent phủ thuốc thế hệ thứ 2 là 28%, ở nhóm stent phủ thuốc 

thế hệ thứ nhất cao hơn (30,2%, p = 0,01).  

Roxana Mehran và cs [45] nghiên cứu trên 293 tổn thương tái hẹp ở 245 

bệnh nhân thấy tổn thương hình thái týp III và IV thường xảy ra ở những 

mạch có kích thước nhỏ. Diện tích nội mạc tăng sinh tương tự nhau ở các 

hình thái tái hẹp điểm, tái hẹp trong stent, tái hẹp lan tỏa và tắc stent. 

Soo-jin Kang và cs [51] đã nghiên cứu 76 tổn thương tái hẹp sau đặt 

stent được xác định bằng IVUS thấy có 42% stent nở không hết, 93% có diện 

tích tăng sinh nội mạc trên 50% và stent nở không hết gặp chủ yếu ở những 

tổn thương có chiều dài stent trên 28mm. Đồng thời IVUS cũng xác định hình 

thái tái hẹp điểm là thường gặp (47%). So sánh giữa tái hẹp điểm và tái hẹp 

lan tỏa, đa điểm thấy đường kính lòng mạch, đường kính stent, thể tích mảng 

xơ vữa nhỏ hơn ở nhóm hẹp lan tỏa, đa điểm. 

* Hình thái tái hẹp rìa stent: 

Tái hẹp vùng rìa stent là hiện tượng lòng mạch hẹp lại ở đoạn mạch tham 

chiếu liền kề tổn thương. Tái hẹp vùng rìa stent là một trong những nguyên 
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nhân thường gặp dẫn tới phải tái can thiệp đoạn động mạch thủ phạm sau đặt 

stent ĐMV [53].  

Tái hẹp vùng rìa stent có thể đơn độc tại vùng rìa stent hoặc đi kèm với 

tái hẹp trong thân stent. Cơ chế gây tái hẹp vùng rìa stent hiện này đối với các 

loại stent khác nhau vẫn còn tranh cãi. IVUS giúp đánh giá chính xác đặc 

điểm mạch máu, stent và MXV tại vùng rìa stent. Qua đó giúp thầy thuốc phát 

hiện được nguyên nhân và hiểu được cơ chế gây tái hẹp vùng rìa stent. Ví dụ 

như tái hẹp vùng rìa do tổn thương gây ra bởi áp lực bóng lên vùng rìa có thể 

được phát hiện sớm bằng IVUS hoặc OCT ngay sau can thiệp, từ đó khắc 

phục luôn và tránh gây hậu quả tái hẹp hoặc huyết khối. Hoặc trong trường 

hợp tiến triển thêm của MXV do stent không phủ hết tổn thương cũng giúp 

thấy thuốc chú ý lựa chọn chiều dài stent phù hợp với tổn thương qua đó giảm 

tái hẹp và giảm tỷ lệ phải tái can thiệp đoạn động mạch thủ phạm về sau đó.  

1.2.2.3. IVUS trong đánh giá đặc điểm nội mạc tăng sinh  

 Nội mạc tăng sinh (Neointimal tissue proliferation) là phản ứng của 

thành mạch máu khi bị tổn thương do tác động của nong bằng bóng, đặt stent 

ĐMV và các dụng cụ khác. IVUS cho phép đánh giá đặc điểm của nội mạc 

tăng sinh trong stent, điều mà chụp ĐMV  qua da không thể thấy được [49].  

- Nội mạc tăng sinh (NMTS) trong stent (Neointimal proliferation) 

(hình1.6): Tổ chức nội mạc tăng sinh mới có thành phần phức tạp. Các nghiên 

cứu cho thấy rằng có cả tăng sinh tế bào và lắng đọng ngoại bào (ECM-

extracellular matrix) gây nên tình trạng tái hẹp. Đặc điểm của tăng sinh nội 

mạc trong tái hẹp stent sớm (early in-stent stenosis) thường có đậm độ âm 

thấp và đồng nhất, có lúc đậm độ âm thấp hơn cả những vết lốm đốm gây ra 

do máu chảy trong lòng mạch. Nội mạc tăng sinh trong tái hẹp stent muộn 

(late IRS) thường có đậm độ âm cao hơn [50].      
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- Mảng xơ vữa non trong stent (Neoatherosclerosis):(hình 1.7) thường 
có đậm độ âm cao hơn. MXV non hình thành do kết hợp của cả nội mạc tăng 
sinh và xâm lấn tích luỹ tế bào bột, tế bào mỡ từ tuần hoàn, cùng lõi tăng sinh 
mới có hoặc không có can xi, sau đó tiến triển thành MXV non trong stent. 
Lúc đó có thể nội mạc tăng sinh dày lên, lắng đọng lipid hình thành nên mũ 
lipid - mảng xơ vữa hoặc lõi mô hoại tử. Tổn thương này thường được phát 
hiện chính xác hơn với OCT [46]. MXV non thường xảy ra từ vài tháng đến 
vài năm sau khi đặt stent ĐMV và thường xảy ra sớm hơn ở stent phủ thuốc 
so với stent kim loại trần [54], [44]. MXV non thường được phát hiện bằng 
OCT tuy nhiên có một vài nghiên cứu của một số tác giả cố gắng đánh giá 
hình thái MXV non trên IVUS cho thấy các hình thái cuả MXV non là các 
MXV không ổn định, có mũ lipid mỏng hoặc huyết khối muộn hoặc MXV có 
can xi hoá bề mặt [55] trên nền tổn thương tái hẹp muộn. Seung Jung Park và 
cs cũng cho thấy thời gian hình thành MXV non ở stent phủ thuốc thường 
sớm hơn (thường sau 6 tháng) so với stent kim loại trần (thường sau 2 năm). 
Và mảng xơ vữa non là một trong những nguyên nhân liên quan đến huyết 
khối stent muộn và rất muộn [56], [40] 

 
Hình 1.6. Nội mạc tăng sinh 

(Nội mạc với đậm độ âm thấp trong tái hẹp stent sớm (A), và đậm độ âm cao 

hơn trong tái hẹp stent muộn (B). (Nguồn: Paul Schoenhagen [50]) 
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Hình 1.7. Minh hoạ mảng xơ vữa non trên IVUS 
(Nguồn Soo-Jin Kang: MXV non ở stent BMS 48 tháng (bên phải), 57 tháng (bên trái) [57] 

- NMTS mới mềm hay giảm âm (echolucent) (hình 1.8): có đậm độ âm 

mịn trong, thường gặp mảng xơ vữa có hàm lượng lipid cao. Tuy nhiên vùng 

giảm âm có thể do hoại tử trong mảng xơ vữa, chảy máu trong thành mạch 

hoặc là huyết khối [50, 58]. 

 

Hình 1.8. Nội mạc tăng sinh mới giảm âm 
(Nguồn: Bn Lê Xuân Th.. tái hẹp sau 7,7 tháng) 
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- NMTS với thành phần nhiều xơ (echodense) (hình 1.9): có đậm độ âm 

tăng, là những tổn thương hỗn hợp, thường gặp trong phần lớn tổn thương. 

- NMTS có can xi (hình 1.9) : Can xi rộng có thể là MXV ổn định. 

Ngược lại, microcalci thường thấy trong những lõi hoại tử giàu lipid của 

MXV không ổn định và có thể không được phản ánh tốt trên hình ảnh IVUS  

- NMTS với thành phần hỗn hợp (hình 1.9): MXV thường bao gồm các 

thành phần khác nhau với đặc điểm cản âm khác nhau. Tổn thương hỗn hợp 

thành phần của MXV có can xi. Hình 1.9 (bên trái) cho thấy hình ảnh MXV 

hỗn hợp tăng sinh trong stent có vôi hoá bề mặt kèm bóng cản. 

 
Hình 1.9. MXV nhiều xơ, MXV hỗn hợp trên IVUS 

(Hình ảnh stent trên IVUS: Lưới stent là những điểm sáng riêng biệt. Ngược lại, nội 

mạc tăng sinh nhiều xơ trong stent có mật độ âm thấp hơn (bên trái). Hình ảnh 

MXV hỗn hợp tăng sinh trong stent có vôi hoá bề mặt kèm bóng cản (bên phải). 

Nguồn: Bùi Văn Th.. (hình bên trái) và Bn Nguyễn Văn Ch..(hình bên phải) 

- Huyết khối trong stent: (hình 1.10) được nhận dạng là một khối trong 

lòng stent, thường chia thành lớp, thành thùy, hoặc là có cuống. Huyết khối 

có thể có đậm độ âm giảm và trong (echolucent) hoặc có đậm độ âm thay đổi 

lốm đốm ánh sáng. Dòng máu dạng vi mạch (microchannel) có thể thấy trong 

một vài tổn thương huyết khối. Trên IVUS hình ảnh huyết khối cấp gần tương 
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tự như đối với mô giàu lipid, ít tổ chức liên kết, máu quẩn. Vì vậy, tiêm thuốc 

cản quang hoặc nước muối để phân tách dòng tích tụ cho phép phân biệt với 

huyết khối thực sự với máu quẩn. 

 

Hình 1.10. Huyết khối trong Stent 
(Nguồn: Bn Trương Triều D.., Stent BMX sau 72 tháng) 

- NMTS có bản chất MXV không ổn định, loét, vỡ (hình 1.11): MXV 

không ổn định được định nghĩa là tổn thương có xu hướng dễ nứt vỡ hoặc ăn 

mòn, gây ra hậu quả là huyết khối sau đó. MXV nứt vỡ hoặc loét được xác 

định trên IVUS bởi hình ảnh hốc trên thành mạch máu kèm theo nội mạc bị 

rách và quan sát thấy có dòng chảy trong hốc của MXV. Vết rách nội mạc là 

bề mặt nội mạc bất thường của MXV bị loét. Tiêm thuốc cản quang có thể 

chứng minh và khẳng định điểm thông thương giữa lòng mạch và MXV. Trên 

siêu âm IVUS, mảng xơ vữa vỡ sẽ có một khoang thông với lòng mạch và có 

những mảnh vỡ của vỏ xơ. 
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Hình 1.11. Mảng xơ vữa không ổn định  
(Hình bên phải: MXV vỡ với lõi lipid, vỏ xơ dày. Có chỗ lõm vào lòng MXV, có khoang thông 

giữa lòng ĐMV và MXV. Nguồn: bn Trương Triều D. Bên trái: MXV với mũ can xi mỏng: MXV 

với lớp “mũ” mỏng tăng sáng như can xi nhưng không có bóng cản từ khoảng 3-9h. Nguồn Robert 

J. Russo, MD, PhD trong Intravascular Ultrasound Pocket Guide, tái bản lần thứ 7, 2011 [9] ) 

* Các loại mảng xơ vữa không ổn định: 

+ Mảng xơ vữa dễ vỡ: Có lõi lipid lớn và vỏ xơ mỏng, xâm nhập đại thực 

bào. Mảng xơ vữa không ổn định khi đạt tiểu chuẩn: Diện tích lõi Lipid (diện 

tích vùng trống âm) ≥ 1 mm2 hoặc diện tích lõi Lipid chiếm > 20% diện tích 

mảng xơ vữa và chiều dày vỏ xơ chỗ mỏng nhất < 0,7 mm (hình 1.11) 

+ Mảng xơ vữa vỡ với huyết khối gây hẹp và sớm tổ chức hóa. 
+ Mảng xơ vữa dễ bị ăn mòn với chất nền proteoglycan trong một 

mảng xơ vữa giàu tế bào cơ trơn 
+ Mảng xơ vữa bị ăn mòn với huyết khối 
+ Xuất huyết trong mảng xơ vữa do vỡ mạch máu nuôi mạch máu. 

+ Nốt canxi lồi vào lòng mạch. 

+ Mảng xơ vữa gây tắc mạch mạn tính với canxi hóa nặng, huyết 

khối cũ và tổn thương lệch tâm. 

1.2.2.4. IVUS đánh giá đặc điểm stent ĐMV trong tổn thương tái hẹp 

Trên IVUS có thể đánh giá được chi tiết các tình trạng của stent sau can 

thiệp rõ ràng hơn so với trên chụp ĐMV chọn lọc [9]. Thầy thuốc có thể đo 
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đạc các thông số của stent cũng như đánh giá trực quan bằng mắt các tình 

trạng của stent như các mắt stent có áp sát không, stent gẫy, stent gối nhau… 

* Stent không nở hết (Underexpansion): 

 Stent không nở hết được phát hiện trên chụp mạch trong nhiều trường 

hợp nhưng sử dụng IVUS cho hình ảnh rõ ràng về các mắt áp sát tốt vào 

thành nhưng diện tích stent nhỏ hơn đáng kể so với diện tích lòng mạch. Stent 

không nở tốt được định nghĩa trên IVUS là khi diện tích stent < 90% diện tích 

lòng mạch tham chiếu [9], [59]. Cơ chế của hiện tượng này thường do áp lực 

bóng không đủ hoặc do tính chất của mảng xơ vữa như can xi, lệch tâm làm 

ảnh hưởng tới độ nở của stent. Trong quá trình theo dõi, stent không nở hết có 

thể do hiện tượng tái cấu trúc âm tính của mạch máu hoặc do hiện tượng co 

lại mạn tính (recoil) của stent. Một số tác giả lấy chỉ số MLSA/MLATCTB < 

90% để xác định hiện tượng stent không nở hết trong quá trình theo dõi [54].  

+ Stent không nở hết một phần (incomplete expansion)[19]: được định 

nghĩa bởi ít nhất một mắt stent cách bề mặt nội mạc của thành động mạch và 

có dấu hiệu cho thấy có máu ở phía sau đó, không bao gồm nhánh bên, 

thường hay gặp ở những tổn thương can xi hoặc tổn thương tại lỗ.  

 
Hình 1.12. Stent không nở hết do tái cấu trúc âm tính trên IVUS 

Nguồn: Giancarla Scalone [54]. A’: MLA TC đầu xa, C’: MLA TC Đầu gần. 

MLATCTB: 9,55 mm2, B’:MLSA vị trí tái hẹp:7,2 mm2. MLSA/MLATCTB: 75,4%. 
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* Stent không áp sát (SM-stent malapposition) [19]:  

Là tình trạng stent không áp sát toàn bộ hoặc 1 phần vào thành mạch. 

Stent áp sát vào thành mạch đóng vai trò quan trọng đối với mọi stent đặc biệt 

là ở stent phủ thuốc. Stent không áp sát cấp nếu phát hiện được ngay lập tức 

sau thủ thuật. Stent không áp sát lâu dài nếu phát hiện trong quá trình theo 

dõi, và stent không áp sát mắc phải là khi không phát hiện được sau can thiệp 

nhưng phát hiện được trong quá trình theo dõi. Trường hợp không có hình 

ảnh IVUS ngay sau can thiệp thì hiện tượng stent không áp sát phát hiện trong 

quá trình theo dõi được gọi chung là stent không áp sát muộn [17].  

Stent không áp sát muộn và cấp có do hai cơ chế bệnh học khác nhau 

cũng như chiến lược điều trị khác nhau. Stent không áp sát cấp thường liên 

quan tới áp lực bơm bóng thấp, phình mạch của đoạn thương tổn đích, mạch 

lớn, tổn thương can xi hóa, lệch tâm, tổn thương dài hoặc kích cỡ stent nhỏ 

hơn so với mạch máu. Tỷ lệ stent không áp sát giảm khi kĩ thuật can thiệp 

ngày càng tiến bộ với sự hỗ trợ của nhiều dụng cụ can thiệp và can thiệp dưới 

sự hướng dẫn của IVUS hoặc OCT. 

Ngược lại, stent không áp sát muộn xảy ra trong quá trình theo dõi. Một 

vài cơ chế có thể gây ra stent không áp sát muộn như: tái cấu trúc dương tính 

của thành mạch máu, ly giải huyết khối dưới stent (thường gặp sau đặt stent ở 

bệnh nhân NMCT cấp với tổn thương có huyết khối), sự co lại của stent mạn 

tính và phản ứng quá mẫn do thành phần cấu tạo của stent.  

Stent không áp sát cấp có tỷ lệ tương tự giữa stent kim loại trần và stent 

phủ thuốc [60], [61]. Stent không áp sát muộn ít gặp đối với stent thường 

nhưng thường gặp hơn ở stent phủ thuốc [62]. 

Diễn tiến những hình thái của stent không áp sát được mô tả bởi Hur và 

cộng sự (sơ đồ 1.1) [63].  
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 Sơ đồ 1.1. Diễn tiến những hình thái khác nhau của stent không áp sát 

Stent không áp sát và stent không nở hết có thể cùng tồn tại với nhau hoặc 

riêng rẽ [54]. Thường tình trạng stent không áp sát không được phát hiện bởi 

chụp ĐMV qua da mà phải sử dụng OCT hoặc IVUS [10], [49].  

* Stent nhỏ (undersize): 

 Là hiện tượng kích thước stent nhỏ hơn so với kích thước lòng mạch 

tham chiếu. Stent nhỏ khác với stent kích cỡ nhỏ. Stent kích cỡ nhỏ là stent có 

kích cỡ tương ứng với kích thước lòng mạch tham chiếu nhưng do kích thước 

mạch máu nhỏ nên stent được sử dụng có kích cỡ nhỏ. Lựa chọn kích cỡ stent 

phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ can thiệp khi đánh giá tổn thương và sự 

hỗ trợ của các công cụ như IVUS, OCT. Stent nhỏ hơn so với kích thước 

mạch máu cũng là một yếu tố góp phần vào cơ chế gây tái hẹp stent.  
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Hình 1.13. Stent nhỏ (undersize) và nội mạc tăng sinh (IH) trong stent 
(Stent nhỏ hơn so với lòng mạch tham chiếu: hình ảnh bệnh nhân NMCT cấp 

được đặt stent BVS 3,5 x 28 mm tại LAD, đường kính mạch tham chiếu 4,5 mm. 

Hình ảnh tái hẹp stent sau 21 tháng. Nguồn: bệnh nhân Vũ Văn V.) 

* Stent bị gẫy (fracture stent):  

 Là hiện tượng stent mất tính liên tục một phần hay hoàn toàn trong quá 

trình theo dõi sau khi đặt stent [64]. Khi stent bị gẫy sẽ bộc lộ khung kim loại 

ở những vị trí chứa thuốc, ảnh hưởng tới việc giải phóng thuốc tại chỗ, đồng 

thời ảnh hưởng tới cấu trúc stent làm stent giãn không đồng dạng gây nên tái 

hẹp (điển hình là tái hẹp điểm) [65]. Tỷ lệ stent phủ thuốc gẫy được báo cáo 

vào khoảng từ 1%-8%, và thường gặp tại vị trí của ĐMV phải với những tổn 

thương xoắn, gập góc, hai stent chồng lên nhau, stent dài và lưới stent phủ 

sirolimus (hay gặp ở stent Cypher) [66], [67]. Năm 2015, Kosaku Goto [52] 

đã sử dụng IVUS để đánh giá hình thái tái hẹp của stent kim loại trần, stent 

phủ thuốc thế hệ 1 và 2 báo cáo stent bị gẫy chỉ gặp ở DES, và tỷ lệ gãy stent 

DES thế hệ 1,  thế hệ 2 với tỷ lệ tương ứng là 5,8% và 8,3%. 
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Ngoài ra trên IVUS còn đánh giá được một số tình trạng stent khác như 

stent méo (distorted), gối nhau (overlap) hay khoảng trống stent (stent gap)… 

1.2.2.5. IVUS đánh giá đặc điểm tái cấu trúc mạch máu sau đặt stent ĐMV 

 Tái cấu trúc mạch máu (Vascular remodeling) là hiện tượng thay đổi 

kích cỡ mạch máu theo thời gian do sự tăng sinh của nguyên bào sợi lớp áo 

ngoài, chuyển thành nguyên bào sợi cơ, lớp áo ngoài dầy lên (hoặc co thắt) và 

tăng tỷ trọng tế bào [50], [19]. Tái cấu trúc âm tính là kích thước mạch máu 

nhỏ lại và tái cấu trúc dương tính là kích thước mạch máu lớn lên trong quá 

trình theo dõi [68].  

Tái cấu trúc mạch máu là cơ chế gây tái hẹp chính sau quá trình nong 

bóng ĐMV so với nội mạc tăng sinh, tuy nhiên khi stent ra đời đã hạn chế 

được hiện tượng co chun thành mạch nhờ khung giá đỡ stent [7]. Nhiều NC 

sử dụng IVUS để đánh giá sự thay đổi mạch máu sau khi đặt stent ĐMV.  

* Đặc điểm tái cấu trúc mạch máu sau đặt stent kim loại trần ĐMV 

Từ các nghiên cứu cho thấy tái cấu trúc âm tính là cơ chế chính gây ra 

tái hẹp sau nong bóng ĐMV, stent BMS ra đời đã khắc phục được hiện tượng 

này. Giá đỡ bằng kim loại đã hạn chế được phần nào hiện tượng co lại của 

mạch máu và làm giảm tỷ lệ tái hẹp sau đặt stent so với chỉ nong bóng đơn 

thuần [7]. Trong đó đặc biệt có 3 tác giả Tanabe, Hofffmann và Nakamura 

trong 3 thử nghiệm đánh giá trên IVUS cho thấy vẫn có sự đáp ứng tái cấu 

trúc mạch máu sau đặt stent BMS. Tanabe và cs khi phân tích kết quả trên 

152 bệnh nhân được đặt stent BMS kết luận rằng tái cấu trúc mạch máu sau 

đặt stent BMS xảy ra không có tương quan với nội mạc tăng sinh trong stent, 

tuy nhiên Nakamura và Hoffmann báo cáo thấy có sự tương quan giữa thay 

đổi kích thước mạch máu sau đặt stent với nội mạc tăng sinh mới [69], [70].  
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* Đặc điểm tái cấu trúc mạch máu sau đặt stent phủ thuốc 

Nội mạc tăng sinh mới là cơ chế chính gây nên tái hẹp stent BMS. Stent 

DES ra đời là bước đột phá nhất để hạn chế hiện tượng này. Đánh giá bằng 

IVUS đối với đáp ứng của mạch máu sau đặt stent DES cho thấy các nhóm 

thuốc khác nhau cũng có đáp ứng khác nhau [68]. Các thuốc được sử dụng để 

phủ lên stent trong cấu tạo của stent DES nhằm chống tái hẹp là nhờ cơ chế 

tác động vào các giai đoạn phân chia của các tế bào (Hình 1.1) [19]. Tuy 

nhiên, các báo cáo về đáp ứng mạch máu sau đặt stent DES lâu dài hiện này 

vẫn còn hạn chế do thiếu các số liệu nghiên cứu. Trong các nghiên cứu nói 

chung cho thấy sau đặt stent 9-12 tháng chưa có sự thay đổi đáng kể của mạch 

máu tại vị trí can thiệp. Tuy nhiên, một nghiên cứu theo dõi sau đặt stent phủ 

Sirolimus 4 năm cho thấy có hiện tượng tái cấu trúc âm tính tại vị trí tổn 

thương góp phần vào cơ chế tái hẹp [2]. Một số tổn thương sau đặt stent DES 

được quan sát thấy hiện tượng phình hoặc tái cấu trúc dương tính của mạch 

máu gây nên hiện tượng huyết khối muộn sau đặt stent phủ thuốc [17]. 

Để đánh giá tái cấu trúc mạch máu trên IVUS trong 1 thời điểm quan sát, 

nhiều tác giả đã lấy chỉ số RI (Remodeling Index) bằng diện tích màng chun 

xơ ngoài (EEMA) tại vị trí tổn thương/ diện tích màng chun xơ ngoài tham 

chiếu trung bình. Nếu RI ≤ 1 được xem là tái cấu trúc âm tính và RI > 1 được 

xem là tái cấu trúc dương tính [71] 

Các nghiên cứu cho thấy IVUS có ích trong xác định nguyên nhân gây 

tái hẹp stent ĐMV và giúp hướng dẫn điều trị tái hẹp. Trên IVUS có thể đánh 

giá các tình trạng của stent và mạch máu từ đó có thể xác định các nguyên 

nhân gây ra tái hẹp như các nguyên nhân cơ học (stent không nở hết, stent 

không áp sát, stent gẫy, stent gối nhau,…) hoặc do tái cấu trúc âm tính, tái cấu 

trúc dương tính hoặc do phối hợp của nhiều yếu tố.  
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1.2.2.6. Một số yếu tố phối hợp trên IVUS liên quan đến tái hẹp stent ĐMV 

Cơ chế chính gây tái hẹp stent ĐMV là do nội mạc tăng sinh. Tuy nhiên 

nhiều nghiên cứu cho thấy có thể có nhiều yếu tố kết hợp với nội mạc tăng 

sinh gây ra tái hẹp như tái cấu trúc âm tính, stent không nở hết, stent không áp 

sát, stent gẫy, stent méo… 

Hoffmann và cs [69] đã báo cáo tái hẹp stent BMS do phối hợp giữa nội 

mạc tăng sinh và tái cấu trúc âm tính.  

Marco T. Castagna và cs [72] đánh giá trên IVUS cho thấy ngoài nội 

mạc tăng sinh thì các lí do cơ học cũng là cơ chế gây tái hẹp stent ĐMV. 

Trong đó nghiên cứu phát hiện nguyên nhân stent không nở hết với tiêu chuẩn 

là diện tích stent tối thiểu/diện tích lòng mạch tham chiếu trung bình < 80% 

gặp ở 25% tổn thương tái hẹp stent. 

Soo-Jin Kang và cs [51] với tiêu chuẩn stent không nở hết là khi diện 

tích stent tối thiểu < 5 mm2
 và IH < 50%; Cơ chế tái hẹp chủ yếu do tăng sinh 

nội mạc khi diện tích stent ≥ 5 mm2 và IH ≥ 50%. Cơ chế do vừa tăng sinh 

vừa do stent nở không hết khi diện tích stent < 5 mm2 và IH > 50%. Tác giả 

đã kết luận rằng ngoài nội mạc tăng sinh thì hiện tượng stent không nở hết là 

một trong những nguyên nhân gây ra tái hẹp stent. 

Guilherme F và cs đã tổng kết các nghiên cứu sử dụng IVUS trong đánh 

giá stent không áp sát cũng cho thấy ngoài nội mạc tăng sinh thì stent không 

áp sát cũng là nguyên nhân gây nên tái hẹp. Bên cạnh đó cũng phân tích cho 

thấy rằng stent không áp sát có thể do kĩ thuật hoặc sẽ thường gặp hơn ở 

những tổn thương có MXV nhiều can xi, stent gẫy, stent méo… [17] 

Một số yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp trên IVUS 1.2.3. 

1.2.3.1. Các yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp điểm và lan toả trên IVUS 

Hình thái tái hẹp điểm hay tái hẹp lan toả thường liên quan tới tiên lượng 

tái can thiệp tổn thương đích sau này cũng như ảnh hưởng tới quyết định lựa 

chọn phương pháp điều trị tổn thương tái hẹp.  
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Các hình thái liên quan đến tái hẹp stent bao gồm đặc điểm bệnh nhân, 

loại stent được sử dụng và kĩ thuật can thiệp. Các nghiên cứu đều cho thấy 

stent BMS chủ yếu gặp tái hẹp lan toả (57%-90,7%), còn stent phủ thuốc gặp 

chủ yếu tái hẹp điểm (47-83,9%) [3]. 

Để lý giải cho hiện tượng tái hẹp điểm thường gặp ở stent DES, các 

nghiên cứu sử dụng IVUS cho thấy các tình trạng cơ học của stent, như stent 

không áp sát (1 phần hoặc hoàn toàn), stent không nở hết, stent gẫy, khoảng 

trống stent, phóng thích thuốc không đều… có thể là những nguyên nhân gây 

kích thích nội mạc tăng sinh khu trú tạo nên hình thái tái hẹp điểm. Các tình 

trạng lỗi cơ học này của stent có thể gây ra bởi kĩ thuật trong quá trình can 

thiệp, do quá trình co lại mạn tính của mạch máu hoặc do diễn tiến mới của 

mảng xơ vữa ngoài stent [73].  

Ngoài ra một số nghiên cứu cũng cho thấy một số yếu tố của bệnh nhân 

như đái tháo đường, hút thuốc lá có liên quan tới hình thái tái hẹp lan toả [20] 

1.2.3.2. Một số yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp rìa stent trên IVUS 

Các nghiên cứu bằng IVUS cho thấy stent DES giúp làm giảm tái hẹp so 

với stent BMS do tác dụng ức chế tăng sinh nội mạc của thuốc phủ stent. Tuy 

nhiên tỷ lệ tái hẹp vùng rìa stent DES vẫn còn đáng kể [53]. Các yếu tố liên 

quan tới tái hẹp vùng rìa stent được các tác giả đề cập là: do áp lực bóng tác 

động lên vùng rìa stent, tái cấu trúc âm tính mạch máu (mạch máu co nhỏ lại), 

tác dụng ức chế của thuốc phủ stent DES tại vùng rìa bị giảm hay tiến triển 

của mảng xơ vữa non tại vùng rìa stent [53], [74], [75], [76].   

Kohei [53] đã tổng kết các nghiên cứu sử dụng IVUS đánh giá tái hẹp 

vùng rìa stent cho thấy stent kim loại trần thường là do tăng khối lượng MXV 

(từ tiến triển của bệnh lý xơ vữa động mạch hoặc tăng sinh nội mạc) và tái 

cấu trúc âm tính. Tác giả cũng tổng kết các nghiên cứu như TAXUS II,IV, 
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ASPECT, DiabeDES, HORIZONS-AMI, E- SIRIUS về tái hẹp rìa stent DES 

cho thấy tái hẹp rìa stent phủ thuốc thường do tăng sinh nội mạc, tái cấu trúc 

mạch máu và tác động cơ học trong quá trình can thiệp lên vùng rìa. Các 

thuốc phủ stent như Sirolimus, Paclitaxel, evrolimus ảnh hưởng tới vùng rìa 

stent qua theo dõi dọc vẫn còn hạn chế bởi thời gian theo dõi ngắn (thường 

trung bình sau 9 tháng) do đó vẫn cần những nghiên cứu theo dõi dài hơn để 

hiểu hơn về đặc điểm tái hẹp vùng rìa qua đó đưa ra các biện pháp hạn chế và 

điều trị. Ichimoto [77] nghiên cứu cơ chế tái hẹp vùng rìa stent phủ Sirolimus 

bằng IVUS cho thấy tái hẹp vùng rìa đầu gần của stent là do tái cấu trúc âm 

tính, còn tái hẹp rìa đầu xa của stent là do tăng sinh nội mạc.  

1.3. Nghiên cứu bằng IVUS trong đánh giá tái hẹp trên thế giới và ở VN 

Nghiên cứu IVUS trong đánh giá đặc điểm, nguyên nhân và cơ chế 1.3.1. 

tái hẹp stent ĐMV. 

Trên thế giới đã có nhiều NC ứng dụng IVUS trong đánh giá đặc điểm 

tái hẹp, xác định các yếu tố nguy cơ tái hẹp, xác định nguyên nhân và cơ chế 

tái hẹp qua đó giúp đưa ra các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ tái hẹp stent ĐMV. 

Các nghiên cứu bằng IVUS cho thấy tái hẹp ĐMV sau nong bóng là do 

hiện tượng co lại cấp tính của thành mạch (Early elastic recoil) và tái cấu trúc 

mạch máu. Một báo cáo trên IVUS cho thấy mạch máu co lại cấp tính là 

nguyên nhân gây mất 40% diện tích lòng mạch ngay sau nong bóng [7]. 

Các nghiên cứu trên IVUS cho thấy sự ra đời của stent BMS giúp khắc 

phục sự co lại cấp tính của mạch máu sau nong bóng và nguyên nhân gây tái hẹp 

stent BMS là do tăng sinh nội mạc và tái cấu trúc của mạch máu [1], [7]. Một số 

NC bằng IVUS đánh giá đặc điểm và cơ chế tái hẹp của stent BMS như:  

- Hoffmann và cs [69] đã báo cáo kết quả quan sát IVUS trên 142 stent 

Palmaz-Schatz (BMS) ở 115 tổn thương (nghiên cứu HIPS). NC cho thấy tái 
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hẹp stent BMS là do nội mạc tăng sinh (IH), nguyên nhân tái hẹp do sự co lại 

(recoil) của stent là không đáng kể. Năm 1998 Hoffmann và cs cũng đã đánh 

giá tương quan giữa tăng sinh nội mạc và kích thước stent bằng IVUS trên 

221 stent Palmaz-Schatz ở 177 tổn thương, theo dõi sau 6 tháng. NC cho thấy 

bề dầy nội mạc tăng sinh không phụ thuộc vào kích cỡ stent. Sự độc lập giữa 

quá tình tăng sinh và kích thước stent cho phép lý giải vì sao tỷ lệ tái hẹp lại 

cao ở những stent có kích thước nhỏ: tức là cùng một lượng nội mạc tăng sinh 

sẽ gây hẹp lòng mạch nhiều hơn ở những mạch nhỏ [78].  

- Tái cấu trúc âm tính gây ra tái hẹp do giảm kích thước lòng mạch. Bên 

cạnh đó, tái cấu trúc dương tính cũng gây ra tái hẹp. Lý giải cho cơ chế tái 

cấu trúc dương tính của động mạch tại vị trí đặt stent đã được báo cáo bởi 

Hoffmann và cs. Chuỗi hình ảnh trên IVUS ở 49 stent Palmaz-Schatz cho 

thấy diện tích mạch máu tăng lên có ý nghĩa trong quá trình theo dõi. Có 

nghĩa là trong quá trình theo dõi có sự tăng lên của khối lượng mảng xơ vữa. 

Sự gia tăng MXV ngoài stent gây ra hiện tượng giãn các động mạch tuy nhiên 

cũng sẽ đè ép vào stent và gây co nhỏ diện tích stent dẫn tới hẹp lòng mạch. 

Quan sát này có thể giải thích vì sao đoạn động mạch với tái cấu trúc dương 

tính thường có khối lượng mảng xơ vữa tồn dư phía ngoài stent lớn hơn và 

điều đó giảm khả năng bù lại bởi quá trình giãn ra của các mạch máu và vì 

vậy tổ chức mô phát triển sẽ xuất hiện phía trong stent.  

Với sự ra đời của stent DES giúp giảm tái hẹp stent do thuốc ức chế hiện 

tượng tăng sinh nội mạc. Tuy nhiên tỷ lệ tái hẹp stent DES trong những năm 

gần đây báo cáo vẫn còn trên dưới 10%. Cơ chế tái hẹp stent DES cũng còn 

chưa rõ ràng. Có một số nghiên cứu đánh giá tái hẹp stent phủ thuốc như:  

- Marco T. Castagna và cs [72] năm 2001 đã báo cáo trên 49 tổn thương 

tái hẹp ở 1090 bệnh nhân điều trị tái hẹp được làm IVUS. Kết quả cho thấy 
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ngoài nội mạc tăng sinh là cơ chế gây tái hẹp thì các lí do cơ học cũng là cơ 

chế gây tái hẹp stent ĐMV. Trong đó nghiên cứu phát hiện nguyên nhân stent 

không nở hết với tiêu chuẩn là diện tích stent tối thiểu/diện tích lòng mạch 

tham chiếu trung bình < 80% gặp ở 25%. Nghiên cứu cho thấy stent không nở 

hết (underexpansion) chỉ được IVUS phát hiện, còn chụp mạch chọn lọc 

không xác định được tình trạng này.  

- Soo-Jin Kang và cs [51] phân tích cơ chế tái hẹp stent DES bằng IVUS 

cho thấy hầu hết do tăng sinh nội mạc. Tuy nhiên, stent không nở hết, kích 

thước stent nhỏ là những yếu tố góp phần vào nguyên nhân gây tái hẹp. Trong 

nghiên cứu tác giả xác định tiêu chuẩn stent không nở hết khi diện tích stent 

tối thiểu < 5 mm2
 và IH < 50%; Cơ chế tái hẹp chủ yếu do tăng sinh nội mạc 

khi diện tích stent ≥ 5 mm2 và IH ≥ 50%. Cơ chế do vừa tăng sinh vừa do 

stent nở không hết khi diện tích stent < 5 mm2 và IH > 50%.  

- Byoung- Keuk Kim và cs [79] đánh giá tái hẹp trên 502 bệnh nhân đặt 

stent phủ thuốc Sirolimus, theo dõi sau 8 tháng có 28 tổn thương tái hẹp trên 

27 bệnh nhân. NC ghi nhận 48% tổn thương có stent không nở hết, 14% tái 

hẹp do stent gãy, 14% tái hẹp vùng rìa stent và 33% tái hẹp trên stent phủ 

thuốc sirolimus do nội mạc tăng sinh. 

- George D. Dangas và cs [3] phân tích tổng hợp cho thấy tái hẹp stent 

DES sau can thiệp thường do các yếu tố sinh học (Kháng thuốc, tăng nhạy 

cảm), các yếu tố cơ học (stent nở không hết, phân bố các mắt stent không đều, 

stent bị gẫy, hoặc do màng bọc polimer), các yếu tố kĩ thuật (có khoảng trống 

stent, do áp lực bóng tác động gây tổn thương vùng rìa stent, hoặc tồn dư 

mảng xơ vữa do stent không phủ hết tổn thương).  

Các nghiên cứu bằng IVUS trong xác định đặc điểm, nguyên nhân tái 

hẹp stent ĐMV cho thấy để xác định chính xác cơ chế gây tái hẹp nên theo 
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dõi dọc tình trạng stent từ sau khi can thiệp cho tới thời điểm tái hẹp. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu với số liệu theo dõi dọc thường được tiến hành đồng 

nhất ở một nhóm stent, thời gian theo dõi thường từ 6-9 tháng và số lượng tổn 

thương tái hẹp không nhiều. Những nghiên cứu với số lượng tái hẹp lớn 

thường lấy cắt ngang tại một thời điểm và những kết luận về cơ chế tái hẹp 

stent đưa ra vẫn còn những hạn chế nhất định.  

Tại Việt Nam đã có một số tác giả nghiên cứu mô tả tổn thương ĐMV 

trên siêu âm IVUS. Trong đó có hai nghiên cứu lớn là của tác giả (1) Khổng 

Nam Hương [71] nghiên cứu về vai trò của IVUS trong đánh giá chi tiết tổn 

thương ĐMV. Nghiên cứu trên 112 bệnh nhân tập trung vào những tổn 

thương khó đánh giá trên chụp ĐMV như tổn thương hẹp ĐMV mức độ vừa, 

hẹp thân chung ĐMV trái. Nghiên cứu đã đánh giá về ứng dụng của IVUS 

trong hướng dẫn điều trị can thiệp ĐMV, tập trung vào sử dụng những dữ liệu 

mà IVUS mang lại để giúp chỉ định can thiệp, hướng dẫn kỹ thuật và đánh giá 

kết quả sau can thiệp cũng như phát hiện các biến chứng của quá trình can 

thiệp ĐMV nếu có. (2) Hoàng Văn Sỹ [48] nghiên cứu trên 215 bệnh nhân về 

vai trò của siêu âm IVUS trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý động mạch 

vành. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam đánh giá về đặc điểm 

tái hẹp và một số yếu tố liên quan tới tái hẹp stent ĐMV trên IVUS.  

Nghiên cứu IVUS trong đánh giá điều trị tái hẹp stent ĐMV 1.3.2. 

Điều trị tái hẹp stent vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà tim mạch 

can thiệp. Có nhiều kĩ thuật để điều trị tái hẹp stent ĐMV. IVUS được ứng 

dụng rộng rãi trong các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các phương pháp 

điều trị tái hẹp stent ĐMV [80], [81], [82].  

IVUS được sử dụng để xác định vai trò của xạ trị liệu trong điều trị tái 

hẹp stent, giúp giải thích rõ hơn về biến chứng của liệu pháp xạ trị như trong 

các nghiên cứu SCRIPPS, GAMMA-1,WRIST, BETA WRIST [83].  
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Qua các NC sử dụng IVUS, Daniele G và cs [84] đã phân tích gộp 24 

thử nghiệm trên 4880 bệnh nhân, so sánh giữa các phương pháp điều trị tái 

hẹp stent ĐMV bằng bóng, bằng stent BMS, xạ trị liệu, khoan cắt MXV, 

cutting balloon, bóng phủ thuốc và stent DES. Phân tích gộp này đưa ra 4 kết 

luận chính: 

(1) Bóng phủ thuốc và stent phủ thuốc là phương pháp can thiệp điều trị 

tái hẹp stent ĐMV hiệu quả nhất trong các chiến lược điều trị tái hẹp. 

 (2) Sử dụng nong bóng đơn thuần ít hiệu quả hơn so với nong bóng phủ 

thuốc hoặc đặt stent phủ thuốc. 

(3) Nong bóng phủ thuốc hiệu quả hơn ở bệnh nhân tái hẹp stent BMS so 

với stent DES.  

(4) Stent DES thế hệ thứ hai everolimus làm giảm tỷ lệ tái can thiệp tổn 

thương đích so với bóng phủ thuốc. Các phương pháp khác như nong bóng 

đơn thuần, stent BMS, xạ trị liệu, khoan cắt MXV bằng rotablator hay cutting 

baloon làm tăng tỷ lệ tái can thiệp tổn thương đích. Không có sự khác biệt 

trong tỷ lệ tử vong, NMCT, huyết khối stent giữa các phương pháp điều trị. 

Nguy cơ mắc biến cố tim mạch (MACE) giảm ở nhóm dùng bóng phủ thuốc 

và stent phủ thuốc. 

Việc điều trị tái hẹp stent DES hiện vẫn còn bàn cãi. IVUS nên được sử 

dụng để định hướng can thiệp tổn thương tái hẹp [19]. Mặc dù sử dụng IVUS 

hướng dẫn cho can thiệp chưa phải là chỉ định thường quy nhưng nhiều NC cho 

thấy tối ưu hoá kĩ thuật đặt stent dưới hướng dẫn điều trị của IVUS giúp giảm 

nguy cơ tái hẹp [85]. George D và cs đã đưa ra phác đồ tiếp cận trong điều trị 

tái hẹp stent ĐMV ở sơ đồ 1.2. 
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Sơ đồ 1.2. Chiến lược điều trị tái hẹp stent phủ thuốc  
(Nguồn: George D và cs, In-Stent Restenosis in the Drug-Eluting Stent Era [3])  
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CHƯƠNG 2  
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Là các bệnh nhân được chẩn đoán xác định là có tái hẹp stent ĐMV sau 

can thiệp, có chỉ định và được thực hiện thành công IVUS, điều trị nội trú tại 

Viện Tim mạch Việt nam từ 11/2015 đến tháng 8/2018. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: 2.1.1. 

- Các bệnh nhân có tiền sử đặt stent ĐMV, nghi ngờ có tái hẹp stent 

(như đau ngực, có biểu hiện thiếu máu mới trên ĐTĐ, các test không xâm, hội 

chứng vành cấp) có chỉ định chụp ĐMV qua da. 

- Được chẩn đoán xác định là có tái hẹp stent trên hình ảnh chụp ĐMV 

qua da. 

- Có chỉ định làm IVUS và đã thực hiện thành công kỹ thuật IVUS . 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán tái hẹp: Dựa trên kết quả chụp ĐMV qua da: 

Đường kính lòng mạch tại vị trí đặt stent tái hẹp ≥ 50% (đánh giá theo 

phương pháp QCA). 

- Tiêu chuẩn thành công của IVUS: Thu được hình ảnh tái hẹp trên 

IVUS đáp ứng đánh giá đo đạc các thông số trong nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn IVUS không thành công: Khi hình ảnh IVUS thu được 

không áp ứng được đánh giá đo đạc các thông số trong nghiên cứu.  

Tiêu chuẩn loại trừ: 2.1.2. 

 Chúng tôi loại trừ khỏi nghiên cứu các bệnh nhân:  

- Huyết động không ổn định 

- Từ chối tham gia nghiên cứu hoặc kỹ thuật IVUS không thành công  
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu:  2.2.1. 

Nghiên cứu tiến cứu, quan sát mô tả cắt ngang 

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: 2.2.2. 

Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang. Chúng tôi sử dụng công thức sau để 

tính cỡ mẫu:  

 

Trong đó:  

n: cỡ mẫu nghiên cứu cần có                      Z2  
1- α/2 : khoảng tin cậy 

α: mức ý nghĩa thống kê                           p: tỷ lệ           d: sai số 

Với p = 0,3; lấy d = 0,1 à n = 80 

Dangas và cs đã tổng kết đặc điểm về hình thái tái hẹp điểm của stent 

phủ thuốc thường gặp hơn so với hình thái tái hẹp lan toả. Tỷ lệ gặp hình thái 

tái hẹp lan toả đối với DES trung bình trong các nghiên cứu xấp xỉ khoảng 

30% (tuỳ thuộc từng nghiên cứu tỷ lệ này gặp từ 16 - 53%) [3]. Do đó chúng 

tôi lấy p = 0,3 (dựa vào tỷ lệ hình thái lan toả). 

Vậy số bệnh nhân cần cho nghiên cứu tối thiểu là 80 bệnh nhân 

Chọn tất cả các bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn lựa chọn, không có tiêu 

chuẩn loại trừ, nằm viện trong thời nghiên cứu vào mẫu nghiên cứu, không 

phân biệt tuổi, giới, cho đến khi đủ cỡ mẫu. 

Các bước tiến hành nghiên cứu 2.2.3. 

- Hỏi tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng tỉ mỉ, làm các xét nghiệm cận 

lâm sàng, điện tâm đồ, siêu âm tim, chụp động mạch vành qua da và IVUS. 
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- Chọn bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn, không có tiêu chuẩn loại trừ 

vào nghiên cứu. 

- Làm bệnh án theo mẫu nghiên cứu (phụ lục 2). 

- Thu thập các thông số trên chụp động mạch vành và IVUS 

- Phân tích và xử lí số liệu, trả lời cho mục tiêu nghiên cứu  

Các biến số nghiên cứu chính trong nghiên cứu 2.2.4. 

2.2.4.1. Các biến số về đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu 

*  Thông số về đặc điểm chung:  

- Tuổi, giới, các yếu tố nguy cơ tim mạch 

- Tính chất đau ngực  

- Suy tim trên lâm sàng (NYHA, KILLIP) 

- Xét nghiệm cận lâm sàng: Men tim, chức năng tâm thu thất trái (EF) 

- Tuổi stent: được xác định bằng thời gian từ sau khi đặt stent đến thời 

điểm khảo sát tái hẹp (tính theo tháng) 

* Các thông số trên chụp ĐMV: 

- Chiều dài tái hẹp (mm): khoảng cách giữa hai ranh giới tái hẹp/bình 

thường (từ “vai” này đến “vai” kia) ở đầu gần và đầu xa của đoạn tái hẹp. 

- Đường kính lòng mạch nhỏ nhất (mm): khoảng cách nhỏ nhất giữa hai 

bờ lòng mạch ngấm thuốc cản quang của đoạn tái hẹp. 

- Đường kính lòng mạch tham chiếu đầu gần và đầu xa (mm): khoảng 

cách giữa hai bờ lòng mạch ngấm thuốc cản quang tại ranh giới đoạn tái hẹp - 

bình thường ở đầu gần và đầu xa 

- Tỷ lệ phần trăm đường kính tái hẹp (%) = (ĐK mạch tham chiếu - ĐK 

chỗ tái hẹp nhất)/ ĐK tham chiếu x 100 

- Tỷ lệ phần trăm diện tích tái hẹp (%) = (DT tham chiếu - DT vị trí tái 

hẹp nhất)/DT tham chiếu x 100 
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- % ĐK tái hẹp: Từ 50% - < 70%: Tái hẹp vừa và ≥70%: Tái hẹp khít 

- Chiều dài tổng stent trên 1 tổn thương (mm) 

- Đường kính stent đo trên QCA (mm) 

- Hình thái tổn thương tái hẹp (dựa vào chiều dài và vị trí tổn thương) 

- Bằng mắt thường người thầy thuốc đánh giá thêm: 

+ Huyết khối 

+ Vôi hóa: đó là các đốm mờ cản quang của thành mạch trên đoạn tổn 

thương xuất hiện trên màn huỳnh quang tăng sáng trước khi bơm thuốc cản 

quang. 

+ Gãy stent: Hình ảnh mất liên tục bờ stent trên phim chụp  

Đánh giá các thông số trên chúng tôi dựa theo hướng dẫn đo đạc 

trên IVUS của tác giả Paul Schoenhagen  [50] 

- Tổn thương có ý nghĩa ĐMV: Đo trên QCA hẹp ≥ 50% tại LM hoặc 

≥70% tại các vị trí khác của ĐMV. Số nhánh ĐMV tổn thương được tính khi 

có hẹp ĐMV có ý nghĩa ĐMV hoặc đã được can thiệp ĐMV trước đấy [19]. 

2.2.4.2. Các biến số về đặc điểm tái hẹp trên IVUS trong nghiên cứu 

Xác định trên IVUS vị trí tái hẹp, vị trí tham chiếu đầu gần, đầu xa để tiến 

hành các đo đạc các thông số nghiên cứu (bảng 2.1). Trong nghiên cứu chúng 

tôi chọn 3 mặt cắt tiêu biểu để phân tích: 

- Một mặt cắt có diện tích lòng mạch nhỏ nhất tại vị trí tái hẹp stent.  

- Hai mặt cắt ở vị trí tham chiếu đầu gần và đầu xa, nơi có diện tích 

MXV nhỏ nhất ở hai đầu vị trí tổn thương tái hẹp stent. 

- Nếu có tổn thương tái hẹp tại vùng rìa stent, chúng tôi lấy thêm mặt 

cắt tiêu biểu ở vùng rìa tại vị trí hẹp nhất trong khoảng kế cận bờ stent 5 mm. 

- Cách đo đạc và định nghĩa các biến số được trình bày ở mục 2.2.6.2 
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Bảng 2.1. Các thông số nghiên cứu vị trí đo đạc trên IVUS 

Các thông số 

Vị trí đo đạc 
Tham 
chiếu 
đầu gần 

Tái hẹp 
stent 

Tham 
chiếu 
đầu xa 

Tái hẹp 
rìa stent 
(nếu có) 

DT mạch máu (EEMA) (mm2) + + + + 

ĐK mạch lớn nhất (mm) + + + + 

ĐK mạch nhỏ nhất (mm) + + + + 

DT lòng mạch nhỏ nhất 
(MLA) (mm2) 

+ + + + 

ĐK lòng mạch lớn nhất 
(MaLD) (mm) 

+ + + + 

ĐK lòng mạch nhỏ nhất 
(MLD) (mm) 

+ + + + 

DT stent nhỏ nhất  
(MLSA) (mm2) 

- + - + 

ĐK stent nhỏ nhất (mm) - + - + 

ĐK stent lớn nhất (mm) - + - + 

MLSA < 9 mm2 - + - + 

DT nội mạc tăng sinh (IH) (mm2) - + - + 

% DT nội mạc tăng sinh  (%IH) - + + + 

DT MXV (P$M) (mm2) - + - + 

MXV (%)  - + - + 

DT MXV tồn dư (mm2) - + - + 

Cung canxi hoá (độ) (nếu có) - + - + 

Chiều dài tổn thương canxi (mm) - + - + 

Chiều dài tái hẹp (mm)  - + - + 

Chỉ số tái cấu trúc (RI)  - + - + 

Tái cấu trúc âm tính/dương tính - + - + 
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- Từ các thông số đo đạc và quan sát chúng tôi xác định các biến 
nghiên cứu về đặc điểm tái hẹp ở bảng 2.2. 

 Bảng 2.2. Các biến số về đặc điểm tái hẹp trên IVUS 
Đặc điểm Biến số 

Mức độ tái hẹp  MLA, MLSA < 9 mm2 
Hình thái tái hẹp  Týp tái hẹp: Týp 1, 2, 3, 4. 

- Tái hẹp điểm: Týp 1; Tái hẹp lan toả: Týp 2,3,4 
- Tái hẹp rìa stent. 

Nội mạc tăng sinh - Diện tích nội mạc tăng sinh, % NMTS (%IH) 
- Hình thái MXV: nhiều xơ, hỗn hợp, MXV mềm, 
không ổn định 
(Huyết khối, lõi lipid lớn, vỡ, loét). 

Tình trạng stent - Stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90% ) 
- Stent méo, biến dạng (stent “crush” or distort) 
- Stent không áp sát (malapposition stent) 
- Stent gẫy (fracture stent), 
- Stent gối nhau (overlap stent), Khoảng trống stent 
(stent gap) 
 - Stent lỗi: khi có 1 trong các tình trạng stent nêu ở 
trên (không nở hết, không áp sát, gẫy, biến dạng, gối 
nhau…) 

Tái cấu trúc mạch 
máu 

Chỉ số tái cấu trúc: RI 
(TCT âm tính: RI ≤ 1; TCT dương tính: RI> 1) 

Các đặc điểm phối 
hợp ở tổn thương tái 
hẹp trên IVUS  

- NMTS (%IH ≥ 50%) và stent không nở hết 
(MLSA/MLATCTB < 90%) 
- Stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) và tái 
cấu trúc mạch máu (RI ≤ 1 và RI > 1) 
- NMTS và tình trạng stent lỗi (stent không nở hết, 
stent không áp sát, stent gẫy, stent gối nhau..) 

2.2.4.3. Các biến về một số yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp stent ĐMV 

trên IVUS 

Các yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp điểm, lan toả 

* Yếu tố liên quan đến bệnh nhân: Tuổi, giới, THA, ĐTĐ, Tổn thương đa 

mạch… 



 
 

	  

49 

* Các yếu tố liên quan đến stent: Tuổi stent, loại stent, tình trạng stent 

(stent không nở hết, stent không áp sát, stent gãy...) 

Các yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp rìa:  

Nội mạc tăng sinh, tái cấu trúc mạch máu, diện tích stent… 

Phương pháp chụp động mạch vành qua da và siêu âm trong lòng 2.2.5. 

mạch (IVUS) 

2.2.5.1. Địa điểm và phương tiện: 

* Địa điểm: Đơn vị can thiệp Tim mạch - Viện Tim mạch Việt Nam, 

Bệnh Viện Bạch Mai 

* Phương tiện:  

-  Máy chụp mạch số hoá xoá nền của hãng Toshiba và Phillip 
-  Các dụng cụ chụp động mạch vành tiêu chuẩn  
-  Đĩa CD/DVD để lưu lại kết quả chụp và can thiệp động mạch vành. 
-  Các bộ phận theo dõi liên tục áp lực trong động mạch, điện tim trong 

quá trình làm thủ thuật giúp phát hiện và xử lý kịp thời các biến chứng có thể 
xảy ra, đặc biệt là các rối loạn nhịp nguy hiểm do tái tưới máu. 

-  Phần mềm QCA lượng hoá tổn thương tái hẹp trên chụp ĐMV 
-  Máy siêu âm trong lòng mạch vành Ilab Ultrasound Imaging System 

của hãng Boston Scientific, Hoa Kì (hình 2.1; 2.2) 
-  Đầu dò siêu âm trong lòng mạch (đầu dò cơ): Đầu dò siêu âm trong 

lòng mạch Atlantis Pro 40 có tần số 40 MHz. Đầu dò có khả năng xoay quanh 
thân với tốc độ 1800 vòng/phút (30 vòng/giây) để tạo ra chùm tia siêu âm gần 
như vuông góc với ống thông. Cứ khoảng xấp xỉ 1o, đầu dò lại phát ra và nhận 
về các tín hiệu siêu âm. Mỗi hình ảnh sẽ có 256 lần phát và nhận tia. Các sóng 
siêu âm dội lại sẽ được đưa về bộ xử lý trung tâm để tái tạo ra hình ảnh siêu 
âm dựa vào cường độ của sóng dội. 

-  Bộ phận kéo ngược (hình 2.1): có chức năng kéo đầu dò siêu âm đi từ 
phía xa của tổn thương, qua tổn thương, về phía gần. Có hai chức năng: kéo 
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ngược tự động, với tốc độ định sẵn 0,5mm/s hoặc kéo ngược bằng tay, do 
nguời can thiệp trực tiếp kéo đầu dò, trong trường hợp cần khảo sát kỹ hơn 
tổn thương.  

-  Hình ảnh siêu âm trong lòng mạch được lưu giữ trong bộ nhớ của máy 
và trên đĩa DVD. Hệ thống phần mềm cài sẵn trong máy cho phép vẽ, đánh 
giá các thông số trên IVUS. 

 
Hình 2.1. Máy siêu âm trong lòng mạch và đầu dò siêu âm 

 
Hình 2.2. Bộ phận điều khiển và hình ảnh IVUS thu được 

(Nguồn: Máy IVUS của hãng Boston Scientific tại Viện Tim mạch) 

Đầu dò siêu âm trong lòng mạch Atlantis 

Máy IVUS –iLab (Boston 

Scientific) 

Bộ phận kéo ngược (Pullback- device ) 

Bộ phận điều Hình ảnh IVUS thu được 
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2.2.5.2. Chuẩn bị bệnh nhân 

Bệnh nhân được giải thích về quá trình làm thủ thuật. Bệnh nhân hoặc 

người nhà đại diện bệnh nhân kí vào cam kết đồng ý làm thủ thuật và tham 

gia nghiên cứu.  

2.2.5.3. Các bước tiến hành thủ thuật 

Các bước tiến hành thủ thuật bao gồm: 

- Chụp động mạch vành 

- Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) 

- Can thiệp động mạch vành dưới sự hướng dẫn của IVUS (nếu có) 

- Chụp lại động mạch vành sau can thiệp (nếu có) 

- Siêu âm trong lòng mạch lại sau can thiệp (nếu có) 

2.2.5.4. Kĩ thuật chụp động mạch vành qua da:  

-  Heparin với liều 70 đơn vị/kg tiêm TM ngay khi bắt đầu thủ thuật. 

-  Dùng ống thông chẩn đoán tiến hành chụp ĐMV.  

-  Quy trình kĩ thuật theo đúng quy trình kĩ thuật Bộ Y Tế ban hành theo 

quyết định 3983/QĐ-BYT kí ngày 3/10/2014 [18] 

2.2.5.5. Chỉ định và chống chỉ định chụp ĐMV [86],[87], [88]  

* Chỉ định chụp ĐMV (cho các đối tượng nghiên cứu) 

-  Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

-  Đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên. 

-  Đau thắt ngực ổn định: chụp ĐMV nhằm xét can thiệp khi các thăm 

dò không xâm lấn thấy nguy cơ cao hoặc vùng thiếu máu cơ tim rộng, hoặc 

người bệnh đã được điều trị tối ưu nội khoa không khống chế được triệu 

chứng. 

* Chống chỉ định: 

Gần như không có chống chỉ định tuyệt đối với chụp ĐMV, chỉ lưu ý 

những chống chỉ định tương đối như: 
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-  Người bệnh trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng. 

-  Người bệnh có tiền sử sốc phản vệ với thuốc cản quang 

-  Người bệnh suy thận nặng. 

2.2.5.6. Kĩ thuật siêu âm trong lòng động mạch vành (IVUS) 

* Tiến hành siêu âm trong lòng mạch sau khi xác định tái hẹp stent  

≥ 50% đường kính lòng mạch trên chụp mạch qua da: 

-  Dùng ống thông can thiệp đưa vào nhánh động mạch vành cần làm 

siêu âm trong lòng mạch. 

-  Thuốc Nitroglycerine với liều 150µg được bơm qua ống thông can 

thiệp vào động mạch vành để làm giãn ĐMV, giúp đánh giá chính xác đường 

kính của tổn thương.  

-  Một dây dẫn mềm được đưa qua nhánh ĐMV bị tái hẹp để đến tận 

đoạn xa của động mạch vành.  

-  Đưa catheter IVUS đến đầu xa của tổn thương 

-  Bắt đầu ghi hình và điều chỉnh để được hình ảnh rõ nét 

-  Đầu dò được kéo tự động dần ra với tốc độ 0,5 mm/giây 

-  Máy siêu âm sẽ tự động ghi lại các hình ảnh thu được qua đầu dò. 

-  Khi ghi hình có thể chụp động mạch vành với một lượng thuốc cản 

quang nhỏ để nhìn và theo dõi vị trí của đầu dò, có thể bơm thuốc cản quang 

hoặc nước muối sinh lý để thấy rõ lòng mạch hoặc xem xét kĩ hơn tổn thương. 

-  Rút catheter, xem hình ảnh và tiến hành các đo đạc cần thiết. 

2.2.5.7. Chỉ định và chống chỉ định của siêu âm trong lòng mạch (IVUS) 

Theo trường môn Tim mạch Mỹ/Hội Tim mạch Mỹ, ESC 2014 [89] và 

Bộ Y Tế Việt Nam khuyến cáo áp dụng IVUS trong can thiệp động mạch 

vành qua da như sau [18], [88]: 



 
 

	  

53 

* IVUS áp dụng thích hợp cho những trường hợp sau (nhóm IIa): 

1. Đánh giá kết quả đặt stent động mạch vành, bao gồm độ nở của stent 
và xác định đường kính lòng mạch nhỏ nhất trong stent. 

2. Khảo sát tình trạng tái hẹp sau đặt stent. Xác định cơ chế tái hẹp trong 
stent (stent đặt chưa tối ưu hay quá sản nội mạc…) để giúp lựa chọn phương 
pháp điều trị thích hợp.  

3. Đánh giá mức độ hẹp động mạch vành tại các vị trí khó trên chụp 
mạch (hẹp thân chung ĐMV trái, vị trí chỗ chia nhánh…) hoặc ở những tổn 
thương hẹp động mạch vành mức độ vừa nghi ảnh hưởng đến dòng chảy.  

4. Đánh giá kết quả can thiệp ĐMV không tối ưu trên chụp mạch. 
5. Xác định sự phân bố canxi hoá ĐMV ở bn dự định khoan cắt MXV 
6. Xác định vị trí và sự phân bố MXV để hướng dẫn cho bào gọt MXV 

có định hướng. 
* IVUS được xem xét áp dụng cho những trường hợp sau (nhóm IIb): 
1. Xác định phạm vi mảng xơ vữa ở bệnh nhân có cơn đau ngực điển 

hình và các xét nghiệm chức năng dương tính mà không có hẹp khu trú hoặc 
chỉ hẹp nhẹ trên chụp mạch qua da. 

2. Đánh giá trước can thiệp đặc điểm tổn thương và đường kính các 
mạch để lựa chọn dụng cụ can thiệp tối ưu. 

3. Đánh giá bệnh động mạch vành sau ghép tim 
Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi IVUS được chỉ định nhằm 

khảo sát tình trạng tái hẹp sau đặt stent. Xác định cơ chế tái hẹp trong stent 
(stent đặt chưa tối ưu hay quá sản nội mạc…) để giúp lựa chọn phương 
pháp điều trị thích hợp thuộc chỉ định nhóm IIa. 

* Chống chỉ định 
-  Không có chống chỉ định tuyệt đối. 
-  Thận trọng khi tiến hành IVUS: hẹp quá nặng, vôi hóa nhiều, mạch gập 

góc, nhiều huyết khối, đoạn mạch xa quá nhỏ. 
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* Tai biến và xử trí:  
- Tai biến khi sử dụng IVUS rất hiếm gặp. Có thể gặp nguy cơ suy thận 

tăng lên do tăng sử dụng liều thuốc cản quang. Trong những trường hợp bệnh 
nhân có kèm suy thận nhẹ hoặc nguy cơ suy thận sẽ được truyền dịch dự 
phòng suy thận trước thủ thuật như đối với chụp ĐMV qua da. 

- Một số ca hiếm hoi được báo cáo có gãy đầu dò IVUS, trong trường 
hợp này sẽ gửi bệnh nhân đi phẫu thuật cấp cứu 

Đo đạc và đánh giá tái hẹp stent trên chụp ĐMV và IVUS 2.2.6. 

2.2.6.1. Đo đạc và đánh giá tái hẹp stent trên chụp ĐMV qua da 

Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định vị trí tái hẹp. Chọn góc chụp mà 
mức độ tái hẹp ước lượng bằng mắt nhiều nhất. Phần mềm QCA cài sẵn trên 
máy sẽ phân tích định lượng các thông số tổn thương (hình  2.3) 

-  Lượng giá mức độ tái hẹp stent động mạch vành: phần mềm QCA của 
máy chụp mạch đo đường kính lòng mạch tham chiếu, đường kính vị trí chỗ 
hẹp nhất, tỷ lệ % đường kính tái hẹp, tỷ lệ % diện tích tái hẹp. 

-  Đánh giá tổn thương: Huyết khối, mảng xơ vữa, canxi hoá, gẫy stent 

 
 Hình 2.3. Phần mềm lượng hóa hình ảnh tổn thương tái hẹp trên QCA 

(Xác định điểm bắt đầu và kết thúc tổn thương. Phần mềm tự động sẽ đo đạc các 
thông số như % ĐK tái hẹp, diện tích tái hẹp, chiều dài tổn thương, tham số tham chiếu 
đầu gần, đầu xa, kích thước mạch tham chiếu trung bình) Nguồn: Bn Nguyễn Thị Th. Mã 
hồ sơ: 171602023) 
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 Hình 2.4. Stent gãy trên chụp mạch (bên phải) và trên IVUS (bên trái) 

(Nguồn: Nguyễn Văn B, gãy stent LCx sau 4 tháng. Mã HS: 180005016) 

 

 Hình 2.5. Huyết khối stent trên chụp mạch (bên phải) và IVUS (bên trái) 
(Nguồn: BN Trương Triều D.., Huyết khối Stent LAD1. Mã HS:171601330 ) 

2.2.6.2. Đo đạc, đánh giá các thông số tái hẹp stent trên IVUS  

(1) Đo kích thước mạch máu (EEM) (hình 2.6) 

Vẽ đường viền giới hạn bởi màng xơ chun ngoài. Phầm mềm tính:  
* Diện tích màng chun xơ bao ngoài (EEMA) là vùng diện tích giới hạn 

bởi đường viền màng xơ chun ngoài.  
* Đường kính màng xơ chun ngoài nhỏ nhất và lớn nhất: là đường kính 

ngắn nhất và dài nhất đo từ điểm trung tâm của diện tích EEM. 
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(2) Đo đạc lòng mạch (Hình 2.6) 

Vẽ đường viền lòng mạch, sau đó sẽ thu được các thông số đo đạc. 

* DT cắt ngang của lòng mạch (MLA): diện tích giới hạn bởi đường viền 

lòng mạch 

* ĐK lòng mạch nhỏ nhất và lớn nhất (minimum, maximum diameters): là 

ĐK ngắn nhất và dài nhất đo qua điểm giữa của lòng mạch. 

* DT tái hẹp (%) =100% x (DT lòng mạch tham chiếu - DT lòng mạch 

nhỏ nhất)/DT lòng mạch tham chiếu = 100% x (MLATCTB - MLA)/ MLATCTB 

 

Hình 2.6. Minh hoạ đo EEMA, MLA MXV bằng IVUS 

(Đo viền giới hạn bởi màng chun xơ ngoài, viền giới hạn lòng mạch nhỏ nhất. Phần mềm 

tự đo đạc ĐK mạch máu lớn nhất, nhỏ nhất, ĐK lòng mạch lớn nhất, nhỏ nhất, % MXV. 

Nguồn: Bn Nguyễn Thị Th.. Mã hồ sơ: 171602023) 
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(3) Đo đạc stent và nội mạc tăng sinh trong stent (hình 2.7; 2.8) 

  * Đo đạc stent: 

-  Diện tích stent: Vẽ đường viền diện tích giới hạn bởi các mắt stent.       

Thu được chỉ số diện tích stent (MLSA) (mm2). 

-  Đường kính stent ngắn nhất và dài nhất (mm): là ĐK ngắn nhất 

(MLSD)    và lớn nhất (MaLSD) đo từ vị trí trung tâm.  

* Đánh giá nội mạc tăng sinh: 

-  Diện tích nội mạc tăng sinh (Intimal Hyperplasia: IH)(mm2) = Diện 

tích stent - diện tích lòng mạch nhỏ nhất (IH = MLSA-MLA) 

 % IH = (diện tích nội mạc tăng sinh/ diện tích Stent) x 100 

+ Tăng sinh nội mạc (IH) có ý nghĩa được định nghĩa khi diện tích nội 

mạc tăng sinh ≥ 50% diện tích stent [9, 51, 90, 91] 

+ Đặc điểm của tăng sinh nội mạc khi tái hẹp stent sớm thường có tỷ trọng âm 

thấp. Tái hẹp stent muộn lại có tỷ trọng âm tăng cao hơn [92] 

 

Hình 2.7. Minh hoạ đo kích thước stent, nội mạc, lòng mạch nhỏ nhất 
(Nguồn: Bn Nguyễn Văn H...Mã hồ sơ: 180222345) 
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 Hình 2.8. Một số thông số tại vị trí tái hẹp đo trên IVUS 
(Vẽ đường viền stent và MLA, phần mềm tự động sẽ cho kết quả ĐK stent lớn nhất, 

nhỏ nhất; ĐK lòng mạch nhỏ nhất, lớn nhất và % Nội mạc tăng sinh.  

Nguồn: Bn Đỗ Tất Đ..Mã hồ sơ:170036399) 

(4) Đo chiều dài tổn thương tái hẹp: (hình 2.9) 

 

Hình 2.9. Minh hoạ đo chiều dài tổn thương tái hẹp của stent 
(Nguồn: Bn Nguyễn Văn H.. Mã hồ sơ: 180222345) 
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-  Chiều dài tái hẹp: Khoảng cách từ vị trí bắt đầu tái hẹp tới vị trí kết 

thúc tái hẹp. Thông số này được đo tự động trên máy bằng cách lựa chọn hai 

vị trí bắt đầu, kết thúc tổn thương, đánh dấu và phần mềm sẽ tự động tính 

chiều dài hay bởi công thức: chiều dài = thời gian kéo ngược (giây) x vận tốc 

kéo ngược (0,5 mm/giây). 

(5) Hình thái tái hẹp stent: trên IVUS dựa vào chiều dài tái hẹp và vị trí 

tái hẹp trên stent được chia thành các nhóm:  

+ Tái hẹp khu trú hay tái hẹp điểm: chiều dài tái hẹp ≤ 10 mm 

+ Tái hẹp đa điểm: Tổn thương tái hẹp ≥ 1 điểm 

+ Tái hẹp lan tỏa: với chiều dài tái hẹp > 10 mm ở thân stent (lan tỏa týp 

thân stent) hoặc mở rộng tới cả vùng rìa stent (lan tỏa týp bờ stent) (Theo Hội 

tim mạch can thiệp AHA/ACC) [19, 51, 93].  

(6) Hình thái tái hẹp trong stent: được định nghĩa là vị trí tái hẹp chỉ có 

trong thân stent mà không có kèm theo tái hẹp vùng rìa stent ≥ 50% trên chụp 

ĐMV qua da. (hình 2.10) 

 

Hình 2.10. Hình ảnh tái hẹp chỉ trong thân stent 
(Nguồn: bn Lê Xuân Th.. Mã hồ sơ:181600928) 
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(7) Hình thái tái hẹp rìa stent: là tình trạng tái hẹp ≥ 50% (trên chụp ĐMV) 

vùng rìa stent tới khoảng 5 mm vùng lân cận quanh rìa stent (hình 2.11)  

   Các thông số trên IVUS đánh giá tái hẹp rìa stent được đo đạc ở vị trí 

vùng rìa stent trên lát cắt ngang ở vị trí tái hẹp nhất.  

 
Hình 2.11. Xác định tái hẹp vùng rìa stent 

(Nguồn: Bn Bùi Sinh H..Mã hồ sơ: 170049291) 

(8) Đánh giá tình trạng stent 

Trong nghiên cứu chúng tôi đánh giá các tình trạng khác của stent 

bằng mắt với các hình ảnh như: 

-  Stent gãy (fracture stent): Mất liên tục của các mắt stent (hình 2.12) 

 
 Hình 2.12. Stent gẫy trên IVUS 

(Mũi tên chỉ các mắt stent mất tính liên tục ở vị trí 3-6h; 
Nguồn: BN Nguyễn Văn B.. stent gẫy, phát hiện sau 4 tháng tại LCX1.  

Mã hồ sơ:180005016) 
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-  Stent méo, biến dạng (stent “crush” or distort) (hình 2.13) 

 
 Hình 2.13. Stent méo do vôi hoá nặng mảng xơ vữa dưới stent 
(Hình ảnh stent méo do tổn thương can xi hoá (bên trái) và hình ảnh tái hẹp 

stent ngay sau vị trí stent méo (bên phải). Nguồn: Bn Lại Văn L.; tái hẹp stent RCA. 

Mã hồ sơ:180026812) 

-  Khoảng trống stent (gap), stent gối nhau (overlap). 

 
 Hình 2.14. Hình ảnh 2 lớp stent trên IVUS 

(Nguồn: Bn Lê Xuân Th.Mã hồ sơ:181600928) 

-  Stent không áp sát (malapposition): Độ áp sát của các mắt stent: chỉ 
mức độ áp sát của các mắt stent vào thành động mạch [92]. Áp sát tốt được 
định nghĩa là khi mức áp sát đủ để không cho dòng máu chui xen vào giữa 
các mắt stent và thành mạch. Xác định độ áp sát rõ ràng hơn khi tiêm nước 
muối sinh lý hoặc thuốc cản quan vào để khẳng định có hay không có dòng 
chảy dưới stent. 
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 Hình 2.15. Tái hẹp và stent không áp sát hoàn toàn vào thành mạch 
(Nguồn: Bn Nguyễn Thị T...Mã hồ sơ:180018915) 

-  Stent không nở hết: (tại thời điểm tái hẹp) chúng tôi định nghĩa trong 
nghiên cứu stent không nở hết là khi có MLSA/MLATCTB < 90%. 

Theo tiêu chuẩn MUSIC (Multicenter Ultrasound guided Stenting in 
Coronaries [9]): đánh giá stent tối ưu sau can thiệp bao gồm: 

+ Toàn bộ chiều dài stent áp sát vào thành mạch 
+ Stent nở tốt: diện tích nhỏ nhất trong stent ≥ 90% diện tích lòng mạch 

tham chiếu trung bình hoặc bằng 100% diện tích tham chiếu nhỏ nhất. Đối 
với stent đoạn gần ≥ 90% diện tích lòng mạch tham chiếu đoạn gần. 

+ Stent nở đều: Đường kính stent nhỏ nhất/ĐK stent lớn nhất ≥ 0,7 
Trong nghiên cứu của chúng tôi vì không đầy đủ thông tin stent của lần 

can thiệp và kích thước mạch máu tại thời điểm can thiệp do vậy chúng tôi 
không thể phân biệt rõ ràng tiêu chuẩn stent nhỏ (undersize) hay stent nở 
không hết (underexpansion). Ví dụ như tổn thương hiện tại có diện tích stent 
tối thiểu khoảng 7 mm2. Diện tích lòng mạch tham chiếu trung bình khoảng 9 
mm2. Sẽ có hai tình huống: Hoặc là ban đầu cỡ stent được lựa chọn phù hợp 
với kích thước lòng mạch nhưng vì stent nở không hết (underexpansion) nên 
hiện tái diện tích stent < 90% so với diện tích lòng mạch tham chiếu trung 
bình. Hoặc là ngay từ đầu cỡ stent lựa chọn đã nhỏ hơn so với kích thước lòng 
mạch tham chiếu (undersize). Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau để định nghĩa 
cho hiện tượng stent không nở hết trong quá trình theo dõi. Tuỳ từng tác giả 
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mà tiêu chuẩn MLSA/MLATCTB < 80% hoặc < 90% được lấy để xác định hiện 
tượng stent nở không hết trong quá trình theo dõi [54], [94], [95].  

Trong nghiên cứu này chúng tôi lựa chọn thông số MLSA/MLATCTB < 
90%  được xác định là hiện tượng stent không nở hết trong quá trình theo dõi, 
và đánh giá tương quan với các hiện tượng khác trong tái hẹp.  

 
Vị trí TCĐX                               Vị trí tái hẹp nhất          Vị trí TCĐG 
MLA: 6,9 mm2                    MLSA: 4,82 mm2             MLA: 9,01 mm2 

                        MLATCTB  = (6,9 + 9,01)/2 = 8,0 mm2 

                       MLSA/MLATCTB = 4,82/8,0  x 100% = 60,2% . 

Hình 2.16. Minh hoạ đánh giá stent không nở hết trong nghiên cứu 

(Nguồn: Bn Nguyễn Sỹ Nh... Mã hồ sơ: 180203485) 

 
Hình 2.17. Stent không nở hết (underexpansion) và nội mạc tăng sinh 

(Minh hoạ: Stent BVS 3,0 x 28 mm tại LAD sau 30 tháng. ĐK stent tối thiểu đo 

được trên IVUS 2,3 mm. MLSA: 4,8 mm2. ĐK lòng mạch tham chiếu trung bình 3,2 

mm. Nguồn: bệnh nhân Nguyễn Sỹ Nh. tái hẹp stent LAD. Mã hồ sơ: 180203485) 
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 (9) Đo đạc mảng xơ vữa (hình 2.6) 

* Diện tích mảng xơ vữa: được tính bởi diện tích màng xơ chun ngoài 
(EEM) trừ đi diện tích lòng mạch:  

Diện tích Mảng xơ vữa (P$M) = (EEMA - MLA) (mm2)  
* Gánh nặng MXV (Plaque burden) được tính bằng diện tích MXV 

chiếm giữ diện tích của màng chun xơ ngoài (EEM), cho dù có gây ra tổn 
thương lòng mạch hay không.  

-  Gánh nặng MXV (%)  = (DT MXV/ EEMA) x 100 % 
* Diện tích MXV tồn dư (MXV dưới stent) = EEMA - MLSA (mm2) 

(10) Đánh giá tổn thương can xi (hình 2.18) 

 
 Hình 2.18. Tổn thương Can xi nằm ở bề mặt MXV (góc 9-12h). 

(Nguồn: bn Nguyễn Văn Ch..Mã hồ sơ:180031532) 

Sự có mặt chất lắng đọng can xi sẽ cho có hình ảnh âm sáng, can xi sẽ cản 

trở sự đâm xuyên của sóng siêu âm, hiện tượng đó gọi là "bóng cản - acoutic 

shadowing". Vì vậy, siêu âm IVUS có thể phát hiện chỉ bờ của mảng xơ vữa 

can xi nhưng không thể phát hiện được bề dày của nó. 

Lắng đọng can xi được mô tả theo vị trí và phân bố của nó 

Bề mặt hoặc sâu: Bờ của bóng cản xuất hiện trên bề mặt hoặc sâu 50% bề 

dày của mảng xơ vữa.  

-  Cung can xi hoá (độ): được đo bằng compa. Mức độ can xi hoá càng 

nặng nếu cung can xi càng rộng. 
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-  Chiều dài tổn thương can xi: Từ vị trí tổn thương có can xi cho tới vị 

trí kết thúc không còn nhìn thấy hình ảnh can xi (tương tự như đo chiều dài 

tổn thương tái hẹp) 

(11) Đánh giá tái cấu trúc 

Tái cấu trúc động mạch chỉ thay đổi diện tích EEM xảy ra trong suốt quá 

trình tiến triển của MXV [37]. Một chỉ số mô tả mức độ và hướng của tái cấu 

trúc là diện tích (CSA) EEM tổn thương/ CSA EEM tham chiếu. Tái cấu trúc 

dương tính và tái cấu trúc âm tính được định nghĩa là diện tích EEM tổn 

thương lớn hơn hoặc nhỏ hơn diện tích EEM đoạn mạch tham chiếu [92].  

* Chỉ số tái cấu trúc (Remodeling Index): RI  ([50], [71]. (hình 2.18) 

 RI = EEMA vị trí tái hẹp/EEMA tham chiếu trung bình  

RI > 1: tái cấu trúc dương tính     RI ≤ 1: tái cấu trúc âm tính.  

Khi đánh giá về tái cấu trúc mạch máu, chúng tôi tính chỉ số tái cấu tại vị 

trí tổn thương bằng diện tích mạch máu (EEMA) chia cho diện tích mạch 

tham chiếu trung bình. Vì vậy một số tổn thương sẽ không tính được chỉ số tái 

cấu trúc do không tính được tham chiếu trung bình (tổn thương tại lỗ).  

* Chỉ số tái cấu trúc tại vùng rìa: RIrìa= EEMATTRÌA/EEMATCTB 

 
Vị trí TCĐX                           Vị trí tái hẹp nhất             Vị trí TCĐG 
EEEMA:10,1 mm2            EEMA: 9,8 mm2       

                 EEM: 11,53 mm2 
EEMATCTB: 10,81 mm2   à RI = 9,8/10,81 = 0,9: Tái cấu trúc âm tính 
Hình 2.19. Minh hoạ đánh giá tái cấu trúc trong nghiên cứu 

(Nguồn: Bn Nguyễn Sỹ Nh. Mã hồ sơ: 180203485.) 
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Một số tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu 2.2.7. 

  - Chẩn đoán lâm sàng:  

+ Đau thắt ngực ổn định: khi bệnh nhân có đau ngực, lan lên hàm, vai và 

lưng, xuất hiện khi gắng sức và xúc động, giảm khi nghỉ ngơi hay khi xịt hoặc 

ngậm nitroglycerin dưới lưỡi [96]. 

+ Đau thắt ngực không ổn định: đau ngực xảy ra khi nghỉ ngơi hay khi 

gắng sức nhẹ kéo dài hơn 10 phút hoặc đau ngực mới xuất hiện trong vòng 6 

tuần, hoặc đau ngực tăng lên về tần số, thời gian và mức độ đau [97]. 

+ NMCT cấp: Tiêu chuẩn chẩn đoán trong nghiên cứu như sau [98], [99]: 

(1). Có sự tăng và /hoặc giảm các chất chỉ điểm cơ tim (tốt nhất là 

troponin) với ít nhất một giá trị > 99 bách phân vị của giới hạn trên kèm theo 

bằng chứng thiếu máu cơ tim có ít nhất một trong những dấu hiệu sau: 

 a. Triệu chứng lâm sàng của thiếu máu cơ tim 

 b. Sự biến đổi của điện tâm đồ theo các biểu hiện thiếu máu cơ tim (ST 

biến đổi hoặc blốc nhánh trái mới xuất hiện) 

 c. Sự xuất hiện của sóng Q bệnh lý trên điện tâm đồ 

 d. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cho phép xác định sự chết của cơ 

tim là mới hoặc có bất thường vận động của vùng cơ tim 

(2) Bệnh nhân được chẩn đoán NMCT cấp có ST chênh lên: nếu có ít nhất 

một trong các dấu hiệu trên kèm thêm ST chênh lên ít nhất 2 mm ở ít nhất 2 

chuyển đạo có liên quan. 

+ Đánh giá mức độ đau ngực ổn định theo Hội Tim mạch Canada (CCS: 

Canadian Cardiovascular Society)[100] 

CCS1: hoạt động thể lực bình thường không gây đau. Đau ngực chỉ 

xuất hiện khi hoạt động thể lực mạnh. 
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CCS2: hạn chế nhẹ các hoạt động thể lực bình thường 

CCS3: hạn chế đáng kể các hoạt động thể lực bình thường 

CCS4: các hoạt động thể lực bình thường đều gây đau ngực. 

+ Phân độ suy tim mạn tính theo NYHA (New York Heart Association: 

Hội Tim mạch New York) [101]: đánh giá mức độ suy tim căn cứ vào triệu 

chứng khó thở: 

NYHA 1: bệnh nhân có bệnh tim nhưng không có khó thở, vẫn sinh 

hoặc và hoạt động thể lực gần như bình thường. 

NYHA 2: khó thở xuất hiện kể cả khi gắng sức nhiều, giảm nhẹ các 

hoạt động thể lực. 

NYHA 3: khó thở xuất hiện kể cả khi gắng sức rất ít, làm hạn chế nhiều 

các hoạt động thể lực. 

NYHA 4: khó thở tồn tại một cách thường xuyên, kể cả khi bệnh nhân 

nghỉ ngơi không làm gì cả. 

+ Phân độ suy tim trái cấp theo Killip [102]: 

Độ 1: không có triệu chứng ứ huyết phổi và tĩnh mạch 

Độ 2: suy tim (ran ẩm < ½ phổi, nhịp ngựa phi, gan to, tĩnh mạch cổ nổi) 

Độ 3: phù phổi cấp 

Độ 4: shock tim (HATT < 80 mmHg, nước tiểu < 20 ml/h) 

- Tiền sử hút thuốc lá: theo tổ chức y tế thế giới, người nghiện thuốc lá 

khi hút thường xuyên ≥ 19 điếu/ngày trong thời gian liên tục trên 2 năm, 

tương đương với 1 bao/năm. 

- Tăng huyết áp: khi bệnh nhân có tiền sử THA đã được chẩn đoán hoặc 

bệnh nhân chưa được chẩn đoán THA bao giờ nhưng hiện tại có đủ tiêu chuẩn 

chẩn đoán THA theo tiêu chuẩn JNC VII năm 2003 [103]. 
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- Rối loạn lipid máu: chẩn đoán dựa theo khuyến cáo của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2008. Gọi là rối loạn Lipid máu khi đáp ứng một trong các chỉ 

số: Cholesterol toàn phần ≥ 5,2 mmol/ll; triglycerit máu ≥ 1,72 mmol/ll, LDL-

C ≥ 3,34 mmol/ll, HDL-C ≤ 1,03 mmol/l [104]. 

- Đái tháo đường: đựa vào tiểu chuẩn của WHO năm 1999 [105], chẩn 

đoán đái tháo đường khi có ít nhất 1 trong 3 tiêu chuẩn sau hoặc bệnh nhân 

đang được điều trị bằng thuốc hạ đường huyết. 

 + Nồng độ Glucose trong máu tĩnh mạch lúc đói ≥ 126 mg% sau ít nhất 2 

lần thử 

 + Xét nghiệm Glucose máu tĩnh mạch ngẫu nhiên ≥ 200 mg% kèm với 

các triệu chứng kinh điển của ĐTĐ: đái nhiều, khát, sút cân không rõ nguyên 

nhân.  

 + XN Glucose máu sau 2 giờ của nghiệm pháp dung nạp glucose ≥ 200 

mg%.  

Xử lý số liệu nghiên cứu 2.2.8. 

Số liệu của nghiên cứu được xử lý theo thuật toán thống kê y học trên 

máy tính bằng chương trình phần mềm StataMP 14.2 

Các biến định lượng có phân phối chuẩn được trình bày dưới dạng số 

trung bình và độ lệch chuẩn. Các biến định tính được trình bày dưới dạng tần 

số và tỷ lệ phần trăm. 

Để so sánh giữa hai biến định lượng có phân phối chuẩn chúng tôi dùng 

kiểm định “t”. Để so sánh sự khác biệt giữa các biến định tính, chúng tôi dùng 

phép kiểm định Chi bình phương. 

Để tìm hiểu sự liên quan giữa các thông số trên IVUS với mức độ tái hẹp 

khít chúng tôi dùng tỷ suất chênh (OR: Odds Ratio) và khoảng tin cậy (CI: 

Confidence Interval) 95%. 
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Tìm hiểu mối tương quan giữa hai biến định lượng, chúng tôi dùng hệ số 

tương quan r (Spearman). Hệ số tương quan r có giá trị từ -1 đến +1. Khi hệ 

số tương quan r > 0: tương quan đồng biến; khi hệ số tương quan r < 0: tương 

quan nghịch biến. Hệ số tương quan càng gần 1 thì càng tương quan chặt chẽ. 

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

Đạo đức nghiên cứu 2.2.9. 

Về qui trình kĩ thuật chụp ĐMV qua da và IVUS là các quy trình kĩ thuật 

được thực hiện thường qui tại Viện Tim mạch Việt Nam. Các quy trình này 

tiến hành theo chuẩn của quy trình kĩ thuật nội khoa chuyên ngành Tim mạch 

được Bộ Y tế ban hành kèm quyết định số 3983/QĐ-BYT, được Bộ Trưởng 

Bộ Y Tế kí vào ngày 03 tháng 10 năm 2014 [18]. 

Giải thích cho bệnh nhân và người nhà về lợi ích, nguy cơ có thể có của 

thủ thuật, chi phí mà bệnh nhân phải chi trả. 

Bệnh nhân tự nguyện được làm IVUS. Bệnh nhân hoặc người có trách 

nhiệm trong gia đình phải kí vào giấy cam đoan để làm thủ thuật. 
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SƠ ĐỒ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

Sơ đồ 2.1. Thiết kế nghiên cứu  

Chụp ĐMV qua da 

% Tái hẹp < 50% %Tái hẹp  ≥ 50% 

BN có tiền sử đặt stent ĐMV nghi ngờ có tái hẹp 

Tiến hành IVUS thành công 

Mục tiêu 1: Nghiên cứu đặc điểm 

tổn thương tái hẹp stent ĐMV trên 

siêu âm trong lòng mạch (IVUS) 

Thực hiện IVUS không thành 

công hoặc không thực hiện IVUS 

Loại ra khỏi NC 

- Thu thập các thông số NC 
- Làm bệnh án theo mẫu 
- Tổng hợp, phân tích kết quả chụp ĐMV 
- Tổng hợp, phân tích kết quả IVUS 
 

Mục tiêu 2: Tìm hiểu một số yếu 

tố liên quan đến hình thái tái 

hẹp stent ĐMV trên IVUS 

Chọn vào nghiên cứu 

Khảo sát các biến trên IVUS: 
- Đặc điểm hình thái tái hẹp 
- Đặc điểm nội mạc tăng sinh 
- Đặc điểm stent tại vị trí tái hẹp 
- Đặc điểm tái cấu trúc mạch máu 
- So sánh các đặc điểm giữa hai 
nhóm tái hẹp khít và tái hẹp vừa  

Phân tích, so sánh:  
- Tìm hiểu một số yếu tố liên 
quan đến hình thái tái hẹp. 
- Nghiên cứu về hình thái tái hẹp 
rìa stent và một số yếu tố liên 
quan đến hình thái tái hẹp rìa.   
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CHƯƠNG 3  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 

Trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu trên 80 bệnh nhân đã được đặt stent ĐMV có độ tuổi trung bình 

của bn là 66,9 ± 8,9 (thấp nhất là 44 tuổi, cao nhất là 86 tuổi), nam giới gồm 

60 bn (80%). Với 91 tổn thương tái hẹp stent (62 DES, 8 BMS, và 21 stent 

không rõ loại). 42 tổn thương tái hẹp vừa và 49 tổn thương tái hẹp khít. 

Tuổi stent trung bình là 53,8 ± 40,6 tháng (3 - 168 tháng). Trong đó 8 bn 

(8,8%) tuổi stent trước 12 tháng, 72 bn (91,2%) tuổi stent trên 12 tháng. 

Một số yếu tố nguy cơ tim mạch của nhóm nghiên cứu 3.1.1. 

Bảng 3.1. Một số yếu tố nguy cơ tim mạch  

STT Thông số n % 

1 Tuổi cao (Nam ≥ 50,nữ ≥ 55 tuổi) 77/80 96,2 

2 THA 73/80 91,2 

3 Rối loạn lipid máu 48/64 75,0 

4 Đái tháo đường 28/80 35,0 

5 Hút thuốc lá  21/80 26,2 

6 Béo phì (BMI ≥ 23 kg/m2) 37/80 40,7 

Bảng 3.1 cho thấy trong các yếu tố nguy cơ thì THA là thường gặp nhất 

(91,2%), tiếp đến là rối loạn lipid máu (75,0%). Trong nhóm NC vì một số lí 

do chúng tôi không làm được xét nghiệm về lipid máu cho 16 bệnh nhân.  

Phân nhóm theo số lượng yếu tố nguy cơ gặp trên một bệnh nhân chúng 

tôi thu được kết quả ở biểu đồ 3.1. 
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Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo số lượng các yếu tố nguy cơ 

Biểu đồ 3.1 cho thấy chỉ có 12,5% BN là 1 YTNC hoặc không có YTNC 

nào, còn lại đa số các bn (87,5%) là có  từ 2  YTNC tim mạch trở lên. 

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 3.1.2. 

Bảng 3.2. Tính chất đau ngực và chẩn đoán lâm sàng 

Chẩn đoán 
Tổng 

Đau ngực  

không điển hình 

(n = 33) 

Đau ngực  

điển hình 

(n = 47) 
p 

n % n % n % 

Đau ngực ổn định 57 71,3 30 52,6 27 47,4 
0,001 

Hội chứng vành cấp 23 28,7 3 13,0 20 87,0 

Tổng  80 100 33 41,2 47 58,8  

Bảng 3.2 cho thấy trong hội chứng vành cấp tính chất đau ngực điển 

hình thường gặp hơn so với hội chứng mạch vành ổn định.   
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Bảng 3.3. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 

Các thông số Trung bình ± SD hoặc n và % 

Giới nam 60 80,0 

Chỉ số khối cơ thể trung bình (BMI)(kg/m2) 22,9 ± 2,7 

Tuổi stent  

Trung bình (tháng) 53,8 ± 40,6 (3 - 168 tháng) 

< 12 tháng 8 8,8 

≥ 12 tháng 83 91,2 

CCS 

(n=57) 

1,2 39 68,4 

3,4 18 31,6 

NYHA 

(n=57) 

1,2 53 93,0 

3,4 4 7,0 

Killip 

(n=23) 

1,2 23 100 

3,4 0 0 

Tần số tim (ck/phút) 73,9 ± 13,9 

HA tâm thu (mmHg) 131,1 ± 13,9 

HA tâm trương (mmHg)  76,3 ± 8,9 

Bệnh cảnh lâm sàng khi đặt stent    

Điều trị thuốc đều  67  83,8 

Điều trị nội khoa không đều  6  7,5 

Bỏ thuốc điều trị  7 8,7 

MACE trong khi nằm viện (tử vong, NMCT, 

tái can thiệp ĐMV thủ phạm)  

0  0 

Với 57 bn có chẩn đoán là đau thắt ngực ổn định, chúng tôi khảo sát mức 

độ đau ngực theo CCS và mức độ suy tim của các bệnh nhân theo NYHA. 
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Còn với 23 bệnh nhân được chẩn đoán là hội chứng vành cấp được đánh giá 

mức độ suy tim theo phân độ Killip, trong số đó chỉ có 1 bn NMCT cấp với 

ST chênh lên có Killip 2.  

Bảng 3.3 cho thấy đau thắt ngực ổn định mức độ đau ngực trái nhẹ đến 

vừa chiếm đa số (68,4% bn CCS 1, 2). Suy tim chủ yếu là NYHA 1, 2. Bệnh 

nhân có huyết động không ổn định chúng tôi không lấy vào nghiên cứu nên 

trong nghiên cứu không có bệnh nhân nào suy tim cấp với Killip 3,4.   

Một số đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 3.1.3. 

Bảng 3.4. Một số xét nghiệm máu, đặc điểm điện tâm đồ và siêu âm tim  

Đặc điểm Xtb ± SD hoặc n và % 

Bạch cầu (G/l) 8,1 ± 2,1 

Glucose (mmol/l) 7,1 ± 3,2 

HbA1C (%) 6,3 ± 1,4 

Creatinin (µmol/l) 94,8 ± 25,2 

Cholesterol (mmol/l) 4,0 ± 0,9 

LDL-C (mmol/l) 1,97 ± 0,7 

HDL-C (mmol/l) 1,03 ± 0,2 

NT-ProBNP 34,4 ± 79,6 

CRPhs  0,22 ± 0,3 

Men CK – MB 20,9 ± 14,1 

Men TroponinT 27,2 ± 74,4 

Có tăng troponin T ở nhóm HCVC (n=23) 19 (82,6) 

Nhịp xoang 72 (90,0) 

Có sóng Q 30 (37,5) 

EF (%) 61,5 ± 13,3 

Có RLVĐ vùng trên siêu âm tim 23 (30,7) 
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Kết quả chụp động mạch vành qua da 3.1.4. 

 
Biểu đồ 3.2. Số thân ĐMV tổn thương hẹp mức độ ≥ 50% 

Biểu đồ 3.2 cho thấy trong 80 bn tái hẹp, gần 2/3 tổng số bn bệnh nhân có 

tổn thương đa mạch (từ 2 mạch trở lên) 

• Loại thuốc phủ trên stent: 

Trong 91 vị trí tái hẹp chúng tôi thu thập được số liệu hồi cứu của 70 vị trí 

loại stent đã được sử dụng, 21 vị trí không rõ loại stent gì. Khi chúng tôi khảo 

sát các đặc điểm nghiên cứu ở vị trí stent bị tái hẹp nhiều nhất, kết quả cho 

thấy: 
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Bảng 3.5. Loại stent, thuốc phủ và số stent được đặt trên 1 tổn thương 

Loại thuốc được dùng phủ stent (n=91) n Tỷ lệ % 

Không rõ loại stent 21 23,1 

Stent kim loại trần (BMS) 8 8,8 

Stent phủ thuốc (DES)  62 68,1 

Sirolimus 37 40,6 

Paclitacxel 1 1,1 

Biolimus 9 9,9 

Everolimus 8 8,8 

Zotarolimus 6 6,6 

Tarcolimus 1 1,1 

Số stent được đặt trên 1 đoạn mạch 1 Stent 69 75,8 

2 Stent 17 18,7 

3 Stent  3 3,3 

4 Stent 2 2,2 

Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi đa phần là stent phủ thuốc. 

Trong số stent phủ thuốc, thuốc phủ stent hầu hết (61/62 tổn thương - 98,3%) 

là nhóm limus, từ thế hệ đầu tiên là Sirolimus đến thế hệ sau như Everolimus, 

Zotarolimus... Chỉ có 1 vị trí được khảo sát là dùng thuốc phủ Paclitaxel.  
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•  Vị trí động mạch vành tái hẹp 

 Bảng 3.6. Vị trí động mạch vành tái hẹp trên chụp mạch  

Đoạn ĐMV (n= 91) n Tỷ lệ % 

Thân chung ĐMV trái (LM) 2 2,2 

Động mạch liên thất trước (LAD) 52 57,1 

    (LAD1)            Đoạn gần  16 17,6 

    (LAD2)            Đoạn giữa  35 38,4 

    (LAD3)            Đoạn xa 0 0 

Diagonal  1 1,1 

Động mạch mũ (LCx) 9 9,9 

Đoạn gần (LCx1) 8 8,8 

Đoạn xa (LCx2) 1 1,1 

Động mạch vành phải (RCA) 28 30,8 

(RCA1)           Đoạn gần  6 6,6 

(RCA2)           Đoạn giữa  15 16,5 

(RCA3)           Đoạn xa 7 7,7 

Tổng  91 100 
 

Bảng 3.6 cho thấy trong nghiên cứu, vị trí tái hẹp tại LAD là 57,1%. (gặp 

nhiều nhất trong nghiên cứu) 
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Biểu đồ 3.3. Týp tái hẹp stent ĐMV trên chụp mạch qua da 

Biều đồ 3.3 cho thấy nhóm tái hẹp khít có tỷ lệ tái hẹp lan toả cao hơn so 

với nhóm tái hẹp vừa.  

•  Mức độ tái hẹp trên chụp ĐMV: % ĐK tái hẹp: 68,4 ± 12,5 (%), tái 

hẹp nhẹ nhất là 50%, nặng nhất là 100%. 

•  Trên chụp ĐMV phát hiện được 1 trường hợp huyết khối, 1 tổn 

thương can xi,  và 1 vị trí gẫy stent. Không đánh giá được stent không áp sát, 

stent nở không hết hay stent nhỏ.  
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3.2. Kết quả về nghiên cứu đặc điểm tái hẹp stent ĐMV trên IVUS 

Kết quả về kích thước mạch, lòng mạch và stent tại vị trí tái hẹp và vị 3.2.1. 

trí tham chiếu (n =91) 

3.2.1.1. Kết quả về kích thước mạch,lòng mạch tại vị trí tái hẹp và tham chiếu 

Bảng 3.7. Kích thước mạch, lòng mạch cắt ngang trên IVUS 

Thông số 

(Xtb ± SD) 

Tham chiếu 

đầu gần 

Vị trí 

tái hẹp 

Tham chiếu 

đầu xa 

Tham chiếu 

trung bình 

Kích thước mạch máu 

EEMA (mm2) 17,1 ± 4,6 13,7±3,8* 10,9 ± 4,1 13,8±3,1* 

EEMaD (mm) 4,8 ± 0,6 4,2 ± 0,6 3,7 ± 0,7 - 

EEMD (mm) 4,4 ± 0,6 4,0 ± 0,6 3,5 ± 0,6 - 

Kích thước lòng mạch 

MLA (mm2) 11,6 ± 3,8 3,1 ± 0,9** 7,6 ± 2,9 9,8 ± 2,6 ** 

MLA < 4 mm2 (n/%) 0 (0) 77 (84,6) 8 (8,8) 0 (0,0) 

MaLD (mm) 3,9  ±  0,6 2,0 ± 0,3 3,2 ± 0,6 - 

MLD (mm) 3,5 ± 0,6 1,8 ± 0,3 2,9 ± 0,5 - 

% Tái hẹp trên IVUS - 67,7 ± 9,0 - - 

* p > 0,05           ** p < 0,05 

Bảng 3.7 cho thấy ở 91 tổn thương tái hẹp, kích thước mạch máu tại vị trí 

tái hẹp và mạch máu tham chiếu trung bình tương tự nhau (13,7 ± 3,8 sv 13,8 

± 3,1 mm2). Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.  

Diện tích lòng mạch tại vị trí tái hẹp (3,1 ± 0,9 mm) nhỏ hơn rõ rệt so với 

diện tích lòng mạch TCTB (9,8 ± 2,6 mm) với p < 0,05. Tỷ lệ MLA < 4 mm2  

tại vị trí tổn thương tái hẹp gặp tỷ lệ cao (84,6%). 
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3.2.1.2.  Kết quả về kích thước stent tại vị trí tái hẹp 

 Bảng 3.8. Kích thước stent tại vị trí tổn thương  

Thông số Trung bình ± SD hoặc n và% 

DT stent nhỏ nhất (MLSA) (mm2) 8,3 ± 2,3 

DT stent nhỏ nhất (MLSA) < 9 mm2 63 (69,2) 

ĐK stent lớn nhất (MaLSD) (mm) 3,3 ± 0,4 

ĐK stent nhỏ nhất (MLSD) (mm) 3,1 ± 0,4 

Bảng 3.8 cho thấy trong số 91 tổn thương tái hẹp có 63 (69,2%) vị trí có 

diện tích stent nhỏ nhất < 9 mm2.  

So sánh diện tích stent nhỏ nhất tại vị trí tái hẹp (MLSA) là 8,3 ± 2,3 

(mm2) với lòng mạch TCTB (MLATCTB) là: 9,8 ± 2,6 (mm2), sự khác biệt với 

p = 0,0001.  

3.2.1.3. So sánh một số thông số đo đạc trên IVUS và chụp ĐMV qua da 

 Bảng 3.9. So sánh % tái hẹp, chiều dài tái hẹp,  kích thước lòng mạch 

trên IVUS và chụp ĐMV qua da 

Thông số 

Xtb ± SD 

IVUS 

(n=79) 

Chụp ĐMV 

(n =79) 
p 

Tỷ lệ tái hẹp theo diện tích (%) 67,2 ± 9,2 87,0  ± 7,3 < 0,001 

Chiều dài tái hẹp (mm) 17,2 ± 16,1 16,6 ± 16,2 > 0,05 

ĐK lòng mạch nhỏ nhất (MLD) (mm) 1,8 ± 0,3 1,0 ± 0,4 < 0,001 

DT lòng mạch nhỏ nhất (MLA) (mm2) 3,1 ± 0,9 1,0 ± 0,7 < 0,001 

DT lòng mạch TCTB (MLATCTB) (mm2) 9,9 ± 2,6 7,0 ± 2,7 < 0,001 
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Có 12/91 (13,2%) tổn thương được tiến hành làm IVUS sau khi nong 

bóng do tái hẹp rất khít lúc đầu không đưa được đầu dò IVUS qua tổn thương. 

So sánh một số thông số tái hẹp đo trên IVUS và trên chụp mạch ở 79 tổn 

thương còn lại thu được kết quả ở bảng 3.9. Kết quả ở bảng cho thấy các 

thông số đo đạc đường kính và diện tích lòng mạch trên IVUS đều lớn hơn so 

với khi đo trên chụp ĐMV qua da. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 

0,001. Đối với đo đạc chiều dài tổn thương đo trên IVUS và trên chụp mạch 

tương tự nhau (p > 0,05) 

• Tương quan giữa ĐK lòng mạch nhỏ nhất (MLD) trên IVUS và QCA.  

Chúng tôi sử dụng hàm hồi qui regress để xây dựng mối tương quan tuyến 

tính bậc nhất giữa hai thông số này cho thấy đường kính lòng mạch nhỏ nhất 

đo trên IVUS có quan hệ tuyến tính tỷ lệ thuận với đo trên QCA, mức độ 

tương quan trung bình r = 0,57. Phương trình tương quan tuyến tính bậc nhất 

với b = 1,47 và a = 0,38 (biểu đồ 3.4) 

 
Biểu đồ 3.4. Tương quan giữa đường kính lòng mạch nhỏ nhất  

đo trên IVUS và trên QCA 

Y= 1,47 + 0,38X 
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Kết quả về một số đặc điểm tái hẹp trên IVUS 3.2.2. 

3.2.2.1. Kết quả chung về một số đặc điểm tái hẹp 

 
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ một số đặc điểm tái hẹp stent ĐMV trên IVUS 

Biểu đồ 3.5. cho thấy đặc điểm tổn thương tại vị trí tái hẹp. Trong đó nội 

mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%) gặp chủ yếu (89% tổn thương), tái cấu trúc âm 

tính (RI ≤ 1) gặp ở 72% tổn thương, tái hẹp rìa stent gặp ở 58,2%, stent không 

nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) gặp ở 56%. Các lỗi stent cũng thường gặp 

(như stent méo 24,2%; stent không áp sát 9,9%...) 

3.2.2.2. Đặc điểm về hình thái tái hẹp trên IVUS 

Dựa vào phân týp tái hẹp trên chụp mạch, với các tiêu chuẩn tương tự 

chúng tôi thu được kết quả các týp trên IVUS như sau:  
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Bảng 3.10. Phân týp hình thái tái hẹp trên IVUS 

Phân týp tái hẹp trên IVUS n % 

Týp 1 
Tái hẹp điểm 27 29,7 

Tái hẹp đa điểm 13 14,3 

Týp 2 13 14,3 

Týp 3 37 40,6 

Týp 4 1 1,1 

Tổng 91 100 

Trên IVUS trong tổng số 91 tổn thương có 40 (44,0%) tổn thương là tái 

hẹp điểm (týp 1) và 51 (56,0%) tổn thương tái hẹp lan toả (týp 2,3,4) 

Bảng 3.11. So sánh týp hình thái tái hẹp giữa IVUS và chụp ĐMV 

Phân týp 

trên IVUS 

(n/%) 

Phân Týp trên chụp mạch (n/%) 

Tổng 
Týp 1 Týp 2 Týp 3 Týp 4 

Týp 1 37 (88,1) 1 (7,7) 2 (5,7) 0 (0,0) 40 (44,0) 

Týp 2 1 (2,4) 12 (92,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 13 (14,3) 

Týp 3 4 (9,5) 0 (0,0) 33 (94,3) 0 (0,0) 37 (40,6) 

Týp 4 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) 1 (1,1) 

Tổng 42 (100,0) 13 (100,0) 35 (100,0) 1 (100,0) 91 (100,0) 

Độ phù hợp chung giữa chụp ĐMV qua da và IVUS trong đánh giá các 

týp hình thái tái hẹp là 83/91 = 91,2%, khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

với p > 0,05. 
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3.2.2.3. Đặc điểm về nội mạc tăng sinh  

* Đặc điểm về nội mạc tăng sinh 

Bảng 3.12. Khối lượng mảng xơ vữa và nội mạc tăng sinh 

Thông số Trung bình ± SD 

MXV (mm2) 10,48 ± 3,5 

% MXV (%) 75,8 ± 10,3 

Tồn dư MXV (mm2) 5,43 ± 2,36 

NMTS (IH) (mm2) 7,1 ± 10,4 

% NMTS (% IH) (%) 60,0 ± 14,8 

Bảng 3.12 cho biết kết quả trung bình của mảng xơ vữa cũng như nội 

mạc tăng sinh đo đạc được tại vị trí tái hẹp trong nghiên cứu.  

* Đặc điểm hình thái nội mạc tăng sinh 

Trong nghiên cứu của chúng tôi phát hiện 2 tổn thương có nhân lipid ở 

nhóm nghiên cứu. Trong đó có một tổn thương với nhân lipid lớn, diện tích 

lõi lipid 2,3 mm2 và chiều dày vỏ xơ là: 0.3 mm. MXV này nứt vỡ và tạo 

huyết khối. Khi xem xét 9 tổn thương có hình thái mảng xơ vữa không ổn 

định, chúng tôi thấy có 4 tổn thương hình thái MXV vỡ. Hình thái nội mạc 

tăng sinh trong stent được thống kê có kết quả theo bảng 3.13. 
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Bảng 3.13. Đặc điểm hình thái nội mạc tăng sinh 

Đặc điểm n % 

MXV mềm 8 8,8 

MXV nhiều xơ 49 53,9 

MXV hỗn hợp 25 27,5 

MXV KÔĐ 9 9,9 

              MXV nứt vỡ 4 4,4 

              Huyết khối 2 2,2 

MXV có Canxi  37 40,6 

Bảng 3.13 cho thấy nội mạc tăng sinh với hình ảnh mảng xơ vữa nhiều 

xơ thường gặp nhất trong tổn thương tái hẹp (53,9%). Không có sự khác biệt 

về đặc điểm hình thái nội mạc tăng sinh giữa các mức độ hẹp. 

* Liên quan giữa NMTS và tuổi stent 

 Bảng 3.14. Hình thái của mảng xơ vữa và tuổi stent 

Hình thái MXV 
Tuổi stent trung bình 

(tháng) 

MXV mềm (n = 8) 
25,9 ± 22,8 

(3 - 54 tháng) 

MXV không ổn định  (n = 9) 
49,4 ± 10,1 * 

(8 - 112 tháng) 

MXV nhiều xơ/hỗn hợp/Không ổn định (n = 82) 58,5 ± 42,2 * 

(* p < 0,05 so sánh với tuổi stent của MXV mềm) 

Ở bảng 3.14 cho thấy tuổi stent liên quan tới hình thái nội mạc tăng sinh 

trong stent. Hình thái nội mạc tăng sinh mới (MXV mềm, giảm âm) có tuổi 

stent ngắn hơn. MXV không ổn định hoặc MXV hỗn hợp, nhiều xơ có tuổi 

stent trung bình dài hơn. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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* Liên quan giữa NMTS với mức độ hẹp, diện tích lòng mạch nhỏ 

nhất (MLA), diện tích stent nhỏ nhất (MLSA) và diện tích lòng mạch 

TCTB (MLATCTB) 

 Bảng 3.15. Nội mạc tăng sinh và mức độ hẹp, MLA, MLSA và MLATCTB 

Thông số 

Trung bình ± SD hoặc n và % 

p Nội mạc tăng sinh (%IH) 

≥ 50% (n=81) < 50% (n=10) 

% tái hẹp trên IVUS 68,9 ± 7,9 58,1 ± 11,8 < 0,05 

MLA (mm2) 3,0 ± 0,9 3,6 ±1,1 < 0,05 

MLSA (mm2) 8,5 ± 2,3 7,0 ± 1,7 > 0,05 

MLATCTB (mm2) 9,9 ± 2,6 8,9 ± 7,5 > 0,05 

Bảng 3.15 khi so sánh giữa nhóm có NMTS (%IH ≥ 50%) và nhóm không 

có NMTS (%IH < 50%) cho thấy: ở nhóm NMTS có % tái hẹp cao hơn (68,9 

± 7,9 % sv 58,1± 11,8%, p < 0,05), có diện tích lòng mạch nhỏ nhất (MLA) 

nhỏ hơn rõ rệt ( 3,0 ± 0,9 mm sv 3,6 ± 1,1 mm, p < 0,05). Trong khi đó, diện 

tích stent và diện tích lòng mạch tham chiếu trung bình giữa hai nhóm không 

khác biệt. 
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Biểu đồ 3.6. Liên quan giữa nội mạc tăng sinh và diện tích stent 

Biểu đồ 3.6 cho thấy ở vị trí tái hẹp diện tích stent (trên hay dưới 9mm2) 

không liên quan đến % nội mạc tăng sinh.  

3.2.2.4. Đặc điểm stent tại vị trí tái hẹp 

 Bảng 3.16. Tình trạng stent tại vị trí tổn thương 

Đặc điểm trên IVUS n % 

Tái hẹp tại rìa stent 53 58,2 

Stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) 51 56,0 

Stent méo 22 24,2 

Stent gối nhau  15 16,5 

Stent không áp sát  9 9,9 

Khoảng trống giữa hai stent 1 1,1 

Stent gãy  1 1,1 

Kết quả ở bảng 3.16 cho thấy trong nghiên cứu có tỷ lệ cao tái hẹp tại 

vùng rìa stent (58,2%). Bên cạnh đó stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 

90%) là tình trạng stent thường gặp trong nghiên cứu ( 56%). Tỷ lệ stent méo 

gặp ở 24,2%. Trong NC cũng gặp các tình trạng stent khác như stent không 

áp sát muộn, stent gẫy, hay có khoảng trống stent. 

0
5

10
15

Di
ện

 tíc
h s

ten
t tạ

i v
ị tr

í h
ẹp

 nh
ất 

trê
n I

VU
S 

(m
m2

)

0 20 40 60 80
% Nội mạc tăng sinh tại vị trí hẹp nhất trên IVUS



 
 

	  

88 

3.2.2.5. Đặc điểm tái cấu trúc mạch máu 

• Tái cấu trúc mạch máu trong nghiên cứu: 

Để tính chỉ số tái cấu trúc tại vị trí tái hẹp (RI) = EEMA/EEMATCTB 

RI ≤ 1: Tái cấu trúc âm tính    RI > 1: Tái cấu trúc dương tính 

Trong 91 tổn thương có 75 tổn thương tính được chỉ số tái cấu trúc (16 

tổn thương không tính được chỉ số tái cấu trúc là những tổn thương tại lỗ hoặc 

ở đoạn cuối của ĐMV nên không có tham chiếu đầu gần hoặc đầu xa). 

 
 Biểu đồ 3.7. Phân bố hiện tượng tái cấu trúc mạch vành 

Biểu đồ 3.7. cho thấy trong 75 tổn thương tính được chỉ số tái cấu trúc có 

21 (28,0%) tổn thương có tái cấu trúc dương tính, 54 (72,0 %) tổn thương tái 

cấu trúc âm tính.  

Trong 38 vị trí chỉ tái hẹp trong thân stent, có 7 vị trí không tính được tái 

cấu trúc do không có tham chiếu đầu gần hoặc đầu xa. Trong 31 vị trí còn lại 

tái cấu trúc âm tính gặp ở 24/31 (77,4%), tái cấu trúc dương tính 7/31 (22,6%) 

với p < 0,05. 

Chỉ số tái cấu trúc trung bình trong nghiên cứu là: 0,99 ± 0,25 
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Bảng 3.17. So sánh đặc điểm giữa hai nhóm TCT âm tính và dương tính 

Các thông số về đặc điểm 
mạch, lòng mạch, stent và 

MXV 

XTB ± SD hoặc n và% 
p TCT Âm tính 

(n = 54) 
TCT Dương tính 

(n = 21) 
MLA (mm2) 2,9 ± 0,8 3,3 ± 0,8 > 0,05 
MLD (mm) 1,8 ± 0,2 1,9 ± 0,2 < 0,05 
MLSA (mm2) 7,9 ± 2,2 9,2 ± 2,1 < 0,05 
MaLSD (mm) 3,2 ± 0,5 3,5 ± 0,4 < 0,05 
MLSD (mm) 3,0 ± 0,4 3,3 ± 0,4 < 0,05 
% tái hẹp 69,9 ± 7,7 62,7 ± 8,3 < 0,05 
IH (mm2) 5,9 ± 6,3 11,8 ± 18,4 < 0,05 
% IH 61,2 ± 12,1 58,3 ± 18,7 > 0,05 
IH ≥ 50%  49 (90,7) 19 (90,5) > 0,05 
MXV (mm2) 9,7 ± 3,2 12,9 ± 3,4 < 0,05 
% MXV 75,9 ± 7,2 78,9 ± 4,9 > 0,05 
Tồn dư MXV (mm2) 4,9 ± 2,8 7,0 ± 2,7 < 0,05 
Tuổi stent (tháng)  63,1 ± 45,8 43,9 ± 31,8 > 0,05 
Stent không nở hết 
(MLSA/MLATCTB <90%) 

33 (61,1) 7 (33,3) < 0,05 

Stent không áp sát  6 (11,1) 1 (4,8) > 0,05 
Stent méo  8 (18,7) 6 (28,6) > 0,05 
MXV không ổn định 4 (7,4) 4 (19,1) > 0,05 

Bảng 3.17 cho thấy nhóm TCT dương tính (RI>1) có diện tích stent nhỏ 

nhất (MLSA) (9,2 ± 2,1mm2), ĐK lòng mạch nhỏ nhất (MLD) (1,9 ± 0,2 mm) 

lớn hơn so với nhóm TCT âm tính (7,9 ± 2,2 mm2) và (1,8 ±0,2 mm), p < 

0,05. Tỷ lệ stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) ở nhóm tái cấu trúc 

dương tính thấp hơn so với ở nhóm tái cấu trúc âm tính (33,3% sv 61,1%, p < 

0,05). Mức độ tái hẹp ở nhóm TCT dương tính cũng thấp hơn so với nhóm 

TCT âm tính (62,7 ± 8,3% sv 69,9 ± 7,7, p < 0,05).  
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Tỷ lệ phối hợp các đặc điểm tổn thương 3.2.3. 
3.2.3.1. Nội mạc tăng sinh và stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%)  

Nghiên cứu của chúng tôi có 81 vị trí tổn thương có nội mạc tăng sinh 
(%IH ≥ 50%) và 10 vị trí tổn thương %IH < 50%. Xem xét phối hợp giữa 
hiện tượng này với hiện tượng sstent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) 
trong tái hẹp chúng tôi thu được kết quả ở bảng 3.18  
  Bảng 3.18. Nội mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%) và hiện tượng stent không 

nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) góp phần trong tái hẹp stent 

Nội mạc tăng sinh 
(n/%) 

Stent không nở hết 
(MLSA/MLATCTB < 90%) 

Có 
(n = 51) 

Không 
(n = 40) 

Nội mạc tăng sinh (IH ≥ 50%) (n= 81) 46 (50,5) 35 (38,5) 
Nội mạc tăng sinh (IH < 50%) (n =10) 5 (5,5) 5 (5,5) 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy có 35 (38,5%) tổn thương tái hẹp chỉ do Nội 
mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%), 46 (50,5%) tổn thương tái hẹp do phối hợp cả 
hai yếu tố, có 5 (5,5%) tổn thương chỉ có stent không nở hết 
(MLSA/MLATCTB < 90%) và 5 (5,5 %) vị trí tái hẹp còn lại không có cả hai 
yếu tố này (trong số này có 1 trường hợp là do stent gãy).  
3.2.3.2. Một số tình trạng stent và mảng xơ vữa có can xi dưới stent 

 Bảng 3.19. MXV có can xi dưới stent và tình trạng stent 

Tình trạng stent (n/%) 
MXV có can xi dưới stent 

Có 
(n = 37) 

Không 
(n = 54) 

p 

Stent không áp sát 4 (44,4) 5 (55,6) > 0,05 
Stent méo 18 (81,8) 4 (18,2) < 0,05 

Stent không nở hết 31 (60,8) 20 (39,2) > 0,05 
Bảng 3.19 cho thấy Nhóm MXV có can xi dưới stent có tỷ lệ gặp stent 

méo (81,8%) cao hơn hẳn so với nhóm MXV không có can xi (18,2%), có ý 

nghĩa với p < 0,05 
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Tỷ suất chênh cho hiện tượng gây méo stent do MXV có can xi phía dưới 

stent là: OR = 11,8 (CI: 3,2 -52,7; p < 0,0001).  

3.2.3.3. Nội mạc tăng sinh và tình trạng stent lỗi 

Chúng tôi chia các tổn thương phối hợp giữa NMTS và tình trạng stent 

thu được kết quả dưới bảng sau: 

Bảng 3.20. Nội mạc tăng sinh và tình trạng stent 

Yếu tố phối hợp (n/%) %IH ≥ 50% %IH < 50% Tổng 
Stent bình thường 26 (28,5) 2 (2,2) 28 

Stent lỗi 55 (60,5) 8 (8,8) 63 
Tổng 81 10 91 

Bảng 3.20 cho thấy nếu chỉ nội mạc tăng sinh có ý nghĩa chỉ chiếm 28,1% 

trong nghiên cứu, trong khi đó tỷ lệ kết hợp % IH ≥ 50% với một trong các 

đặc điểm stent lỗi lên tới 60,5%. 

3.2.3.4. Tái cấu trúc mạch máu và Nội mạc tăng sinh 

Tính mối tương quan giữa tái cấu trúc mạch máu với diện tích nội mạc 

tăng sinh thu được kết quả là Y = 0,01X + 0,9. r = 0,3; p = 0,001. 

Trong 75 vị trí tính được tái cấu trúc chúng tôi phân nhóm phối hợp giữa 

tái cấu trúc và %IH ≥ 50%. Kết quả thu được là: 

 
Biểu đồ 3.8. Tái cấu trúc và Nội mạc tăng sinh 

Biểu đồ 3.8 cho thấy tái cấu trúc âm tính kết hợp với nội mạc tăng sinh 

chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm nghiên cứu (65,3%) 
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So sánh đặc điểm tái hẹp nhóm tái hẹp vừa và tái hẹp khít 3.2.4. 

3.2.4.1. So sánh một số đặc điểm tái hẹp trên IVUS giữa hai nhóm tái hẹp vừa 

và tái hẹp khít 

Bảng 3.21. So sánh một số đặc điểm tái hẹp giữa hai nhóm tái hẹp vừa và 

tái hẹp khít  

Thông số Tái hẹp vừa 

(n=42) 

Tái hẹp khít 

(n = 49) 

p 

DT lòng mạch TCTB 

(MLA TCTB) (mm2) 

10,4 ± 2,8 9,4 ± 2,3 > 0,05 

DT lòng mạch TCTB ≤ 9 mm2 (n/%) 12 (28,6) 24 (48,9) < 0,05 

DT mạch máu (EEMA) (mm2) 14,6 ± 3,9 12,9 ± 3,5 < 0,05 

MLA < 4 mm2 (n/%) 31 (73,8) 46 (93,9) < 0,05 

MXV (mm2) 11,15 ± 3,7 9,90 ± 3,3 > 0,05 

% MXV 75,2 ± 7,3 76,4 ± 12,3 > 0,05 

Tồn dư MXV (mm2) 5,81 ± 2,64 5,11 ± 2,07 > 0,05 

NMTS (IH) (mm2) 9,6 ± 14,8 5,0 ± 1,9 < 0,05 

% NMTS (% IH) 56,7 ± 17,5 62,8 ± 11,4 < 0,05 

DT stent nhỏ nhất (MLSA) (mm2) 8,9 ± 2,3 7,8 ± 2,2 < 0,05 

DT stent nhỏ nhất (MLSA) < 9 mm2 24 (57,1) 39 (79,6) < 0,05 

Tỷ lệ tái can thiệp  27 (64,3) 48 (97,9)  < 0,05 

Bảng 3.21 so sánh nhóm tái hẹp vừa với nhóm tái hẹp khít cho thấy: 

- Diện tích lòng mạch TCTB nhóm tái hẹp vừa (10,4 ± 2,8 mm2) cao hơn 

so với nhóm tái hẹp khít (9,4 ± 2,3 mm2), tuy nhiên khác biệt chưa có ý nghĩa 

(p> 0,05).  
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- Tại vị trí tái hẹp, nhóm tái hẹp vừa có diện tích mạch máu (14,6 ± 3,9 

mm2) lớn hơn rõ rệt so với nhóm tái hẹp khít (12,9 ± 3,5 mm2), p < 0,05 

- Nhóm tái hẹp vừa có tới 31 (73,8%) tổn thương có diện tích lòng mạch 

(MLA) < 4 mm2 

- Diện tích nội mạc tăng sinh (IH) ở nhóm tái hẹp vừa (9,6 ± 14,8 mm2) 

cao hơn so với nhóm tái hẹp khít (5,0 ± 1,9 mm2), nhưng diện tích stent 

(MLSA) lớn hơn nên % diện tích NMTS (%IH) ở nhóm tái hẹp vừa (56,7 ± 

17,5  %) thấp hơn so với nhóm tái hẹp khít (62,8 ± 11,4%), p < 0,05. 

- Diện tích stent nhỏ nhất của nhóm tái hẹp vừa (8,9 ± 2,3 mm2) lớn hơn 

rõ rệt so với nhóm tái hẹp khít (7,8 ± 2,2 mm2). Tỷ lệ diện tích stent nhỏ nhất 

(MLSA) < 9 mm2 của nhóm tái hẹp vừa (57,1%) thấp hơn hẳn so với nhóm 

tái hẹp khít (79,6%), p < 0,05. 

* Tỷ lệ tái can thiệp ở nhóm tái hẹp vừa có MLA < 4 mm2 so với MLA 

≥ 4 mm2 

  Bảng 3.22. Tái can thiệp lại và kích thước lòng mạch nhỏ nhất  

Tái can thiệp 
MLA < 4 mm2 

(n=31) 

MLA ≥ 4 mm2 

(n = 11 ) 
p 

Không (n/%) (n=15) 8 (25,8%) 7 (63,6%)  

< 0,05 Có (n/%) (n = 27) 23 (74,2%) 4 (36,4%) 

Tổng 31 (100%) 11 (100%)  

Bảng 3.22 cho thấy tái hẹp vừa có MLA < 4 mm2  có tỷ lệ tái can thiệp 

74,2% cao hơn rõ rệt so với nhóm tái hẹp vừa có MLA ≥ 4 mm2 (36,4%) 
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3.2.4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tái hẹp khít trên IVUS 

Bảng 3.23. Mối liên quan giữa một vài thông số tổn thương trên IVUS  

và mức độ tái hẹp (tái hẹp khít so với tái hẹp vừa) stent động mạch vành 

Yếu tố 

XTB ± SD hoặc n/% 

p Tái hẹp vừa 

(n=42) 

Tái hẹp khít 

(n=49) 
OR (95%CI) 

DT lòng mạch TCTB 

(MLATCTB) (mm2) 
10,3 ± 2,8 9,4 ± 2,3 0,85 (0,72 - 1,01) > 0,05 

MLATCTB  ≤ 9mm2 12 (28,5) 24 (48,9) 2,40 (1,01 - 5,74) < 0,05 

EEMATT (mm2) 14,6 ± 3,9 12,9 ± 3,5 0,88 (0,78 - 0,99) < 0,05 

Nội mạc tăng sinh 

(%IH) ≥ 50% 
34 (80,9) 47 (95,9) 5,53(1,1 - 27,7) < 0,05 

Týp tái hẹp lan toả 18(42,9%) 33 (67,3%) 2,75 (1,17 - 6,46) < 0,05 

Tuổi stent (tháng) 57,6 ± 6,7 53,4 ± 5,9 0,99 (0,98 -1,0) > 0,05 

MLSA (mm2) 8,9 ± 2,3 7,8 ± 2,2 0,79 (0,7 - 0,97) < 0,05 

MLSA < 9 mm2 24 (57,1) 39 (79,6) 2,9 (1,16 - 7,37) < 0,05 

Stent lỗi 28 (66,7) 35 (71,4) 1,25 (0,51 - 3,1) > 0,05 

Bảng 3.23 cho thấy diện tích lòng mạch TCTB, kích thước mạch tổn 

thương nhỏ hơn, nội mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%), hình thái tái hẹp lan toả, 

kích thước stent là những yếu tố gây tăng mức độ tái hẹp khít stent ĐMV.   
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Bảng 3.24. Phân tích hồi qui logistic đa biến một số thông số trên IVUS  

và mức độ tái hẹp (tái hẹp vừa so với tái hẹp khít) stent ĐMV 

Phân tích Logistic đa biến OR (95%CI) P 

Týp tái hẹp lan toả 2,5 ( 0,9 - 6,7) > 0,05 

Nội mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%) 9,7 (1,7-56,1) < 0,05 

DT lòng mạch TCTB (MLATCTB) ≤ 9 mm2 3,1 (1,02-9,6) < 0,05 

DT stent < 9 mm2 1,9 (0,7-5,9) > 0,05 

Bảng 3.24 cho thấy khi phân tích đa biến hồi qui có 2 yếu tố có liên quan 

đến mức độ tái hẹp trên IVUS là nội mạc tăng sinh (OR: 9,7; 95%CI: 1,7-

56,1) và Diện tích lòng mạch tham chiếu trung bình ≤ 9 mm2 (OR: 3,1; 95% 

CI: 1,02-9,6). 

3.3. Một số yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp stent ĐMV trên IVUS 

Một số yếu tố liên quan đến hình thái tái điểm và lan toả 3.3.1. 

3.3.1.1. Một số yếu tố của bệnh nhân liên quan đến hình thái tái hẹp 

Để xem xét một số yếu tố của bệnh nhân liên quan đến hình thái tái hẹp 

điểm và tái hẹp lan toả, chúng tôi tính tỷ suất chênh OR của các yếu tố như 

tuổi, giới, bệnh ĐTĐ, THA, hút thuốc lá hay rối loạn lipid máu đối với nguy 

cơ tăng hình thái tái hẹp lan toả. Kết quả thu được ở bảng 3.25. 
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Bảng 3.25. Một số yếu tố của bệnh nhân liên quan tới hình thái tái hẹp 

Yếu tố 

XTB ± SD hoặc n/% 

Tái hẹp 

điểm 

(n =40) 

Tái hẹp 

lan toả 

(n =51) 

OR: (95% CI) p 

Tuổi (TB) 66,8 ± 7,2 67,5 ± 9,8 1,01 (0,96-1,05) > 0,05 

Giới nữ 7 (35,0) 13 (65,0) 1,61 (0,52 - 5,3) > 0,05 

THA 37 (44,6) 46 (55,4) 0,74 (0,11 - 413) > 0,05 

ĐTĐ 11 (32,4) 23 (67,6) 2,1 (0,82 - 5,85) > 0,05 

RLLP 26 (51) 25 (49,0) 1,04 (0,32 - 3,3) > 0,05 

HTL 14 (56,0) 11 (44,0) 0,51 (0,18 - 1,43) > 0,05 

≥ 3 YTNC 20 (50,0 ) 20 (50,0) 0,64 (0,25 - 1,61) > 0,05 

Glucose 6,9 ± 3,0 7,2 ± 3,3 1,03 (0,89 - 1,18) > 0,05 

Creatinine 97,7 ± 24,3 90,5 ± 26,2 0,99 (0,97 -1,0) > 0,05 

Tổn thương ≥ 2 

nhánh ĐMV 
14 (35,9) 25 (64,1) 1,95 (0,7 - 5,16) > 0,05 

 

Bảng 3.25 cho thấy nhóm tái hẹp lan toả có tỷ lệ bệnh nhân đái tháo 

đường (67,6%) cao hơn hẳn so với nhóm tái hẹp điểm (32,2%), OR = 2,1. 

Tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê 

3.3.1.2. Một số yếu tố của stent liên quan đến hình thái tái hẹp 

* Loại stent và hình thái tái hẹp 

Với 70 vị trí tổn thương thu thập được số liệu hồi cứu về loại stent sử 

dụng ban đầu có 62 vị trí được đặt stent phủ thuốc trước đó, 8 vị trí được đặt 

stent thường. Khi so sánh trung bình % giữa hai nhóm có n ≤ 5 chúng tôi sử 

dụng test fisher. Kết quả thu được ở bảng sau:  
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Bảng 3.26. Hình thái tái hẹp giữa stent phủ thuốc và stent thường  

Loại Stent 
Tái hẹp điểm 

(n/%) 

Tái hẹp lan toả 

(n/%) 
p 

Stent kim loại trần (BMS) (n=8) 1 (12,5%) 7 (87,5%) 
< 0,05 

Stent phủ thuốc (DES) (n=62) 32 (51,6%) 30 (48,4%) 

Tổng 33 (47,1%) 37 (52,9%) 70 

Bảng 2.26 cho thấy stent kim loại trần có hình thái tái hẹp lan toả là 

chính (87,5%). Còn đối với stent phủ thuốc tỷ lệ tái hẹp điểm chiếm tỷ lệ cao 

hơn. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Trong nhóm tái hẹp điểm gặp 13 (14,3%) tổn thương tái hẹp từ hai điểm 

trở lên, mỗi điểm tổn thương tái hẹp dài dưới 10 mm, tổn thương nằm gọn 

trong thân stent. Hình thái tái hẹp đa điểm đều gặp ở stent phủ thuốc.  

Bảng 3.27. Hình thái tái hẹp và thế hệ của stent phủ thuốc 

Loại Stent 
Tái hẹp điểm 

(n/%) 

Tái hẹp lan toả 

(n/%) 
p 

DES thế hệ 1 (n=38) 16 (42,1) 22 (57,9) 
0,06 

DES thế hệ mới (n= 24) 16 (66,7) 8 (33,3) 

Tổng 32 (51,6) 30 (48,4)  

Như vậy stent phủ thuốc thế hệ sau có hình thái tái hẹp điểm cao hơn so 

với stent thế hệ thứ nhất (66,7% sv 33,3%). Tuy nhiên sự khác biệt này chưa 

có ý nghĩa thống kê với p = 0,06. 
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Bảng 3.28.  Phân tích đơn biến một số yếu tố của stent liên quan đến hình 

thái tái hẹp 

Yếu tố 

XTB ± SD hoặc n/% 

Tái hẹp 

điểm 

(n = 40) 

Tái hẹp 

lan toả 

(n =51) 

OR (95% CI) p 

Tuổi stent (tháng) 53,4 ± 38,3 57,3 ± 44,7 1,0 (0,99 -1,01) > 0,05 

Stent BMS 1 (2,5) 7 (13,7) 8,53(1,01-390,1) < 0,05 

Tổng CD stent 

(mm) 
47,8 ± 26,7 45,3 ± 17,9 0,99 (0,97-1,01) > 0,05 

CD stent ≥ 40 mm 28 (46,7) 32 (53,3) 0,72 (0,26 -1,89) > 0,05 

MLSA < 9 mm2 23 (36,5) 40 (63,5) 2,67 (0,98 - 7,5) < 0,05 

Stent không nở hết 21 (41,2) 30 (58,8) 1,29 (0,5 - 3,2) > 0,05 

Stent méo 12 (54,5) 10 (45,5) 0,57 (0,19 -1,67) > 0,05 

Stent không áp sát 6 (66,7) 3 (33,3) 0,35 (0,05-1,81) > 0,05 

 

Phân tích đơn biến một số yếu tố liên quan đến hình thía tái hẹp kết quả 

ở bbảng 3.28 cho thấy loại stent kim loại trần là yếu tố liên quan đến tái hẹp 

lan toả so với stent phủ thuốc (OR = 8,53; 95%CI: 1,01-390,1; p < 0,05) 

  



 
 

	  

99 

Tái hẹp vùng rìa stent và một số yếu tố liên quan đến hình thái tái 3.3.2. 

hẹp rìa stent ĐMV 

3.3.2.1. Tỷ lệ tái hẹp rìa stent trong nghiên cứu 

 Bảng 3.29. Tỷ lệ tái hẹp vùng rìa stent trong nghiên cứu (n = 91) 

Vị trí n % 

Tái hẹp chỉ trong thân stent  38 41,8 

Tái hẹp rìa đầu gần  15 16,5 

Tái hẹp rìa đầu xa  33 36,2 

Tái hẹp cả rìa đầu gần và rìa đầu xa 5 5,5 

Tổng  91 100 

Trong 91 tổn thương tái hẹp có 53 (58,2%) vị trí tổn thương có tái hẹp 

vùng rìa (tái hẹp rìa đơn độc hoặc phối hợp với tái hẹp trong thân stent), trong 

đó có 5 vị trí có tái hẹp cả rìa đầu gần và rìa đầu xa (tổng số 58 vị trí tái hẹp 

vùng rìa được khảo sát).  

Trong 58 vị trí tái hẹp rìa stent có 20 (34,5%) vị trí tái hẹp rìa đầu gần 

thấp hơn so với tái hẹp rìa đầu xa là 38 (65,5%) vị trí. Khác biệt có ý nghĩa 

với p < 0,05. 

Tuổi stent trung bình có tái hẹp rìa: 55,9 ± 37,8 (tháng). Sớm nhất sau 3 

tháng, dài nhất 169 tháng. 
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3.3.2.2. Đặc điểm tổn thương tại vùng tái hẹp rìa stent  

Bảng 3.30. Đặc điểm về mạch máu, stent, nội mạc tại vị trí tái hẹp rìa  

Thông số 

Trung bình ± SD hoặc n và % 

Tái hẹp rìa 
(n=58) 

Rìa đầu 
gần 

(n=20) 

Rìa đầu 
xa (n=38) p 

DT mạch máu (EEMA) (mm2) 13,0 ± 3,9 14,2 ± 3,4 12,3 ± 4,1 > 0,05 

DT lòng mạch (MLA) (mm2) 3,2 ± 0,9 3,3 ± 0,9 3,2 ± 1,0 > 0,05 

% Tái hẹp 66,0 ± 8,9 65,3 ± 11,0 66,3 ± 7,8 > 0,05 

DT stent (mm2) 7,6 ± 2,3 8,5 ± 2,0 7,2 ± 2,3 < 0,05 

DT stent < 9 mm2 46 (79,3) 12 (60,0) 34 (89,5) < 0,05 

% MXV 73,9 ± 6,7 75,8 ± 6,5 72,9 ± 6,6 > 0,05 

NMTS (IH) (mm2) 4,4 ± 1,8 5,2 ± 1,9 4,0 ± 1,7 < 0,05 

% NMTS (%IH) 56,3 ± 10,5 59,5 ± 11,2 54,7 ± 9,9 > 0,05 

% IH ≥ 50% (%) 42 (72,4) 16 (80,0) 26 (68,4) > 0,05 

Nội mạc tăng sinh có can xi hoá 16 (26,7) 10 (50,0) 5 (15,8) < 0,05 

Chỉ số tái cấu trúc (RI) 1,4 ± 3,5 
(n=52) 

1,09 ± 0,3 
(n=18) 

1,6 ± 4,3 
(n=34) 

> 0,05 

Stent không nở hết 
(MLSA/MLATCTB < 90%) 

37 (63,8) 10 (50,0) 27 (71,1) > 0,05 

Stent không áp sát 5 (8,6) 2 (10,0) 3 (7,9) > 0,05 

Stent méo 5 (8,6) 2 (10,0) 3 (7,9) > 0,05 

Bảng 3.30 cho thấy kích thước stent rìa đầu gần lớn hơn đầu xa (8,5 ± 
2,0 sv 7,2 ± 2,3 mm2, p < 0,05). NMTS (%IH ≥ 50%) ở tái hẹp vùng rìa stent 
gặp tỷ lệ là 72,4%,  %IH giữa hai đầu như nhau (59,5 ± 11,2% sv 54,7 ± 9,9 
%, p > 0,05). Tỷ lệ MXV có can xi tại vị trí tái hẹp rìa đầu gần (50%) cao hơn 
so với rìa đầu xa (15,8%), p < 0,05. Stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 
90%) gặp ở 63,8%; diện tích stent nhỏ nhất < 9 mm2 gặp ở 79,3%. Tỷ lệ diện 
tích stent nhỏ nhất < 9 mm2 cao hơn ở rìa đầu xa so với đầu gần (89,5% sv 
60%, p < 0,05). 
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3.3.2.3. Tái cấu trúc mạch máu tại vùng rìa stent tái hẹp 

Có 2/20 vị trí tái hẹp rìa đầu gần và 4/38 vị trí tái hẹp rìa đầu xa không 

tính được chỉ số tái cấu trúc do không có tham chiếu đầu gần hoặc đầu xa.  

 
 Biểu đồ 3.9. Tái cấu trúc mạch máu ở tái hẹp vùng rìa  

Biểu đồ 3.9 cho thấy tái cấu trúc âm tính chiếm ưu thế ở tổn thương tái 

hẹp vùng rìa, cả ở đầu gần và đầu xa. 

3.3.2.4. Loại stent với tái hẹp vùng rìa 

Có 70 tổn thương thu thập được số liệu hồi cứu về thông số stent ban 

đầu là loại stent phủ thuốc hay stent kim loại trần, chúng tôi so sánh tỷ lệ có 

tái hẹp vùng rìa của stent giữa hai nhóm kết quả thu được ở bảng 3.31. 

Bảng 3.31. Tái hẹp vùng rìa stent kim loại trần và stent phủ thuốc 

Loại stent Tái hẹp rìa stent Tái hẹp trong thân stent p 

DES (n/%) 40 (64,5) 22 (35,5)  

< 0,05 BMS (n/%) 2 (25,0) 6 (75,0) 

Tổng  42 (60,0) 28 (40,0) 70 

Bảng 3.31 cho thấy tỷ lệ tái hẹp vùng rìa của stent phủ thuốc cao hơn so 

với stent kim loại trần (64,5% sv 25%, p < 0,05). 
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3.3.2.5. So sánh một số đặc điểm tổn thương giữa nhóm tái hẹp rìa stent và 
nhóm chỉ tái hẹp trong thân stent. 
 Bảng 3.32. So sánh giữa nhóm tái hẹp rìa stent và nhóm chỉ tái hẹp trong 

thân stent 

Thông số 

Trung bình ± SD hoặc n và% 

p Tái hẹp rìa 
(n=58) 

Tái hẹp trong 
thân stent 

(n=38) 
MLSA (mm2) 8,0 ± 2,3 8,9 ± 2,2 > 0,05 

MLSA < 9 mm2 46 (79,3) 21 (55,2) < 0,05 
MLATCTB (mm2) 9,6 ± 2,7 10,2 ± 2,4 > 0,05 

Stent không nở hết 
(MLSA/MLATCTB < 90%) 

37 (63,8) 19(50,0) > 0,05 

Nội mạc tăng sinh 
(%IH ≥ 50%) 

42 (72,4) 34 (89,5) < 0,05 

Bảng 3.32 cho thấy tái hẹp rìa có diện tích stent nhỏ hơn, tỷ lệ MLSA < 
9 mm2 là 79,3% cao hơn nhóm chỉ tái hẹp trong thân stent và có tỷ lệ nội mạc 
tăng sinh (%IH ≥ 50%) thấp hơn (72,4% sv 89,5%, p < 0,05). 
3.3.2.6. Một số yếu tố liên quan tới hiện tượng tái hẹp rìa stent trên IVUS 

Phân tích đơn biến của một số yếu tố liên quan tới hiện tượng tái hẹp rìa 
stent chúng tôi thu được kết quả ở bảng 3.33. 

 Bảng 3.33. Một số thông số  trên IVUS liên quan tới hiện tượng tái hẹp 

rìa stent so với tái hẹp chỉ trong thân stent  

Một số thông số trên IVUS OR (95% CI) p 
Nội mạc tăng sinh (IH ≥ 50%) 0,6 (0,07-1,1) < 0,05 
Stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) 1,7 (0,7-4,4) > 0,05 
Diện tích stent < 9 mm2 3,1 (1,1 - 8,6) < 0,05 
Tái cấu trúc âm tính  0,7 (0,2- 2,2) > 0,05 
Stent phủ thuốc  5,4 (0,9-58,2) < 0,05 

Bảng 3.33 cho thấy khi phân tích đơn biến một số yếu tố nguy cơ liên 
quan đến tái hẹp rìa stent cho thấy diện tích sent nhỏ hơn 9 mm2  là yếu tố có 
liên quan (OR = 3,1; 95%CI: 1,1 - 8,6; p < 0,05) 
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CHƯƠNG 4  

BÀN LUẬN 

4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 

Một số yếu tố nguy cơ tim mạch  4.1.1. 

Các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bảng 3.1 cho thấy chủ yếu là tăng huyết 

áp (90,2%), rối loạn lipid máu (75%) và đái tháo đường 35%. Đồng thời lứa 

tuổi trung bình trong nghiên cứu là trên 65 tuổi. Tỷ lệ này phản ánh một phần 

tình trạng gia tăng về bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hoá tại Việt Nam. 

Những con số gia tăng ấn tượng về tỷ lệ tăng huyết áp đã được báo cáo bởi 

hội tăng huyết áp Việt Nam năm 2018. Thói quen ăn mặn, áp lực cuộc sống là 

nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho sự gia tăng này. Tuổi cao trong 

nghiên cứu của chúng tôi cũng lý giải cho điều này bởi tuổi càng cao thì tỷ lệ 

tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hoá lipid cũng cao lên. Bên 

cạnh đó, những bệnh nhân tái hẹp stent động mạch vành là bệnh lý diễn ra ở 

nhóm bệnh nhân đã bị bệnh động mạch vành - một bệnh lý thường diễn ra 

trong quần thể các yếu tố nguy cơ tim mạch cao như THA, ĐTĐ, rối loạn 

lipid máu, tuổi cao… Trong các nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ của tái hẹp 

thì đái tháo đường là một yếu tố làm tăng nguy cơ tái hẹp sau đặt stent động 

mạch vành đặc biệt là ở những bệnh nhân đái tháo đường đã tới giai đoạn 

tiêm insulin. Tỷ lệ đái tháo đường týp 2 trong nghiên cứu của chúng tôi có thể 

cao hơn so với của một số tác giả khác như trong nghiên cứu E-SIRIUS là 

19% [106], Marco T. Castagna là 16% [72], hoặc tương tự như một số tác giả 

khác như của tác giả Byoung- Keuk Kim là 33% [79]. Trong đó các nghiên 

cứu về sau tỷ lệ đái tháo đường cao hơn các nghiên cứu trước. Điều này được 

lý giải bởi hiện nay tỷ lệ đái tháo đường trên thế giới cũng đang ngày càng gia 

tăng. Tỷ lệ đái tháo đường tương đối cao trong nghiên cứu của chúng tôi giúp 
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lý giải phần nào tỷ lệ tái cấu trúc mạch máu hay các tổn thương sẽ được bàn 

luận tiếp ở những phần sau.  

Tỷ lệ hút thuốc lá trong nghiên cứu là 26,2%, Nhóm bệnh nhân béo phì 

có BMI ≥ 25kg/m2 cũng gặp với tỷ lệ gần 19%. Điều đó cho thấy sau can 

thiệp stent động mạch vành chúng ta nên tư vấn đưa ra chế độ sinh hoạt, 

luyện tập và phục hồi chức năng sau bệnh lý động mạch vành để giảm hơn 

nữa các yếu tố nguy cơ từ đó giảm nguy cơ bị bệnh. Tỷ lệ các yếu tố nguy cơ 

tim mạch trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự một số các tác giả 

khác trong nghiên cứu về tái hẹp sau đặt stent ĐMV. Tổng hợp các yếu tố 

nguy cơ tim mạch thấy bệnh nhân tái hẹp đa số có 2-3 yếu tố nguy cơ (Biểu 

đồ 3.1) 

Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân trong NC 4.1.2. 

4.1.2.1. Tính chất đau ngực và suy tim trên lâm sàng: 

Trong các nghiên cứu của nhiều tác giả cho thấy đặc điểm đau ngực ở 

bệnh nhân tái hẹp thường là đau ngực một cách mơ hồ, không rõ ràng. Triệu 

chứng lâm sàng không điển hình thậm chí là không đau ngực. Có tới khoảng 

gần 50% bn tái hẹp được phát hiện khi chụp kiểm tra MSCT động mạch vành 

mà hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng gì nặng nề [107], [108].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ đau ngực không điển hình gặp với 

tỷ lệ 41,2%. Tuy nhiên ở nhóm đau ngực ổn định tính chất đau ngực không 

điển hình cao hơn so nhóm hội chứng vành cấp (52,6% sv 13,0%, p = 0,001) 

(bảng 3.2). Điều này có thể do bản thân các bệnh nhân tái hẹp stent đã từng có 

cảm giác đau ngực ở lần can thiệp trước và có những hiểu biết nhất định về 

bệnh nên thường để ý tới triệu chứng hơn các bệnh nhân chưa được đặt stent 

lần nào.  

Trong NC của chúng tôi chỉ có 1 bệnh nhân Killip II gặp ở bệnh nhân 

NMCT có ST chênh lên, không có bệnh nhân nào Killip III hay sốc tim vì 

chúng tôi loại ra khỏi NC những bệnh nhân có huyết động không ổn định.  
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4.1.2.2. Các xét nghiệm sinh hoá máu: 

Trong NC của chúng tôi kết quả về các thông số cận lâm sàng nói chung 

được trình bày ở bảng 3.4. 

Trong các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng tái hẹp cho 

thấy một số yếu tố như suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo chu kì, đái tháo 

đường có kháng insulin hay can thiệp khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp 

là những yếu tố ảnh hưởng tới tái hẹp.  

Nghiên cứu của chúng tôi không có bệnh nhân nào suy thận nặng. Tình 

trạng đái tháo đường được đánh giá chung từ bệnh nhân nhẹ đến nặng chứ 

không chỉ đơn thuần là đái tháo đường phải tiêm insulin. 

Một số đặc điểm tái hẹp trên chụp động mạch vành qua da 4.1.3. 

4.1.3.1. Số động mạch vành tổn thương và tái hẹp 

Biểu đồ 3.2 cho thấy bn có tổn thương đa mạch (≥ 2 thân ĐMV) gặp ở 

gần 2/3 tổng số bệnh nhân nghiên cứu. Các nghiên cứu khác trên thế giới 

cũng cho thấy tổn thương đa mạch là một yếu tố tiên lượng độc lập tới tái hẹp 

về sau [12], [7], [108]. Có lẽ vì vậy mà tỷ lệ gặp bệnh nhân tổn thương đa 

mạch trong quần thể tái hẹp của nghiên cứu của chúng tôi lên tới 57,5%. 

4.1.3.2. Tỷ lệ loại stent được sử dụng trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Bảng 3.5. cho biết về tỷ lệ sử dụng loại stent trong nghiên cứu. Tỷ lệ 

stent DES cao trong nghiên cứu cũng cho thấy ngày này các bác sĩ can thiệp 

thường ưu tiên sử dụng nhóm stent này nhằm giảm tỷ lệ tái hẹp stent. 

Stent phủ thuốc ngày càng được sử dụng rộng rãi nhằm giảm biến cố tái 

hẹp stent. Nguyên nhân gây tái hẹp của stent trong nhiều nghiên cứu có đề 

cập tới cấu trúc của stent, độ dày của mắt stent, và loại thuốc phủ trên stent. 

Mỗi một nhóm thuốc có một cơ chế ức chế tế bào khác nhau để mang lại hiệu 

quả điều trị giảm mức độ tăng sinh của nội mạc trong stent. 
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Trong nghiên cứu cuả chúng tôi bởi tỷ lệ sử dụng stent phủ thuốc dòng 

limus là chủ yếu, do đó chúng tôi sẽ không so sánh bàn luận giữa tỷ lệ nguy 

cơ tái hẹp của từng nhóm thuốc phủ stent đã được sử dụng. Bên cạnh đó, việc 

lấy ngẫu nhiên các loại stent DES, BMS trong đánh giá đặc điểm tái hẹp cũng 

giúp chúng tôi đưa ra những nhận định chung về đặc điểm tái hẹp stent chứ 

không phải chỉ riêng lẻ một loại stent nào.  

4.1.3.3. Vị trí stent tái hẹp   

Bảng 3.6 cho biết vị trí tái hẹp gặp ở LAD2 (38,4%) và RCA2 (16,5%). 

Trong một số nghiên cứu cho thấy tổn thương tại lỗ, vị trí chia đôi, ví trí gập 

góc hay tổn thương phức tạp (B2/C1) là những tổn thương tiên lượng tỷ lệ tái 

hẹp cao. Vị trí LAD 2 thường gặp các vị trí nhánh chia hoặc ĐMV phải đoạn 

giữa là vị trí giải phẫu gập góc hình chữ C. Có lẽ vì điều đó mà tỷ lệ tái hẹp ở 

những vị trí này trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với những vị trí 

khác. Bên cạnh đó các nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ can thiệp tại LAD cao 

do đó tỷ lệ gặp tái hẹp ở vị trí LAD trong nghiên cứu của chúng tôi cũng cao 

hơn so với LCx và RCA.  

4.1.3.4. Hình thái tái hẹp trên chụp ĐMV qua da: 

Hiện nay các nghiên cứu đều áp dụng phân loại hình thái tái hẹp stent 

động mạch vành theo Mehran R [45]. Theo phân loại này, tái hẹp được phân 

thành 4 týp là Týp I: tái hẹp điểm với  tổn thương có chiều dài ≤ 10 mm, vị trí 

trong thân stent hoặc rìa stent đầu gần hoặc đầu xa (nhưng không phải cả hai 

đầu) hoặc kết hợp các vị trí nêu trêu (tái hẹp khu trú đa ổ - multifocal ISR); 

Týp II: Tái hẹp trong stent lan tỏa (difuse intrastent). Tổn thương > 10mm và 

nằm gọn trong lòng stent, không lan ra phía ngoài rìa stent; Týp III: Tái hẹp 

trong stent dạng tăng sinh lan tỏa. Là loại tổn thương có chiều dài trên 10 mm 

và lan rộng ra ngoài bờ stent; Týp IV: Tái hẹp gây tắc hoàn toàn stent. Tổn 

thương có dòng chảy TIMI = 0 
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Biểu đồ 3.3 cho thấy tỷ lệ tái hẹp týp I, II, III, và IV trên chụp ĐMV qua 

da trong nghiên cứu của chúng tôi là: 46,1%; 16,7%; 38,5% và 1,1%. Tỷ lệ 

này gần tương tự như trong nghiên cứu của Roxana Mehran và cs trên 293 tổn 

thương tái hẹp ở 245 bệnh nhân (Tái hẹp týp I, II, III, IV lần lượt là 42%, 

21%, 30% và 7%) [45].  

Ở nhóm tái hẹp khít có tỷ lệ tái hẹp lan toả cao hơn so với nhóm tái hẹp 

vừa (63,3% sv 42,9%, p < 0,05).  

Trên chụp ĐMV qua da phát hiện có 1 (1,1%) tổn thương huyết khối 

stent, 1 (1,1%) tổn thương can xi, 1 (1,1%) tổn thương stent gẫy. Không đánh 

giá được stent không áp sát, stent nở không hết hay stent nhỏ. Tỷ lệ này cũng 

phù hợp với những nghiên cứu đánh giá về tái hẹp trên chụp ĐMV qua da 

[19], [109].  

4.2. Bàn luận về đặc điểm tái hẹp stent ĐMV trên IVUS 

Bàn luận về kích thước mạch, lòng mạch và stent tại vị trí tái hẹp và 4.2.1. 

vị trí tham chiếu (n =91) 

4.2.1.1. Đặc điểm kích thước mạch, lòng mạch tại vị trí tái hẹp và tham chiếu 

Qua khảo sát 91 vị trí tổn thương tái hẹp, chúng tôi thấy rằng ở tổn 

thương tái hẹp thay đổi mạch máu sau đặt stent thường có kích thước không 

đổi so với kích thước mạch tham chiếu trung bình (tại vị trí tái hẹp có EEMA 

là 13,7 ± 3,8 sv mạch TCTB là 13,8 ± 3,1 mm2, sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê với p > 0,05) (bảng 3.7).  

% tái hẹp trung bình trên IVUS thu được là 67,7 ± 9,0 (%) (thấp nhất là 

39%, cao nhất là 86%). Trong nghiên cứu có 12 tổn thương chúng tôi phải 

nong bóng trước đó để có thể đưa được đầu dò IVUS qua tổn thương. Vì vậy 

% tái hẹp trên IVUS cao nhất là 86% chứ không phải là 100%. Khi so sánh 

với kết quả đo đạc trên chụp mạch vành qua da với IVUS chúng tôi chỉ so 

sánh ghép cặp giữa 79 tổn thương còn lại.  
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4.2.1.2. Kích thước stent tại vị trí tái hẹp 

Từ bảng 3.8 cho thấy trong số 91 tổn thương tái hẹp có 63 (69,2%) vị trí 

có DT stent tối thiểu (MLSA) < 9 mm2. Nhiều tác giả sử dụng tiêu chuẩn 

MLSA ≥ 9 mm2 trên IVUS là tiêu chuẩn stent đạt kích thước tối ưu sau can 

thiệp nhằm làm giảm nguy cơ tái hẹp và tái can thiệp tổn thương đích sau 6 

tháng. Tuy nhiên thực tế tại thời điểm can thiệp không phải bệnh nhân nào 

cũng đạt được kích thước stent tối ưu. Tác giả Johansson B và cs [110] khi 

đánh giá kết quả can thiệp bằng IVUS cũng cho thấy chỉ có 38% tổn thương 

đạt được diện tích stent ≥ 9 mm2. Trong nghiên cứu của chúng tôi tại thời 

điểm tái hẹp, MLSA < 9 mm2 có thể do bản thân kích thước mạch lúc can 

thiệp nhỏ (nên kích thước stent nhỏ để phù hợp với mạch), hoặc do stent nở 

không hết hoặc do stent co mạn tính theo thời gian. Thêm vào đó có thể với 

chủng người châu Á với kích thước mạch vành thường nhỏ hơn do vậy kích 

thước stent được sử dụng thường cũng nhỏ hơn. Điều này lý giải cho tỷ lệ 

MLSA < 9 mm2  trong nghiên cứu của chúng tôi khá cao (69,2%). 

4.2.1.3. Bàn luận về một số thông số đo đạc trên IVUS và chụp ĐMV qua da 

Kết quả ở bảng 3.9 cho thấy % diện tích tái hẹp trung bình trên IVUS là 

67,2 ± 9,2 % thấp hơn có ý nghĩa (với p < 0,05) so với đo trên chụp mạch 

(87,0 ± 7,3%). Tỷ lệ tái hẹp theo diện tích trên IVUS được tính toán trực tiếp 

ở mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất, còn trên chụp mạch được tính gián tiếp qua 

việc đo % tái hẹp theo đường kính. Như vậy tỷ lệ tái hẹp trên chụp mạch 

thường sẽ cao hơn so với thực tế khi chúng ta so với siêu âm trong lòng mạch.  

Tác giả Khổng Nam Hương [71] và một số tác giả khác [48] khi so sánh 

các thông số đo đạc giữa hai phương pháp cũng cho thấy diện tích hẹp ĐMV 

trên IVUS thấp hơn so với trên chụp ĐMV qua da. 

Tuy nhiên khi tính mối tương quan giữa hai phương pháp đo đường kính 

lòng mạch nhỏ nhất trên IVUS và QCA chúng tôi thấy hai phương pháp có 
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tương quan tuyến tính thuận mức độ vừa với r = 0,57 (biểu đồ 3.4) Trong 

nghiên cứu của tác giả Khổng Nam Hương cũng cho thấy mối tương quan này 

ở mức độ trung bình với r = 0,55.  

Bàn luận về một số đặc điểm tái hẹp trên IVUS  4.2.2. 

Các nghiên cứu đã cho thấy cơ chế và nguyên nhân gây tái hẹp stent 

ĐMV trên IVUS là nội mạc tăng sinh, tái cấu trúc mạch máu tại vị trí tổn 

thương, tái hẹp vùng rìa stent và tình trạng stent (Stent nhỏ hơn so với lòng 

mạch, stent không áp sát, gãy stent, khoảng trống stent, stent gối nhau..) 

Biểu đồ 3.5 cho tỷ lệ các đặc điểm tái hẹp stent ĐMV thường gặp trong 

nghiên cứu của chúng tôi là: Nội mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%) gặp chủ yếu 

(89%), tái cấu trúc âm tính (RI ≤ 1) gặp ở 72% tổn thương, tái hẹp rìa stent 

gặp ở 58,2%, stent nhỏ (MLSA/MLATCTB < 90%) gặp ở 56%. Ngoài ra gặp 

một số yếu tố khác như stent không áp sát (9,9%), stent méo (24,1%); gẫy 

stent 1 vị trí, khoảng trống stent cũng gặp ở 1 vị trí.  

Đối với những nghiên cứu khác nhau với tuổi stent trung bình khác nhau 

cho thấy các tỷ lệ của các đặc điểm này khác nhau. Nhưng tựu chung lại một 

số đặc điểm thường được nhắc tới với tỷ lệ cao như nội mạc tăng sinh, stent 

không nở hết, stent không áp sát. Ví dụ như Byoung- Keuk Kim và cs [79] 

đánh giá tái hẹp trên 502 bệnh nhân đặt stent phủ thuốc Sirolimus, theo dõi 

sau 8 tháng có 28 tổn thương tái hẹp trên 27 bệnh nhân. NC ghi nhận 48% tổn 

thương có stent không nở hết, 14% tái hẹp do stent gãy, 14% tái hẹp vùng rìa 

stent và 33% tái hẹp trên stent phủ thuốc sirolimus do nội mạc tăng sinh. Với 

các đặc điểm này chúng tôi xin được bàn luận chi tiết ở các phần sau. 

4.2.2.1. Bàn luận về đặc điểm hình thái tái hẹp  

Bảng 3.10 cho thấy hình thái tái hẹp điểm (týp 1) trên IVUS gặp ở 40 tổn 

thương (44,0%), tái hẹp lan toả (týp 2,3,4) gặp ở 51 (56,0%) tổn thương. Trong 

nhóm tái hẹp điểm có 13 (14,3%) tổn thương tái hẹp từ hai điểm trở lên, mỗi 
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điểm tổn thương tái hẹp dài dưới 10 mm, tổn thương nằm gọn trong thân stent. 

Hình thái tái hẹp đa điểm gặp ở 13 tổn thương đều là trên stent phủ thuốc. 

So sánh giữa IVUS với chụp ĐMV qua da thì thấy, trong 40 tổn thương 

tái hẹp điểm trên IVUS thì phù hợp với chụp ĐMV qua da là 37 tổn thương 

(phù hợp 92,5%),  trong 51 tổn thương tái hẹp lan tỏa trên IVUS thì phù hợp 

với chụp ĐMV qua da là  47 tổn thương (phù hợp 92,1%), phù hợp chẩn đoán 

chung là 91,2 % (bảng 3.11). 

4.2.2.2. Bàn luận về đặc điểm nội mạc tăng sinh 

* Hiện tượng nội mạc tăng sinh trong tái hẹp stent 

 Bảng 3.12 cho thấy trong NC của chúng tôi, diện tích nội mạc tăng sinh 

(IH) trung bình là 7,1 ± 10,4 mm2; %IH trung bình là 60,0 ± 14,8 (%).   

Mức độ nội mạc tăng sinh trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự 

như một số tác giả khác khi đánh giá gánh nặng nội mạc tăng sinh trong tổn 

thương tái hẹp bằng IVUS. Tác giả Marco T. Castagna và cs [72] nghiên cứu 

IVUS trên 49 tổn thương tái hẹp cũng cho thấy gánh nặng nội mạc tăng sinh 

(%IH) là 67,0  ± 9%, tác giả Soo Jin Kang là 65,9 ± 16,1 (%) [51].  

Trong nghiên cứu của của nhiều tác giả như Gary S. Mintz, Soo-Jin 

Kang [51], Marco T. Castagna [72] cho thấy nội mạc tăng sinh với % IH ≥ 

50% đóng vai trò có ý nghĩa đối với cơ chế tái hẹp stent ĐMV. Đây là cơ chế 

chính gây tái hẹp stent ĐMV sau can thiệp. 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ tái hẹp có % IH ≥ 50% là 89% 

(biểu đồ 3.5) Tỷ lệ này tương tự như tác giả Kang [51], nghiên cứu cơ chế tái 

hẹp stent phủ thuốc ở 348 vị trí tổn thương được đặt stent DES trước đó từ 

2004-2007, khảo sát lại vào năm 2011, có 82 vị trí tái hẹp stent trên IVUS (tỷ 

lệ tái hẹp là 23,5%), trong đó tái can thiệp lại 72 (20,6%) tổn thương. 10 tổn 

thương tái hẹp còn lại không phải tái can thiệp lại. Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ 

tái hẹp do cơ chế tăng sinh nội mạc (%IH ≥ 50%) chiếm tới 93%. Cũng trong 
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nghiên cứu này cho thấy tái hẹp do nội mạc tăng sinh là cơ chế chính trong 

hiện tượng tái hẹp.  

* Đặc điểm hình thái nội mạc tăng sinh trong stent trên IVUS 

Tỷ lệ hình thái tổn thương tái hẹp với nội mạc tăng sinh mới gặp ở 8,8%;  

MXV nhiều xơ gặp ở 53,9%, MXV hỗn hợp gặp ở 27,5%; MXV có can xi 

gặp với tỷ lệ 40,6% và 9,9% MXV không ổn định. Đặc biệt có 4,4% tổn 

thương có MXV vỡ và 2,2% vị trí có huyết khối trong stent (bảng 3.13). 

Trong đó có 2 tổn thương có nhân lipid. Một tổn thương với nhân lipid lớn, 

diện tích lõi lipid 2,3 mm2 và chiều dày vỏ xơ là: 0.3 mm. Tổn thương này 

trên lát cắt sau đó đã vỡ và gây nên huyết khối trong lòng mạch và gây ra hội 

chứng vành cấp trên lâm sàng. Những đặc điểm này đều không đánh giá được 

bằng chụp ĐMV qua da. 

Mặc dù tái hẹp stent được cho là hội chứng lâm sàng tương đối ổn định, 

tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy có một tỷ lệ nhất định bệnh nhân tái hẹp 

có biểu hiện lâm sàng là hội chứng vành cấp [73]. Bệnh cảnh hội chứng vành 

cấp dường như liên quan tới quá trình hình thành MXV non. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi có 1 trường hợp hội chứng vành cấp trên lâm sàng liên 

quan tới mảng xơ vữa không ổn định của một động mạch vành khác chứ 

không phải do tổn thương tái hẹp. Trong 9 tổn thương có hình thái mảng xơ 

vữa tái hẹp không ổn định có 2 trường hợp xảy ra ở tổn thương tái hẹp vừa và 

chúng tôi phải tiến hành can thiệp 2 tổn thương này sau khi làm IVUS mặc dù 

mức độ hẹp không khít. Hiện tượng stent nở không như mong muốn do kĩ 

thuật, do can xi, không áp sát... chúng tôi xin bàn luận thêm ở các phần sau. 

Cơ chế chính xác cho quá trình nội mạc tăng sinh muộn về sau của stent 

DES còn chưa thực sự rõ ràng nhưng một số giả thuyết đưa ra như hiện tượng 

liền tổn thương bị chậm trễ, kháng thuốc, hoặc dị ứng với màng polymer của 

stent [3]. Bên cạnh đó, cơ chế tái hẹp của stent DES là hiện tượng hình thành 
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mảng xơ vữa tân tạo trong stent. Nếu NMTS mới được giả thuyết là do khởi 

phát ban đầu với tổn thương thành động mạch, quá trình bắt đầu sau một vài 

ngày đặt stent thì hình thành lớp xơ vữa mới là một yếu tố khác góp phần vào 

cơ chế tái hẹp. Kích thích hình thành nội mạc mới do tổn thương thành mạch 

như một vòng xoáy bệnh lý kích hoạt cho tổn thương nội mạc và trung mạc, 

từ đó dẫn tới tăng sinh và di trú các tế bào cơ trơn thành mạch, hoạt hoá hệ 

thống đông máu và tiêu sợi huyết. Tình trạng viêm tại chỗ dẫn tới hình thành 

xơ vữa động mạch mới đặc trưng bởi lắng đọng tế bào bọt, đại thực bào với 

nội mạc tăng sinh có hoặc không có kèm theo lõi và can xi hoá. Quá trình này 

thường hình thành muộn sau khi đặt stent và qua đó giải thích cho cơ chế của 

hội chứng vành cấp xảy ra trong tái hẹp. Theo nghiên cứu của Moscarella cho 

thấy tỷ lệ hình thành MXV mới thường gặp hơn ở stent DES so với stent 

BMS (31% sv 16%, p < 0,001) [1], [111].  

Điều này cũng lý giải thêm vì sao trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ 

hình thái tái hẹp nội mạc tăng sinh mới (MXV mềm) chỉ chiếm khoảng 8,8% 

do thời gian sau đặt stent trong nghiên cứu tướng đối dài và tỷ lệ stent phủ 

thuốc là chủ yếu. 

 Bên cạnh đó trong nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng tuổi stent 

trung bình ở nhóm hình thành MXV mới (25,9 ± 22,8 tháng) thấp hơn so với 

nhóm có hình thái là MXV không ổn định (49,4 ±10,1 tháng), với p < 0,05 và 

so với nhóm hình thái MXV khác như hỗn hợp, nhiều xơ và không ổn định 

(58,5 ± 42,2 tháng với p < 0,05) (bảng 3.14). 

* Nội mạc tăng sinh với mức độ hẹp, diện tích lòng mạch nhỏ nhất, 

diện tích stent nhỏ nhất và diện tích lòng mạch TCTB 

Để tìm hiểu kĩ về vai trò của nội mạc tăng sinh, chúng tôi chia tổn thương 

theo hai nhóm % IH ≥ 50% và < 50% để khảo sát. Kết quả ở bảng 3.15 cho 

thấy nhóm có %IH ≥ 50% có mức độ tái hẹp lớn hơn và diện tích lòng mạch 
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tối thiểu (MLA) nhỏ hơn so với nhóm có % IH < 50% (68,9 ± 7,9% sv 58,1% 

± 11,8% và 3,0 ± 0,9 mm sv 3,6 ± 1,1 mm với p < 0,05). Hai nhóm không 

khác nhau về diện tích stent tối thiểu và diện tích lòng mạch TCTB. 

Hoffman và cs nghiên cứu đánh giá tương quan giữa nội mạc tăng sinh 

và kích thước stent bằng IVUS trên 221 stent Palmaz-Schatz ở 177 tổn 

thương, theo dõi sau 6 tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy bề dầy của nội 

mạc tăng sinh không phụ thuộc vào kích cỡ stent. Sự độc lập giữa quá tình 

tăng sinh và kích thước stent cho phép lý giải vì sao tỷ lệ tái hẹp lại cao ở 

những stent có kích thước nhỏ: tức là cùng một lượng nội mạc tăng sinh sẽ 

gây hẹp lòng mạch nhiều hơn ở những mạch nhỏ [78]. Các tác giả cho rằng 

hiện tượng nội mạc tăng sinh như hiện tượng sinh học liên tục, và ở những 

bệnh nhân có đáp ứng quá mức sẽ dẫn tới tái hẹp stent.   

Nghiên cứu của chúng tôi phân tích liên quan giữa % nội mạc tăng sinh 

và diện tích stent (biểu đồ 3.6) cũng cho thấy dù là diện tích stent < 9 mm2 

hay ≥ 9 mm2 thì hiện tượng nội mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%) đều chiếm tỷ lệ 

cao. Như vậy chứng tỏ diện tích stent nhỏ nhất (MLSA) không liên quan đến 

hiện tượng nội mạc tăng sinh.  

Các nghiên cứu trước đây trên thế giới về tái hẹp cũng cho thấy rằng 

hiện tượng nội mạc tăng sinh không phụ thuộc vào kích thước stent. Vì vậy để 

hạn chế tái hẹp cần ức chế nội mạc tăng sinh bởi vì kích cỡ stent chỉ đạt được 

đến một mức nào đó theo kích thước mạch máu mà không thể tăng hơn được 

nữa. Đấy là cơ sở để stent phủ thuốc ra đời nhằm hạn chế tái hẹp stent ĐMV 

sau can thiệp.  

4.2.2.3. Bàn luận về đặc điểm stent tại vị trí tái hẹp 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy diện tích stent trung bình ở vị 

trí hẹp nhất (MLSA) là 8,3 ± 2,3 (mm2) nhỏ hơn đáng kể so với diện tích lòng 

mạch TCTB (MLATCTB): 9,8 ± 2,6 (mm2), p=0,0001. Bảng 3.8 về kết quả đo 
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đạc trên stent tại vị trí tái hẹp trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ 

diện tích stent nhỏ nhất (MLSA) < 9 mm2  chiếm tới 69,2%. 

Shunji kasaoka và cs [25] khi tiến hành phân tích một số lượng lớn bệnh 

nhân (1706 bn) với những thông số của IVUS cho thấy chiều dài sent, đường 

kính lòng mạch TCTB nhỏ và diện tích lòng mạch nhỏ là những yếu tố tiên 

lượng tái hẹp trong đó diện tích stent nhỏ nhất (MLSA) < 9 mm2 có tỷ lệ tái 

hẹp khoảng 20% và khi MLSA < 6 mm2  có tỷ lệ tái hẹp lên tới 40%. 

Một nghiên cứu trên stent Cypher cho thấy phần lớn tái hẹp stent có diện 

tích stent tối thiểu sau can thiệp dưới 5 mm2 [60]. Các nghiên cứu của các tác 

giả trên thế giới cũng cho thấy, việc cố gắng tăng diện tích stent sau can thiệp 

sẽ giúp giảm nguy cơ tái hẹp. Myeong-Ki Hong và cs nghiên cứu trên 550 

bệnh nhân cũng kết luận rằng sau can thiệp diện tích tối thiểu stent dưới 5,5 

mm2 và chiều dài stent trên 40 mm là những yếu tố tiên lượng tái hẹp ở stent 

phủ thuốc sirolimus trên IVUS [33].  

Các nghiên cứu đã cho thấy một số nguyên nhân cơ học liên quan đến tái 

hẹp stent ĐMV trên IVUS như stent nhỏ hơn so với lòng mạch, stent không 

áp sát, gãy stent, khoảng trống stent, stent gối nhau. tái hẹp vùng rìa stent. Kết 

quả ở bảng 3. 16 cho thấy nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ cao tái hẹp tại 

vùng rìa stent khá cao (58,2%). Bên cạnh đó stent không nở hết 

(MLSA/MLATCTB < 90%) là tình trạng stent thường gặp trong nghiên cứu 

chiếm tỷ lệ 56%. Tỷ lệ stent méo gặp ở 24,2%. Trong nghiên cứu cũng gặp 

các tình trạng stent khác như stent không áp sát muộn, stent gẫy, hay có 

khoảng trống stent.  

4.2.2.4. Bàn luận về đặc điểm tái cấu trúc mạch máu 

* Tỷ lệ tái cấu trúc mạch máu trong nghiên cứu 

Tái cấu trúc âm tính là hiện tượng co lại của mạch máu theo thời gian. 

Màng chun xơ ngoài và màng chun xơ trong của ĐMV bao gồm các sợi co 
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giãn đàn hồi, các sợ này co lại sau quá trình nong bóng can thiệp. Tái cấu trúc 

mạch máu là hiện tượng phức tạp bao gồm đáp ứng của lớp áo giữa và/hoặc 

lớp áo ngoài với tổn thương. Sự co lại của các sợi chun này có thể gây ra 

giảm 40% diện tích lòng mạch ngay sau vài giây tới vài phút sau nong bóng. 

Sau quá trình nong bóng, các nghiên cứu về giải phẫu bệnh cho thấy hẹp lòng 

mạch do nguyên nhân là tái cấu trúc âm tính của mạch máu [80].  

Sau đặt stent BMS các nghiên cứu cũng chứng minh rằng tái hẹp chủ 

yếu do nội mạc tăng sinh và tái cấu trúc âm tính [68].  

Đáp ứng mạch máu sau đặt stent DES trong các NC khác nhau đối với 

các loại thuốc phủ stent khác nhau. Các báo cáo trước đây chỉ ra rằng stent 

phủ thuốc Sirolimus có hiệu quả ức chế nội mạc tăng sinh nhưng không ảnh 

hưởng tới toàn bộ thể tích mạch máu hoặc gánh nặng MXV tồn dư sau đặt 

stent 6 tháng. Một NC nhỏ về stent phủ thuốc Sirolimus sau 2 năm cho thấy 

thể tích MXV xung quanh vị trí đặt stent vẫn duy trì. Tuy nhiên sau 4 năm 

theo dõi thì thấy có hiện tượng tái cấu trúc âm tính tại vị trí đặt stent [68], 

[91], [112].  

Bên cạnh đó, tái cấu trúc dương tính cũng gây ra tái hẹp. Lý giải cho cơ 

chế gây tái hẹp của tình trạng tái cấu trúc dương tính tại vị trí đặt stent đã 

được báo cáo bởi Hoffmann và cs. Chuỗi hình ảnh trên IVUS ở 49 stent 

Palmaz-Schatz cho thấy diện tích mạch máu tăng lên có ý nghĩa trong quá 

trình theo dõi. Có nghĩa là trong quá trình theo dõi có sự tăng lên của khối 

lượng MXV. Sự gia tăng MXV ngoài stent làm tăng kích thước mạch máu, 

Khối lượng MXV tồn dư phía ngoài stent tăng dần làm mất bù quá trình giãn 

thành mạch, sau đó sẽ ép vào phía stent gây hẹp lòng mạch và kích thích nội 

mạc tăng sinh phía trong stent gây hẹp stent sau đó [70]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ tính được chỉ số tái cấu trúc ở 

75/91tổn thương (16 tổn thương không tính được chỉ số tái cấu trúc là những 



 
 

	  

116 

tổn thương tại lỗ hoặc ở đoạn cuối của ĐMV nên không có tham chiếu đầu 

gần hoặc đầu xa). Chỉ số tái cấu trúc (RI) trung bình là 0,99 ± 0,25. Gary S đã 

báo cáo trong một nghiên cứu đáp ứng mạch máu của 36 tổn thương không có 

huyết khối muộn sau đặt stent trung bình 615 ngày có chỉ số tái cấu trúc là 

0,99 và trên 18 tổn thương có huyết khối muộn có chỉ số tái cấu trúc trung 

bình lớn hơn là 1,24 [56]. 

Biểu đồ 3.7 cho thấy tái cấu trúc âm tính gặp đa số (72%) trong nghiên 

cứu. Theo tác giả Khổng Nam Hương cũng cho thấy tỷ lệ tái cấu trúc âm tính 

thường gặp ở tổn thương ĐMV với tỷ lệ 84%, tác giả Hoàng Văn Sỹ [48] NC 

215 tổn thương ĐMV cũng có tỷ lệ tái cấu trúc âm tính khoảng 59,1%.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ tái cấu trúc âm tính chiếm tới hơn 

2/3. Điều này được lý giải bởi  một số lý do: (1) Quá trình đáp ứng của mạch 

máu sau đặt stent BMS và stent DES. Hiện tượng co lại của mạch máu vẫn 

tiếp tục xảy ra mạn tính và càng về lâu dài thì tác dụng ức chế của thuốc càng 

giảm (Tuổi stent trong NC chúng tôi khá dài - trung bình khoảng 4,7 năm), 

loại stent phủ thuốc dòng limus là chủ yếu. (2) Tỷ lệ đái tháo đường ở các 

bệnh nhân NC khá cao (35%), chưa kể tới các yếu tố nguy cơ đi kèm khác 

như tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu. Đái tháo đường được báo 

cáo là một yếu tố đóng vai trò chính thúc đẩy tiến trình gây tái hẹp stent và 

gây tái cấu trúc âm tính. Đái tháo đường gây tăng cô đặc máu, giảm hoạt tính 

sinh học của antithrombin II, fibrinogen, yếu tố VIII, tăng tập trung tiểu cầu, 

là diễn tiến sinh lý bệnh chính trong việc hình thành cục máu đông gây tắc 

nghẽn stent. Bên cạnh đó ảnh hưởng của các yếu tố kích thích tăng sinh như 

insulin-like gây tăng sinh yếu tố I trong các tế bào cơ trơn mạch máu làm gia 

tăng quá trình tăng sinh nội mạc hơn nữa. Giải phẫu bệnh những tổn thương 

tái hẹp ở bệnh nhân đái tháo đường chỉ ra rằng không có tăng sinh lan toả tế 

bào cơ trơn nhưng tăng đáp ứng xơ hoá nhiều hơn dẫn tới đáp ứng co thắt của 
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mạch máu trong quá trình diễn tiến sinh lý bệnh. Cơ chế này không chỉ ảnh 

hưởng tới cơ chế tái hẹp mà còn liên quan tới cả hiện tượng kháng các thuốc 

chống tái hẹp gắn vào màng của các stent DES. Zhao đã nghiên cứu sự tương 

quan giữa các yếu tố tái hẹp và hiện tượng kháng insulin thấy rằng những tổn 

thương tái hẹp có tỷ lệ kháng insulin cao hơn so với những bệnh nhân không 

có tái hẹp (p=0,004) [7]. 

Tỷ lệ tái cấu trúc dương tính trong NC gặp với tỷ lệ 28%. Cơ chế tái cấu 

trúc dương tính được nói đến là do yếu tố viêm, gây nên tình trạng viêm thành 

mạch và làm cho mạch máu lớn hơn [113]. Về lí thuyết tái cấu trúc dương 

tính giúp giảm tái hẹp tuy nhiên lại gây nguy cơ MXV vữa nứt vỡ và không 

ổn định. Tuy nhiên trong các báo cáo về đáp ứng tái cấu trúc mạch máu có kết 

quả không tương đồng giữa các tác giả. Tanabe kết luận không có sự liên 

quan giữa khối lượng nội mạc tăng sinh trong stent và hiện tượng tái cấu trúc 

dương tính của mạch máu xung quanh vị trí stent [68], còn tác giả Nakamura 

[70] thì lại cho thấy có sự tương quan tỷ lệ nghịch giữa thay đổi thể tích mạch 

máu và nội mạc tăng sinh sau đặt stent. García-García [114] đã báo cáo hiện 

tượng tái cấu trúc dương tính mạch máu gặp ở cả hai đầu rìa stent phủ 

Paclitaxel. Tuy nhiên tái cấu trúc âm tính có xu hướng gặp nhiều hơn ở đầu 

xa của stent. Trong chuỗi thử nghiệm TAXUS cho thấy tái cấu trúc dương 

tính thường gặp hơn ở nhóm thuốc phủ palitacxel hơn là sirolimus. Tuy nhiên 

quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mỗi loại stent có kết cấu khung 

khác nhau, độ dày các mắt stent khác nhau, thêm vào đó là các đáp ứng của 

mạch máu với quá trình thủ thuật khác nhau. Trong các nghiên cứu không 

thấy có các thông số của kĩ thuật can thiệp [68]. Cơ chế gây nên tái cấu trúc 

dương tính của mạch máu sau đặt stent phủ thuốc được lí giải bởi tình trạng 

viêm gây ra do tác dụng của thuốc giúp ức chế nội mạc tăng sinh và di trú của 

tế bào cơ trơn mạch máu, tuy nhiên đồng thời nó cũng gây ra hoại tử lớp 
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trung mạc và gây nên hiện tượng tái cấu trúc mạch máu. Do đó có thể là 

nguyên nhân gây nên MXV không ổn định và huyết khối muộn sau đặt stent 

phủ thuốc đặc biệt là nhóm thuốc Palitacxel.  

* So sánh đặc điểm giữa hai nhóm TCT âm tính và dương tính 

Kết quả ở bảng 3.17 cho thấy những tổn thương có tái cấu trúc dương 

tính có diện tích stent tối thiểu (MLSA) (9,2 ± 2,1mm2), ĐK lòng mạch nhỏ 

nhất (MLD) (1,9 ± 0,2 mm) lớn hơn so với tổn thương có tái cấu trúc âm tính 

(7,9 ± 2,2 mm2) và (1,8 ± 0,2mm), p < 0,05. Tỷ lệ stent không nở hết 

(MLSA/MLATCTB < 90%) ở nhóm tái cấu trúc dương tính thấp hơn so với tái 

cấu trúc âm tính (33,3% sv 61,1%, p < 0,05). Bên cạnh đó, mức độ tái hẹp ở 

nhóm tái cấu trúc dương tính cũng thấp hơn so với âm tính (62,7 ± 8,3% sv 

69,9 ± 7,7, p < 0,05). Đặc biệt nhóm tái cấu trúc dương tính có lượng tồn dư 

MXV ngoài stent cao hơn so với nhóm tái cấu trúc âm tính (7,0 ± 2,7 sv 4,9 ± 

2,8 mm2, p < 0,05). Các nghiên cứu về tái cấu trúc mạch máu cũng cho thấy 

tái cấu trúc dương tính đóng góp phần nào trong việc giảm tái hẹp so với tái 

cấu trúc âm tính [68].  

Khi so sánh với tỷ lệ hình thái MXV không ổn định/vỡ/huyết khối giữa 

hai nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ ở nhóm tái cấu trúc 

dương tính là 4/21 (19,1%) và nhóm tái cấu trúc âm tính là 4/54 (7,4%) (bảng 

3.17). Như vậy với đáp ứng mạch máu sau đặt stent trong nghiên cứu của 

chúng tôi không liên quan tới hình thái MXV.  

Bên cạnh đó, tỷ lệ stent không nở hết (MLSA/MLATCTB< 90%) gặp với 

tỷ lệ 61,1% ở nhóm tái cấu trúc âm tính, cao gần gấp đôi so nhóm tái cấu trúc 

dương tính (33,3%), p < 0,05. Tác giả Giancarla [54] cũng dùng chỉ số này để 

định nghĩa tình trạng stent không nở hết mạn tính do tái cấu trúc âm tính của 

mạch máu. Và cơ chế tái hẹp stent trong trường hợp này do phối hợp hai cơ 

chế stent không nở hết và tái cấu trúc âm tính.  
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Một số đặc điểm tái hẹp phối hợp thường gặp trên IVUS 4.2.3. 

4.2.3.1. Nội mạc tăng sinh và stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) 

Chúng tôi thực hiện đánh giá IVUS tại thời điểm tái hẹp do đó chúng tôi 

không có đầy đủ dữ liệu về các thông số kích cỡ stent lúc can thiệp cũng như 

thông số lòng mạch TCTB lúc can thiệp. Thông số diện tích stent, lòng mạch 

TCTB trên IVUS sau một thời gian đặt stent sẽ không giống tại thời điểm can 

thiệp do ảnh hưởng bởi hiện tượng tái cấu trúc mạch máu cũng như hiện 

tượng co lại (recoil) của stent, do đó khó để đánh giá chính xác là hiện tượng 

stent kích thước nhỏ, stent nhỏ hơn so với lòng mạch (undersize) hay stent nở 

không hết (underexpansion).  

Theo tiêu chuẩn của MUSIC [9] trên IVUS stent được xem là đạt tối ưu 

sau can thiệp khi diện tích stent nhỏ nhất ≥ 90% diệnt tích lòng mạch TCTB. 

Do đó chúng tôi dùng thông số: Diện tích stent nhỏ nhất tại vị trí tái hẹp /diện 

tích lòng mạch TCTB (MLSA/MLATCTB) < 90% được định nghĩa là stent 

không nở hết. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi gặp tỷ lệ stent không nở hết  

(MLSA/MLATCTB < 90%) là 56% (biểu đồ 3.5). Marco T. Castagna và cs [72] 

nghiên cứu trên 49 tổn thương tái hẹp cho thấy có 20% có hiện tượng stent nở 

không hết với tiêu chuẩn MLSA/MLATCTB < 80%.  

Byoung- Keuk Kim [79] sử dụng IVUS đánh giá tái hẹp stent Sirolimus 

sau 8 tháng ở 28 tổn thương thấy 48% tổn thương tái hẹp stent không nở hết 

và có 33% tổn thương tái hẹp chỉ gặp nội mạc tăng sinh mà không có các 

nguyên nhân cơ học như stent không nở hết, tái hẹp vùng rìa stent hay stent 

gãy hoặc có khoảng trống stent. 

Soo-Jin Kang và cs [51] phân tích cơ chế tái hẹp stent phủ thuốc bằng 

IVUS cho thấy hầu hết tái hẹp stent phủ thuốc do tăng sinh nội mạc. Tuy 

nhiên, stent không nở hết, kích thước stent nhỏ là những cơ chế góp phần vào 
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nguyên nhân gây tái hẹp. Trong nghiên cứu này tác giả xác định stent nở 

không hết là khi khi diện tích stent tối thiểu < 5 mm2và IH < 50%; còn tiêu 

chuẩn của tăng sinh nội mạc là khi diện tích stent ≥ 5 mm2 và IH ≥ 50%; và 

khi diện tích stent < 5 mm2và IH > 50% thì xác định cơ chế hỗn hợp vừa do 

tăng sinh vừa do stent không nở hết gây ra tái hẹp. Kết quả của nghiên cứu là 

trong 76 tổn thương tái hẹp stent, thì stent không nở hết gặp ở 42% tổn 

thương, nội mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%) găp ở 93%. Hạn chế của NC này là 

đánh giá stent không nở hết với tiêu chuẩn diện tích stent tối thiểu < 5mm2  sẽ 

không thực sự phù hợp với các đoạn mạch nhỏ. 

Áp dụng đánh giá của Kang và nghiên cứu MUSIC (15), trong nghiên 

cứu này chúng tôi định nghĩa tái hẹp do nguyên nhân stent không nở hết là 

khi MLSA/MLATCTB < 90% và IH < 50%; do nnội mạc tăng sinh khi: 

MLSA/MLATCTB ≥ 90% và IH ≥ 50%; và do cơ chế hỗn hợp khi cả tăng sinh 

và stent không nở hết: MLSA/MLATCTB < 90% và IH > 50%. Kết quả thu 

được ở bảng 3.22. Có 35 (38,5%) tổn thương tái hẹp chỉ do nội mạc tăng sinh 

(%IH ≥ 50%), có hơn một nửa (50,5%) tổn thương tái hẹp do phối hợp cả hai 

yếu tố,  và chỉ có 5 (5,5%) tổn thương do stent không nở hết đơn thuần. 

4.2.3.2. Một số tình trạng stent và mảng xơ vữa có can xi dưới stent 

* Stent không áp sát: là tình trạng stent không áp sát toàn bộ hoặc 1 

phần vào thành mạch, có thể cấp (ngay sau can thiệp) hoặc muộn.  

Một vài nguyên nhân có thể gây ra stent không áp sát muộn như: tái cấu 

trúc dương tính của thành mạch máu, ly giải huyết khối dưới stent (thường 

gặp sau đặt stent ở tổn thương có huyết khối), sự co lại mạn tính của stent và 

phản ứng quá mẫn với thành phần cấu tạo của stent.  

Stent không áp sát muộn ít gặp đối với stent kim loại trần nhưng thường 

gặp hơn ở stent phủ thuốc [62]. Trong nghiên cứu MISSION tỷ lệ không áp 

sát muộn của stent phủ thuốc lên tới 25%, bao gồm ở cả những bệnh nhân 
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NMCT cấp [60]. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng nhồi máu cơ tim cấp là một 

yếu tố tiên lượng độc lập stent không áp sát. Cơ chế là do trong NMCT cấp 

với huyết khối lớn, sau khi đặt stent, huyết khối phía sau stent thoái triển dần 

theo thời gian sẽ gây nên hiện tượng stent không áp sát muộn. Tỷ lệ tái hẹp 

cao ở bệnh nhân tiểu đường cũng có liên quan tới cơ chế stent không áp sát 

muộn[51], [62]. Lý do có thể là do vài trò của yếu tố tiền viêm trong tiểu 

đường có thể tăng đáp ứng với kích thích tại chỗ sau khi đặt stent phủ thuốc 

và do vậy tăng tỷ lệ tái hẹp muộn do stent không áp sát muộn. [63].  

Nghiên cứu POST cũng đã chỉ ra rằng 90% bệnh nhân huyết khối trong 

stent có kết quả đặt stent không tối ưu dưới hình ảnh thu được từ IVUS (47% 

stent không áp sát hết vào thành mạch và 52% stent không nở hết, bằng chứng 

của huyết khối gặp ở 24%).  

Tuổi stent của chúng tối ngắn nhất là 3 tháng nên chỉ phát hiện stent 

không áp sát muộn [17]. Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận có 9 

(9,9%) tổn thương gặp hình ảnh stent không áp sát.  

Các nghiên cứu cho thấy can xi hoá của mảng xơ vữa cũng góp phần vào 

gây nên hiện tượng stent không áp sát. Trong NC của chúng tôi, với 37 tổn 

thương có can xi dưới stent có 4 (10,8%) vị trí stent không áp sát và trong 54 

vị trí không có can xi dưới stent có 5 (9,3%) vị trí sent không áp sát. Tuy 

nhiên có thể với số lượng khảo sát còn hạn chế nên sự khác biệt này trong NC 

chúng tôi chưa có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 (bảng 3.19) 

* Stent méo:  

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 22 (24,2%) tổn thương có hình ảnh 

stent méo. Stent méo có thể do mảng xơ vữa lệch tâm hoặc do MXV có can xi 

làm stent không nở đều được.  

Tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ stent méo với hình thái MXV ngoài 

stent có can xi cho thấy 18/22 (81,8%) vị trí stent méo có hình ảnh can xi ở 
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MXV tồn dư ngoài stent. 19/69 (27,5%) vị trí có can xi nhưng stent không bị 

méo, p < 0,001. Phân tích đơn biến thấy rằng hiện tượng can xi hoá của mảng 

xơ vữa ngoài stent là gây tăng nguy cơ stent méo hoặc không nở đều (under-

deployment) (OR = 11,8; 95% CI: 3,2 - 52,7; p < 0,0001).  

Khi sử dụng IVUS định hướng trong định hướng can thiệp ĐMV Minz 

và cs [10] cũng cho thấy rằng tổn thương can xi hoá nặng gây hạn chế độ nở 

của stent và là yếu tố nguy cơ tái hẹp stent về sau. Các tác giả cũng đồng 

thuận rằng với tổn thương can xi có cung can xi lớn, chiều dài can xi đo trên 

IVUS lớn là tổn thương gây nên hiện tượng stent nở không như mong muốn. 

Hạn chế của IVUS là không đo được chính xác bề dày tổn thương can xi là 

một yếu tố góp phần vào quá trình nở của stent. Tuy nhiên để khắc phục hạn 

chế này việc lựa chọn bóng áp lực cao kết hợp với IVUS giúp các nhà can 

thiệp hạn chế được phần nào hiện tượng này.  

Ae-Young Her và cs [73] trong đánh giá điều trị tái hẹp sau đặt stent 

ĐMV cũng cho thấy rằng cơ chế gây tái hẹp stent phủ thuốc và stent kim loại 

trần có thể do các yếu tố cơ học như stent nhỏ, stent không nở hết, tổn thương 

can xi gây ra hiện tượng stent méo, hoặc kĩ thuật bơm bóng với áp lực không 

đủ dẫn tới hiện tượng diện tích stent nở không đạt như kì vọng là những yếu 

tố khởi hoạt quá trình tăng sinh nội mạc gây tái hẹp. Bên cạnh đó, ở stent phủ 

thuốc các yếu tố như kháng thuốc, phản ứng quá mẫn tại chỗ với màng bọc 

polymer cũng là những nguyên nhân gây tái hẹp. Trong đó nguyên nhân stent 

không nở hết được nhận thấy là một nhân tố quan trọng trong cơ chế gây tái 

hẹp stent động mạch vành.  

* Nội mạc tăng sinh và  tình trạng stent lỗi:  

Khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi thấy tổn thương tái hẹp không chỉ 

do tăng sinh nội mạc đơn thuần mà còn có thể do nhiều đặc điểm phối hợp 

nhau. Nội mạc tăng sinh có kèm theo tình trạng stent lỗi có tỷ lệ gặp cao trong 
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nghiên cứu (60,5%) (bảng 3.20). Như vậy, tổn thương tái hẹp không chỉ đơn 

thuần là do nội mạc tăng sinh, mà còn có thể do phối hợp với các yếu tố khác 

như stent bị lỗi. Có thể đây là những nguyên nhân khởi điểm để khởi phát quá 

trình nội mạc tăng sinh. 

 Hầu hết các ca đặt stent thất bại là do stent không nở hết, gẫy stent và có 

khoảng trống stent. Các tác giả gợi ý rằng liều thuốc tại chỗ gãy mắt stent 

hoặc ranh giới giữa các stent giảm và tại những vị trí đó tế bào tăng tính kích 

thích dẫn tới tăng sinh nội mạc gây tái hẹp. Trong nghiên cứu của chúng tôi 

có trường hợp điển hình với stent không nở hết là Nguyễn Sỹ Nh,. bn được 

đặt stent BVS 3,0 x 28mm, nhưng trong quá trình theo dõi bệnh nhân tái hẹp 

khít trong stent với đường kính stent đo được chỉ 2.3 mm, diện tích stent 4,8 

mm2. Kèm theo có hình ảnh canxi hoá của MXV ngoài stent. Trong trường 

hợp này có thể ngay từ lúc can thiệp áp lực bóng nong không đủ, trên nền tổn 

thương can xi làm stent không nở hết như kích thước stent có thể đạt tới hoặc 

do hiện tượng co lại mạn tính của stent. Mặt khác đây là trường hợp đặt stent 

BVS là 1 loại stent với màng polimer sinh học tự tiêu với khung giá đỡ thiết 

kế đặc biệt. Một số nghiên cứu trên nhóm stent này cho thấy khung giá đỡ của 

stent BVS yếu hơn so với một số loại stent khác và có thể gây ra hiện tượng 

stent nở không hết với cùng một áp lực bơm bóng so với stent khác [115]. Và 

đặc biệt trong trường hợp này khi can thiệp không có hướng dẫn của IVUS 

hoặc OCT thầy thuốc khó phát hiện ra diện tích stent đã đạt như mong muốn 

hay chưa. Ngày nay, các nhà thiết kế stent cố gắng tạo nên các loại stent với 

khung giá đỡ phù hợp và chất liệu mang thuốc ít gây dị ứng hơn để giảm tỷ lệ 

tái hẹp stent. Bên cạnh đó để khắc phục hiện tượng stent không áp sát muộn 

do tái cấu trúc dương tính của mạch máu hoặc do thoái triển MXV ngoài stent 

thì stent tự nở theo áp lực và kích cỡ của mạch máu đã ra đời. Tương tự như 

vậy, tránh hiện tượng stent không áp sát thì muộn do bất tương hợp giữa kích 
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thước mạch máu với stent do hiện tượng mạch máu nhỏ dần về đoạn xa cũng 

đã có stent với kích thước thuôn nhỏ từ đầu gần tới đầu xa. Cuối cùng can 

thiệp dưới hướng dẫn của IVUS hoặc OCT giúp làm giảm tỷ lệ stent không áp 

sát cấp tính. 

4.2.3.3. Tái cấu trúc mạch máu và nội mạc tăng sinh 

Phân tích tại 75 vị trí tính được tái cấu trúc, Biểu đồ 3.8 cho thấy hiện 

tượng nội mạc tăng sinh kết hợp với tái cấu trúc âm tính có tỷ lệ cao nhất 

trong nghiên cứu (65,3%) và tỷ lệ tái hẹp chỉ do tái cấu trúc dương tính và nội 

mạc tăng sinh dưới 50% chỉ gặp với tỷ lệ thấp (2,7%). 

Bên cạnh đó kết quả bảng 3.17 cho thấy % nội mạc tăng sinh của hai 

nhóm tái cấu trúc âm tính và dương tính là tương tự nhau, sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 nhưng % tái hẹp vẫn cao hơn ở nhóm tái cấu 

trúc âm tính. Kết quả ở mục 3.2.3.4 cho thấy chỉ số tái cấu trúc mạch máu với 

diện tích nội mạc tăng sinh có mối tương quan tỷ lệ thuận mức độ ít đến vừa 

với r = 0,3 và p < 0,001.  

Như vậy rõ ràng hiện tượng co lại của mạch máu đóng góp một phần 

trong cơ chế tái hẹp stent.  

Bàn luận về đặc điểm tái hẹp vừa và tái hẹp khít 4.2.4. 

4.2.4.1. Bàn về một số đặc điểm tái hẹp trên IVUS giữa hai nhóm tái hẹp vừa 

và tái hẹp khít 

Khi so sánh kích thước lòng mạch giữa hai nhóm tái hẹp khít và tái hẹp 

vừa chúng tôi thấy rằng tỷ lệ có diện tích lòng mạch TCTB ≤ 9 mm2 ở nhóm 

tái hẹp khít (48,9%) cao hơn so với nhóm tái hẹp vừa (28,6%), p < 0,05. Bên 

cạnh đó kích thước mạch máu (EEMA) tại vị trí tổn thương của nhóm tái hẹp 

khít cũng nhỏ hơn so với nhóm tái hẹp vừa (12,9 ± 3,5 sv 14,6 ± 3,9 mm2; p < 

0,05), (Bảng 3.21). Điều này cho phép kết luận rằng mức độ tái hẹp sẽ nặng 

hơn khi ở mạch máu nhỏ hơn.  
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Khối lượng NMTS (IH) của nhóm hẹp vừa cao hơn so với nhóm hẹp khít 

(9,6 ± 14,8 sv 5,0 ± 1,9 mm2, p < 0,05), tuy nhiên diện tích stent ở nhóm hẹp 

vừa (8,9 ± 2,3 mm2) lại lớn hơn so với nhóm tái hẹp khít (7,8 ± 2,2 mm2), do 

vậy % NMTS (%IH) ở nhóm tái hẹp khít (62,8 ± 11,4%) vẫn cao hơn rõ rệt so 

với nhóm tái hẹp vừa (56,7 ± 17,5 %) với p < 0,05. Điều đó chứng tỏ rằng 

khối lượng nội mạc tăng sinh không phụ thuộc vào diện tích stent, tuy nhiên 

gánh nặng của nội mạc tăng sinh (%IH) phụ thuộc vào diện tích stent.  

Đặc biệt 42 tổn thương tái hẹp vừa trên chụp ĐMV qua da có tới 31 

(73,8%) tổn thương có diện tích lòng mạch (MLA) < 4 mm2 trên IVUS và có 

27 (64,3%) vị trí được tái can thiệp. Chỉ định tái can thiệp ở tổn thương tái 

hẹp vừa thường do tổn thương MXV không ổn định, MLA < 4 mm2, những 

tổn thương mới tiến triển ở gần vị trí tái hẹp. Như vậy bằng kĩ thuật IVUS đã 

giúp phát hiện thêm 64,3% tổn thương có chỉ định tái can thiệp mà nếu chỉ 

với chụp mạch sẽ bỏ qua tái can thiệp điều trị cho bệnh nhân.  

Tỷ lệ can thiệp ở nhóm tái hẹp vừa trong nghiên cứu của chúng tôi cũng 

tương tự như tỷ lệ can thiệp hẹp vừa ĐMV của tác giả Khổng Nam Hương 

(73,7%) hay tác giả Fernandes (68%) [116]. 

Bảng 3.22 cho thấy tái hẹp vừa có MLA < 4 mm2 có tỷ lệ tái can thiệp 

(74,2%) cao hơn rõ rệt so với nhóm có MLA ≥ 4 mm2 (36,4%), p < 0,05.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm MLA < 4 mm2 có 8 (25,8%) vị 

trí không tái can thiệp. Trong đó có 3 tổn thương do tái hẹp xảy ra ở vị trí 

kích cỡ mạch nhỏ, 1 tổn thương là tái hẹp tại vùng rìa stent, chiều dài tái hẹp 

ngắn, 4 tổn thương còn lại không tái can thiệp do tổn thương hẹp mới ở một 

nhánh mạch vành khác nặng nề hơn và được ưu tiên can thiệp trước tổn 

thương này.  

Ngược lại trong nhóm có MLA ≥ 4 mm2 có 4 tổn thương tái can thiệp. 

Trong đó tái can thiệp 1 tổn thương tại vị trí thân chung với MLA 4,52 mm2, 
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1 tổn thương hẹp vừa do mảng xơ vữa không ổn định với lõi lipid lớn ở bệnh 

nhân bỏ thuốc điều trị 3 năm nhập viện vì hội chứng vành cấp, 2 tổn thương 

do phải can thiệp tổn thương mới tiến triển thêm ngay sát đó. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đơn thuần chỉ quan sát các thông số qua 

IVUS và không định hướng vào chỉ định can thiệp do đó sẽ không đi sâu vào 

phân tích các chỉ định can thiệp tổn thương tái hẹp. Việc lựa chọn tái can 

thiệp được quyết định theo hướng dẫn điều trị can thiệp hiện hành và kinh 

nghiệm của chuyên gia can thiệp. Tuy nhiên, từ số liệu thống kê ở bảng 3.22 

cho thấy dù vì lý do gì thì khi diện tích lòng mạch tối thiểu dưới 4 mm2 là một 

trong những lý do để bác sĩ can thiệp chỉ định tái can thiệp tổn thương đích 

cho bệnh nhân trong nghiên cứu.  

Năm 2016 Gary S Mint phân tích tổng hợp các nghiên cứu về vai trò của 

IVUS trong hướng dẫn can thiệp ĐMV cho thấy đa số các nghiên cứu lấy 

ngưỡng MLA < 6 mm2 tại vị trí thân chung và < 4 mm2 tại các vị trí khác để 

can thiệp. Các nghiên cứu cho thấy với ngưỡng MLA này có liên quan chặt 

chẽ với tình trạng thiếu máu được đánh giá trên FFR cũng như trên lâm sàng. 

Một vài nghiên cứu đối với bệnh nhân châu Á có ngưỡng MLA thấp hơn là 

dưới 3 mm2 [10]. Trong nghiên cứu của Khổng Nam Hương được tiến hành 

tại Viện Tim mạch cũng cho thấy khi MLA < 4 mm2 là yếu tố nguy cơ gây 

tăng mức độ đau ngực theo thang điểm CCS [71].  

4.2.4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tái hẹp khít trên IVUS 

Kết quả phân tích đơn biến ở bảng 3.23 cho thấy diện tích lòng mạch 

tham chiếu trung bình (MLATCTB) < 9 mm2, kích thước mạch (EEMATT) tổn 

thương nhỏ hơn, % IH ≥ 50 %, hình thái tái hẹp tăng sinh lan toả và kích 

thước stent là những yếu tố ảnh hưởng đến tăng mức độ tái hẹp khít. Hình thái 

tái hẹp lan toả làm tăng 2,75 lần; Diện tích stent tại vị trí hẹp nhất trên IVUS 

(MLSA) < 9 mm2 làm tăng 2,9 lần; Diện tích lòng mạch tham chiếu trung 

bình ≤ 9 mm2 làm tăng 2,4 lần; % Nội mạc tăng sinh ≥ 50% làm tăng 5,5 lần.  
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Một số tình trạng của stent liên quan với mức độ tái hẹp khít trên IVUS. 

Kích thước stent với thông số diện tích stent nhỏ nhất có ảnh hưởng tới mức 

độ tái hẹp. Diện tích stent của nhóm tái hẹp vừa lớn hơn hẳn so với nhóm tái 

hẹp khít (8,9 ± 2,3 sv 7,8 ± 2,2, p < 0,05) (bảng 3.21). Bên cạnh đó, tỷ lệ diện 

tích stent nhỏ nhất < 9 mm2 ở nhóm tái hẹp vừa (57,1%) thấp hơn hẳn ở nhóm 

tái hẹp khít  (79,6%), p < 0,05).  

Tuổi stent hay các tình trạng stent bị lỗi có thể là nguyên nhân gây tái 

hẹp, tuy nhiên trong NC của chúng tôi chưa thấy ảnh hưởng của các yếu tố 

này tới mức độ tái hẹp stent.  

Phân tích đơn biến cho thấy nội mạc tăng sinh (%IH ≥ 50%) sẽ làm tăng 

gấp 5,5 lần nguy cơ hẹp khít stent (OR = 5,53; 95% CI: 1,10 - 27,69; p = 

0,037) (bảng 3.21). Như vậy nội mạc tăng sinh không phụ thuộc vào kích cỡ 

stent nhưng cả nội mạc tăng sinh và diện tích stent đều là yếu tố ảnh hưởng 

đến mức độ tái hẹp. Việc nhằm tăng kích thước stent ngay sau can thiệp giúp 

làm giảm nguy cơ tái hẹp đó là nhờ giúp tăng tổng khoảng không gian trong 

lòng stent để giúp giảm mức độ tái hẹp chứ không giảm được quá trình tiến 

triển của nội mạc tăng sinh. Hoffman và cs [69] nghiên cứu về tình trạng nội 

mạc tăng sinh trong tái hẹp stent ĐMV cũng cho kết luận tương tự.  

Bảng 3.24 cho biết kết quả khi phân tích đa biến logistic các yếu tố của 

bệnh nhân, các yếu tố tại tổn thương trên IVUS, các yếu tố của stent cho thấy 

chỉ có hai yếu tố là diện tích lòng mạch tham chiếu trung bình ≤ 9 mm2 và % 

nội mạc tăng sinh ≥ 50% có ảnh hưởng thực sự tới tái hẹp stent mức độ nhiều. 

Như vậy, với hình ảnh IVUS đánh giá tổn thương tái hẹp sau đặt stent 

ĐMV giúp thầy thuốc đánh giá chính xác các đặc điểm của tổn thương. Quá 

trình giảm kích thước lòng mạch sau can thiệp không chỉ đơn thuần là do tái 

hẹp mà còn có thể do stent không nở hết và/hoặc stent nhỏ. Hình ảnh IVUS 

giúp xác định xem tổn thương liệu có hiện tượng stent không nở hết, do nội 
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mạc tăng sinh mới hay mảng xơ vữa mới hoặc có tổn thương can xi hay 

không. Qua đó giúp thầy thuốc có được chiến lược điều trị phù hợp [117].  

4.3. Bàn luận về một số yếu tố liên quan đến tái hẹp stent động mạch 

vành trên IVUS  

Một số yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp điểm và lan toả  4.3.1. 

Việc phân nhóm hình thái tái hẹp có giá trị tiên lượng quan trọng, tiên 

lượng khả năng thành công của tái can thiệp và tiên lượng nguy cơ tái hẹp 

trong thời gian tiếp theo [45]. Theo các nghiên cứu, hình thái tái hẹp lan toả 

stent ĐMV có tỷ lệ tái hẹp và tái can thiệp ĐMV thủ phạm cao hơn so với 

hình thái tái hẹp điểm [118]. Vì vậy chúng tôi đánh giá một số yếu tố liên 

quan tới hình thái tái hẹp stent lan toả so với hình thái tái hẹp điểm.  

4.3.1.1. Một số yếu tố của bệnh nhân liên quan đến hình thái tái hẹp 

Kết quả ở bảng 3.25 cho thấy một số yếu tố của bệnh nhân như tuổi giới, 

THA, ĐTĐ, tổn thương nhiều thân ĐMV… trong nghiên cứu liên quan tới 

hình thái tái hẹp lan toả của stent. Với OR > 1, cho thấy một số yếu tố như 

giới nữ, đái tháo đường, tổn thương đa mạch là những yếu tố có thể làm tăng 

nguy cơ hình thái tái hẹp lan toả, tuy nhiên thống kê chưa có ý nghĩa thống kê 

với p > 0,05. Có tương đối nhiều các nghiên cứu lớn trong đánh giá các yếu tố 

nguy cơ liên quan tới tái hẹp stent ĐMV. Trong đó có Chang và cs [118] đã 

nghiên cứu các yếu tố về lâm sàng, các yếu tố liên quan đến thủ thuật đặt 

stent và đặc điểm tổn thương liên quan tới hình thái tái hẹp lan toả trên 173 

tổn thương tái hẹp ở 159 bệnh nhân. Nghiên cứu này cho thấy trong các yếu 

tố liên quan tới bệnh nhân có tăng huyết áp là yếu tố giảm nguy cơ tái hẹp lan 

toả với OR = 0,493; 95% CI: 1,025-4,103, p = 0,042.  

Zhao và cs [119] cũng nghiên cứu một số yếu tố liên quan tái hẹp ở 417 

bệnh nhân tái hẹp được chụp lại ĐMV sau đặt stent từ 12 - 48 tháng (trung 

bình 17,5 ± 10,2 tháng) với mức  độ tái hẹp trung bình từ 72,3 ± 16,7% (tối 
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thiểu 50% - 100%) cho thấy những bệnh nhân tổn thương ≥ 2 thân ĐMV trở 

lên làm tăng nguy cơ tái hẹp lên gần 3 lần so với những bệnh nhân tổn thương 

1 thân ĐMV (OR: 2.922; 95% CI: 1.266–6.745; p =0.012) [7]. Wang [120] và 

cs năm 2018 đã đánh giá trên 368 bệnh nhân ĐTĐ, thu được kết quả tỷ lệ tái 

hẹp gặp ở khoảng 20%(74/368bn). Trong các yếu tố nguy cơ như tuổi, hút 

thuốc lá, điều trị nội khoa …có tỷ lệ tái hẹp tương tự nhau giữa hai nhóm có 

hay không có tái hẹp. Riêng ở những bệnh nhân tổn thương đa mạch có tỷ lệ 

tái hẹp cao hơn so với những bệnh nhân chỉ tổn thương 1 thân ĐMV (59,5% 

sv 40,8%, p < 0,05). Trong NC của chúng tôi cũng cho thấy tổn thương ≥ 2 

thân ĐMV gây tăng nguy cơ tái hẹp lan toả lên gần 2 lần (OR: 1,95; 95%CI: 

0,7 - 5,16), tuy nhiên có thể vì cỡ mẫu còn hạn chế nên chưa có ý nghĩa thống 

kê với p > 0,05 

4.3.1.2. Một số yếu tố của stent liên quan đến hình thái tái hẹp 

* Loại stent và hình thái tái hẹp 

Đánh giá hình thái tái hẹp ở 62 tổn thương trên stent phủ thuốc và 8 tổn 

thương trên stent kim loại trần, kết quả ở bảng (3.26) cho thấy ở stent kim loại 

trần chủ yếu là týp tái hẹp tăng sinh lan tỏa (7/8 tổn thương, 87,5%), ngược 

lại ở stent phủ thuốc tái hẹp điểm có tỷ lệ cao hơn ( 32/60 tổn thương, 51,6%). 

 Một số nghiên cứu tái hẹp đối với stent phủ thuốc cũng cho thấy tái hẹp 

điểm thường gặp hơn (chiếm tới 79 % - 83,9%), ngược lại đối với stent kim 

loại trần thì tái hẹp lan tỏa gặp nhiều hơn 69,2 - 90,9% [3]. 

Kosaku Goto và cs [52] đã sử dụng IVUS để đánh giá hình thái tái hẹp 

của stent kim loại trần, stent phủ thuốc thế hệ 1 và 2. Kết quả cho thấy stent 

phủ thuốc thế hệ thứ 2 có tỷ lệ tái hẹp lan tỏa ( 28%) thấp hơn so với ở nhóm 

stent phủ thuốc thế hệ thứ nhất (30.2%), p = 0,01. 

Nghiên cứu của chúng tôi (bảng 3.27) cũng cho thấy stent phủ thuốc thế 

hệ thứ 2 có tỷ lệ tái hẹp lan tỏa (33,3%) có xu hướng thấp hơn so với ở nhóm 
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stent phủ thuốc thế hệ thứ nhất (57,9%), tuy nhiên có thể vì số lượng nghiên 

cứu của chúng tôi còn ít nên sự khác biệt chưa có ý nghĩa với p = 0,06. 

Sự ra đời của stent DES thế hệ thứ nhất giúp làm giảm rõ rệt tỷ lệ tái hẹp 

so với stent BMS. Tuy nhiên lại có sự gia tăng nguy cơ huyết khối muộn và 

rất muộn trong stent so với stent BMS, và đặc biệt phải dùng chống ngưng tập 

tiểu cầu kép kéo dài. Mặc dù đã có nhiều NC sâu, những giả thuyết về sinh 

bệnh học thì cơ chế của hiện tượng này vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ. 

Sự cải thiện các thiết kế stent, độ dày của các mắt stent, loại khung stent cũng 

như loại thuốc phủ thay đổi trên mỗi loại stent thì stent phủ thuốc thế hệ mới 

hơn ra đời nhằm giảm tỷ lệ tái hẹp cũng như tỷ lệ huyết khối muộn trong 

stent. Theo báo cáo chung của các nghiên cứu cho thấy mỗi loại stent thế hệ 

mới cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Qua đó, các nhà sản xuất stent 

cũng đang ngày càng cố gắng để mang lại một loại stent tối ưu nhất [121].  

* Một số yếu tố của stent liên quan đến hình thái tái hẹp  

Trong NC của chúng tôi các thông tin thu thập ở thời điểm tái hẹp, do đó 

chúng tôi không thống kê được một số yếu tố về tổn thương ĐMV ở thời 

điểm can thiệp liên quan tới hình thái tái hẹp như kích thước mạch máu, kích 

thước MLD sau can thiệp hay áp lực bóng… Chúng tôi xem xét một số đặc 

điểm như tuổi stent, kích thước stent, loại stent và tình trạng stent giữa hai 

nhóm tái hẹp điểm và tái hẹp lan toả. Kết quả ở bảng 3.28 cho thấy loại stent 

kim loại trần (BMS) gặp nhiều hình thái tái hẹp lan toả hơn gấp 8,53 lần 

(95%CI: 1,01-390,1; p < 0,05) so với stent phủ thuốc (DES). Và diện tích 

stent nhỏ nhất (MSLA) tại vị trí tái hẹp < 9 mm2 gặp ở nhóm tái hẹp lan toả 

gấp 2,67 lần (95%CI: 0,98 - 7,5, p < 0,05) so với nhóm có MLSA ≥ 9 mm2. 

Trong nghiên cứu của Chang cũng cho thấy kích thước stent đạt được lớn sau 

can thiệp là giúp giảm nguy cơ tái hẹp lan toả (OR = 0,368; 95%CI: 0,168-

0,808, p = 0,013).  
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Trong NC này chúng tôi có xem xét yếu tố tuổi stent, chiều dài stent,  

với nguy cơ tái hẹp lan toả, kết quả thu được ở bảng 3.28 cho thấy các yếu tố 

này không ảnh hưởng tới hình thái tái hẹp có ý nghĩa thống kê. Nakazawa 

nghiên cứu cho thấy với tuổi stent > 48 tháng, chiều dài stent ≥ 40 mm là một 

trong những yếu tố tiên lượng tới hình thái tái hẹp [7]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi có thể do số lượng bệnh nhân còn hạn chế nên sự khác biệt chưa có 

ý nghĩa thống kê.  

Bàn luận về tái hẹp rìa stent và một số yếu tố liên quan đến hình thái 4.3.2. 

tái hẹp rìa stent. 

4.3.2.1. Bàn luận về tỷ lệ tái hẹp vùng rìa stent trong nghiên cứu 

Hiện tượng tái hẹp vùng rìa stent được nhiều nghiên cứu đề cập đến như 

là một trong những nguyên nhân gây tăng tỷ lệ tái can thiệp lại tổn thương 

đích sau đặt stent ĐMV [53]. Do đó, chúng tôi nghiên cứu về tái hẹp vùng rìa 

stent và các yếu tố ảnh hưởng tới hình thái tái hẹp rìa stent. 

Tỷ lệ tái hẹp vùng rìa stent BMS trong một số NC như Milan, WRIST, 

INHIBIT vào khoảng 10% đến gần 30% [122]. Trong nghiên cứu của Yun Gi 

Kim và cs [76] trên 1496 bn được đặt stent DES từ 2007-2009, với 161 vị trí 

tái hẹp có 118 tổn thương tái hẹp trong stent và 43 (26,7%) tổn thương tái hẹp 

chỉ riêng vùng rìa. Trong đó tái hẹp rìa đầu gần chiếm tỷ lệ 27/43 (62,8%) và 

rìa đầu xa 16/43 (37,2%). Tỷ lệ tái hẹp vùng rìa stent phủ Sirolimus cao hơn 

so với stent phủ thuốc Zotarolimus (41,2% so với 18,8%, với p = 0,017) và tỷ 

lệ tái hẹp vùng rìa của stent phủ thuốc Paclitacxel khoảng 27%. Soo-Jin- 

Kang và cs năm 2011 [51] cũng thu được kết quả tái hẹp ở trên nhóm DES 

với tỷ lệ rìa đầu gần là 22% và rìa đầu xa là 19%.  

Trong NC của chúng tôi tổn thương tái hẹp rìa stent là 58,2% (53 tổn 

thương tái hẹp) (tái hẹp rìa đơn độc hoặc phối hợp với tái hẹp trong thân 

stent), trong đó có 5 vị trí có tái hẹp cả rìa đầu gần và rìa đầu xa (tổng số có 
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58 vị trí tái hẹp vùng rìa được khảo sát). Trong 58 vị trí tái hẹp rìa stent có 20 

(34,5%) vị trí rìa đầu gần và 38 (65,5%) vị trí rìa đầu xa. Như vậy tỷ lệ tái hẹp 

rìa đầu xa gặp cao hơn so với rìa đầu gần (p < 0,05). 

Tỷ lệ tái hẹp rìa stent trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn các tác giả 

nêu trên là do chúng tôi tính gộp cả tái hẹp rìa đơn độc và tái hẹp rìa phối hợp 

với tái hẹp trong thân stent. Còn các nghiên cứu trên chỉ tính tái hẹp rìa đơn 

độc. Bên cạnh đó, tuổi stent trong nghiên cứu của chúng tôi (55,9 ± 37,8 

tháng) cũng kéo dài hơn so với đa số các nghiên cứu, đồng thời tái hẹp vùng 

rìa trong nghiên cứu của chúng tôi là ở cả stent BMS và DES.  

Đối với stent BMS có tỷ lệ tái hẹp vùng rìa đầu gần và đầu xa tương tự 

nhau. Theo các tác giả cơ chế chính gây tái hẹp vùng rìa của stent BMS là do 

tiến triển của MXV (do bệnh lý xơ vữa hoặc do tăng sinh nội mạc lan từ stent 

ra rìa stent) và tái cấu trúc âm tính. 

Ichimoto và cs [77] đánh giá trên 687 tổn thương đặt stent phủ thuốc 

Sirolimus, khảo sát tái hẹp sau 9 tháng đặt stent hoặc chưa tới 9 tháng nếu 

bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng hoặc các xét nghiệm không xâm gợi ý có 

thiếu máu. Thời gian sau đặt stent là 11,3 ± 6,4 tháng. Đánh giá tái hẹp stent 

bằng IVUS, có 55 tổn thương tái hẹp trong đó vùng rìa stent gặp ở 25 vị trí 

(19 vị trí rìa đầu gần và 6 vị trí rìa đầu xa). Kết quả cho thấy rằng cơ chế tái 

hẹp rìa đầu gần do giảm kích thước mạch máu (EEMA) và tăng diện tích 

mảng xơ vữa (P$M). Mặt khác tại rìa đầu xa tái hẹp do tăng sinh diện tích 

mảng xơ vữa còn không có thay đổi về mạch máu. Nghiên cứu kết luận rằng, 

cơ chế tái hẹp rìa đầu gần và đầu xa của stent phủ thuốc Sirolimus là khác 

nhau. Cơ chế tái hẹp đầu gần là do tái cấu trúc âm tính còn cơ chế tái hẹp rìa 

đầu xa là do tăng sản nội mạc đóng vai trò chính. Hạn chế của nghiên cứu này 

là cỡ mẫu nhỏ đặc biệt là vị trí tái hẹp rìa đầu xa stent ít (6 vị trí) do đó khó 

đánh giá được vai trò của thay đổi mạch máu ở rìa đầu xa stent. Không có 

nhóm chứng là nhóm stent kim loại trần.  
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Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tái hẹp rìa stent đầu xa cao hơn rìa 

đầu gần được lý giải bởi một vài lý do như sau: (1) Biến đổi của mạch máu 

sau một khoảng thời gian dài và tiến triển của mảng xơ vữa đã không còn 

chịu ảnh hưởng tác động ức chế của thuốc phủ stent sau 1 thời gian dài 

(Nghiên cứu của chúng tôi thời gian sau đặt stent vùng rìa trung bình gần 56 

tháng, các nghiên cứu khác đa phần dưới 9 tháng đối với stent phủ thuốc, do 

đó số liệu đánh giá tái hẹp vùng rìa stent sau 1 năm còn hạn chế). (2) Diện 

tích stent ở rìa đầu xa (7,2 ± 2,3 mm2) nhỏ hơn đầu gần (8,5 ± 2,0) (p< 0,05) 

(Bảng 3.28) nhưng % mảng xơ vữa và % nội mạc tăng sinh ở hai vị trí không 

khác biệt (75,8 ± 6,5% sv 72,9 ± 6,6 % và 59,5 ± 11,2% sv 54,7 ± 9,9%, p > 

0,05). (3) trong NC của chúng tôi bao gồm cả stent BMS và stent DES. 

4.3.2.2. Bàn về đặc điểm tổn thương tái hẹp rìa stent  

Tái hẹp vùng rìa stent còn được các báo cáo cho thấy do tác động của lực 

nong bóng gây tổn thương vùng rìa stent. Một số tác giả cho rằng góc gập ở 

rìa đầu gần lớn hơn đầu xa do đó dễ gây tổn thương vùng rìa đầu gần hơn khi 

nong bóng. Yun Gi Kim và cs [76] chứng minh rằng cơ chế tái hẹp vùng rìa 

stent đầu gần có tác động của lực vật lý sau khi nong bóng liên quan tới góc 

gập ở đầu gần do đó tỷ lệ tái hẹp rìa đầu gần cao hơn rìa đầu xa. 

Kết quả Bảng 3.30  cho thấy tái hẹp rìa stent có tỷ lệ nội mạc tăng sinh ≥ 

50% chiếm ưu thế (72,4%) và không khác biệt giữa đầu gần và đầu xa. Bên 

cạnh đó tỷ lệ tiến triển mảng xơ vữa gây tái hẹp vùng rìa ≥ 50% gặp với tỷ lệ 

74,1%. Như vậy, tăng sinh nội mạc đóng vai trò quan trọng trong hiện tượng 

tái hẹp rìa stent.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi nội mạc tăng sinh (IH ≥ 50%) chiếm 

72,4% các tổn thương tái hẹp vùng rìa. Chúng tôi ghi nhận % IH ≥ 50 % tại 

vùng rìa thấp hơn vị trí tái hẹp trong thân stent. Điều này được lý giải bởi hiện 

tượng co nhỏ mạch máu ở vùng rìa stent. Các nghiên cứu về tái hẹp rìa stent 
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cho thấy có một vài cơ chế gây tái hẹp vùng rìa đó là đáp ứng của mạch máu 

xung quanh vị trí stent, sự dịch chuyển của MXV, sự hình thành huyết khối 

hoặc xuất huyết sau đặt stent. Một nghiên cứu về stent BMS cho thấy thay đổi 

phần lớn ở vùng rìa stent là sự gia tăng của MXV gây ra giảm kích thước lòng 

mạch ở rìa stent. Mức độ gia tăng gánh nặng MXV trong đoạn mạch liền kề 

stent liên quan với mức độ nội mạc tăng sinh trong stent. Trên stent BMS các 

nghiên cứu cho thấy mất diện tích lòng mạch ở đoạn mạch gần stent hầu hết 

do nguyên nhân tăng gánh nặng MXV hoặc do nội mạc tăng sinh lan tới đầu 

rìa stent [122]. Hoffmann và cs [69] đã chỉ ra rằng tái hẹp vùng rìa stent BMS 

do kết hợp cả hai cơ chế đó là nội mạc tăng sinh và tái cấu trúc âm tính. 

Ahmed và cs [81] cũng chứng minh rằng tái hẹp rìa stent sau hoá trị liệu là do 

quá trình nội mạc tăng sinh mới.  

Đặc biệt trong nghiên cứu của chúng tôi gặp 1 trường hợp huyết khối tại 

vùng rìa stent đầu gần LAD1, bệnh nhân NMCT cấp được đặt 1 stent BMX 

3.0 x 36 mm, sau 6 năm.  

Alfonso và cs [74] nghiên cứu về hình thái MXV tăng sinh trong stent tại 

vùng rìa trên OCT cho thấy về cơ chế sinh bệnh học có thể là do MXV non. 

Một trong những nguyên nhân gây nên hội chứng vành cấp trên lâm sàng là 

MXV mới vỡ, gây ra huyết khối. Trong nghiên cứu này tác giả báo cáo 1 

trường hợp tái hẹp rìa stent BMS rất muộn (sau 12 năm) với hình ảnh MXV 

non vỡ gây ra huyết khối ở vùng rìa, nội mạc tăng sinh nhẹ dọc trong stent và 

đến gần vùng rìa có hình ảnh MXV với mũ lipid mỏng và sau đó vỡ gây ra 

huyết khối. 

Tỷ lệ can xi hoá của MXV chúng tôi gặp với tỷ lệ 26,7% ở vùng rìa và 

can xi hoá ở đầu gần thường gặp hơn đầu xa. Trong nghiên cứu của Yun Gi 

Kim và cs cũng cho thấy tỷ lệ can xi hoá ở tổn thương tái hẹp vùng rìa stent 

vào khoảng 16,3% (cao hơn so với tổn thương tái hẹp trong lòng stent là 

3,4%, p =0,009) [76].  
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Bảng 3.30 cho thấy diện tích stent tối thiểu (MLSA) tại vị trí rìa stent 

nhỏ hơn so với trong thân stent, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê. Tuy nhiên, khi phân nhóm MLSA < 9 mm2  cho thấy tại vùng rìa tỷ 

lệ diện tích stent (MLSA < 9 mm2) là 79,3% cao hơn so với vị trí trong thân 

stent (55,2%) với p < 0,05 có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó tại vị trí vùng rìa 

stent có tỷ lệ nội mạc tăng sinh (IH ≥ 50%) là 72,4% thấp hơn so với vị trí tái 

hẹp trong thân stent (89,5%), p < 0,05. 

4.3.2.3. Bàn về tái cấu trúc mạch, loại stent trong tái hẹp rìa stent 

Biểu đồ 3.9 cho thấy tái cấu trúc âm tính chiếm ưu thế ở tổn thương tái 

hẹp vùng rìa, cả ở đầu gần và đầu xa.  

Các nghiên cứu cho thấy tái cấu trúc âm tính xảy ra sau đặt stent BMS 

và cùng với nội mạc tăng sinh là hai cơ chế gây tái hẹp vùng rìa stent. Đối với 

stent DES, thuốc phủ stent tác động lên tái cấu trúc mạch tại vùng rìa thì đáp 

ứng mạch máu đối với các nhóm thuốc khác nhau và vì vậy cơ chế tái hẹp tại 

hai đầu stent phủ thuốc trong các nghiên cứu có khác nhau [53], [76], [77]. 

Kohei Wakabayashi [53] tổng kết các thử nghiệm lớn đánh giá về tái hẹp 

vùng rìa stent DES (TAXUS II, IV,ASPECT, DiabeDES, HORIZONS-AMI 

đối với stent phủ thuốc paclitaxel, E- SIRIUS đối với thuốc phủ Sirolimus, 

ENDEAVOR III, IV đối với thuốc phủ Zotarolimus, SPIRIT III đối với thuốc 

phủ Everolimus) cho thấy ảnh hưởng của thuốc và màng polymer là những 

yếu tố tiềm tàng chính của tình trạng tái hẹp vùng rìa stent DES, bên cạnh đó 

là một số tác động vật lý từ quá trình nở của stent. Kết luận chung từ các thử 

nghiệm là stent DES không gây tác động có hại hơn lên vùng rìa stent so với 

stent BMS. Tái hẹp rìa stent DES có sự khác nhau giữa rìa đầu gần và rìa đầu 

xa còn stent BMS thì không. Stent DES gây ra hiệu ứng có lợi ở rìa đầu xa 

khi so sánh với stent BMS. Ảnh hưởng có lợi của stent DES hơn ở rìa đầu xa 

bởi làm giảm tiến triển MXV và tái cấu trúc dương tính. Điều này được cho là 
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do tác dụng của thuốc chảy xuôi dòng từ đầu gần tới xa (downstream effects). 

Nồng độ thuốc ở đầu xa cao hơn đầu gần sẽ ức chế tăng sinh nội mạc cũng 

như gây tái cấu trúc dương tính nhiều hơn ở đầu xa giúp giảm tỷ lệ tái hẹp tại 

vùng rìa đầu xa. Tuy nhiên với mỗi loại thuốc phủ stent trong các báo cáo cho 

thấy sự đáp ứng mạch máu, tăng sinh nội mạc ở hai rìa stent khác nhau [53].  

Thời gian theo dõi trong các nghiên cứu thường ≤ 9 tháng do vậy ảnh 

hưởng lên vùng rìa stent DES sau 1 năm hiện nay chưa được biết rõ ràng. 

Trong 1 nghiên cứu [123] báo cáo rằng không có sự thay đổi về kích thước 

lòng mạch hay đáp ứng mạch máu tại vùng rìa stent có ý nghĩa thống kê ở cả 

rìa đầu gần và rìa đầu xa của stent phủ Sirolimus từ 6 tháng tới 20 tháng. 

Kết quả bảng 3.31 cho thấy trong NC của chúng tôi stent DES có tỷ lệ 

tái hẹp vùng rìa cao hơn so với stent BMS, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p < 0,05. Emilia Solinas và cs [124] cho thấy tái hẹp rìa stent DES thường 

gặp hơn stent BMS. Để lý giải điều này có thể do tuổi stent trong NC của 

chúng tôi tương đối dài do đó tác dụng ức chế tăng sinh nội mạc của thuốc 

phủ stent lên vùng rìa đã giảm hoặc không còn. Do vậy gây tăng tỷ lệ tái hẹp 

vùng rìa stent phủ thuốc do nội mạc tiếp tục tăng sinh và tái cấu trúc âm tính. 

4.3.2.4. Bàn về tổn thương giữa nhóm tái hẹp rìa stent và nhóm chỉ tái hẹp 

trong thân stent, một số yếu tố liên quan tới hiện tượng tái hẹp rìa stent 

Bảng 3.32 cho thấy tái hẹp rìa có diện tích stent nhỏ hơn, tỷ lệ MLSA < 

9 mm2 là 79,3% cao hơn nhóm chỉ tái hẹp trong thân stent và có tỷ lệ nội mạc 

tăng sinh (%IH ≥ 50%) thấp hơn (72,4% sv 89,5%, p < 0,05). 

Tỷ lệ stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) tại vùng rìa stent so 

với tái hẹp chỉ trong thân stent khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 

0,05 (bảng 3.2) 

Từ so sánh tái hẹp tại rìa stent và chỉ trong thân stent, chúng tôi phân 

tích đơn biến một số yếu tố liên quan đến tái hẹp vùng rìa stent ở bảng 3.33. 



 
 

	  

137 

Kết quả cho thấy nội mạc tăng sinh gây tăng nguy cơ tái hẹp trong thân stent 

hơn là vùng rìa stent. Stent DES gây tăng nguy cơ tái hẹp rìa stent so với stent 

BMS. Tuy nhiên khoảng CI chứa 1 nên số liệu thống kê chưa kết luận được 

hiện tượng này.  

Tỷ lệ diện tích stent < 9 mm2 tại vị trí tái hẹp rìa stent cao hơn so với 

nhóm tái hẹp trong thân stent được lý giải bởi tỷ lệ lớn tái hẹp rìa trong 

nghiên cứu của chúng tôi là tái hẹp rìa đầu xa. Cùng 1 kích cỡ stent nhưng 

mức độ nở stent ở trong thân stent sẽ thường cao hơn đầu xa stent do giải 

phẫu của động mạch vành thuôn nhỏ lại ở đoạn xa. Phân tích đơn biến cho 

thấy với diện tích stent nhỏ nhất < 9 mm2 có liên quan tới tái hẹp rìa stent 

(OR = 3,1, 95%CI: 1,1 - 8,6; p=0,01).  

Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ tái hẹp rìa đầu xa cao hơn 

đầu gần. Tái cấu trúc âm tính chiếm ưu thế ở các vị trí rìa stent. Ở vị trí tái 

hẹp rìa đầu xa tái cấu trúc dương tính giúp giảm % tái hẹp trên IVUS so với 

tái cấu trúc âm tính. MXV do tiến triển của bệnh lý xơ vữa hay nội mạc tăng 

sinh cùng tái cấu trúc âm tính là yếu tố thường gặp trong tái hẹp vùng rìa. 

Diện tích stent < 9 mm2 gây tăng gấp 3 lần nguy cơ tái hẹp rìa stent so với tái 

hẹp trong thân stent. MLSA/MLATCTB < 90% cũng gặp với tỷ lệ gần 64%.  

4.4. Một số ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu 

 * Ưu điểm: 

Với nghiên cứu mô tả cắt ngang 91 tổn thương tái hẹp, đã cho thấy được 

các đặc điểm chính của tái hẹp trên  IVUS gồm đặc điểm về hình thái (tái hẹp 

điểm hay lan tỏa), vị trí tái hẹp (thân stent hay rìa stent), các đặc điểm về bất 

thường stent (không nở hết, gãy, méo), đặc điểm khác về lòng mạch (như tăng 

sinh nội mạc, huyết khối ..), đặc điểm về mạch máu tại vị trí tái hẹp (tái cấu 

trúc mạch). Đây là các đặc điểm quan trọng, giúp thầy thuốc lựa chọn chiến 

lược điều trị tái hẹp tối ưu theo các khuyến cáo hiện hành (dùng bóng hay 

stent hay phải chuyển phẫu thuật bắc cầu). 
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Mặt khác từ các đặc điểm thu được cũng có thể dự đoán một số yếu tố 

liên quan đến tái hẹp trong nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy có tỷ lệ khá cao 

(60,5%) các tổn thương tái hẹp có nội mạc tăng sinh kèm với các bất thường 

về stent (stent không nở hết, stent bị méo, stent không áp sát, stent gối nhau, 

gẫy stent). Đây là 2 trong các yếu tố liên quan đến tái hẹp đã được các tác giả 

nghiên cứu, trong đó nội mạc tăng sinh là yếu tố chính và bất thường stent là 

yếu tố thúc đẩy. Chúng tôi hy vọng các kết quả của nghiên cứu này sẽ cung 

cấp các thông tin hữu ích giúp các bác sỹ can thiệp tìm các giải pháp tối ưu 

(lựa chọn kích thước stent, kích thước và áp lực bóng nong..) trong quá trình 

can thiệp để hạn chế các lỗi stent nhằm hạn chế tái hẹp. 

Một số đặc điểm tái hẹp khác biệt trong nghiên cứu cũng cần được ghi 

nhận như tỷ lệ tái hẹp rìa đầu xa cao hơn rìa đầu gần và đây là vấn đề cần 

nghiên cứu kỹ hơn? 

* Hạn chế  

Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang và không có nhóm đối chứng (là 

nhóm không tái hẹp). Có 2 yếu tố không cho phép chúng tôi tiến hành IVUS 

ở nhóm không tái hẹp là: 1/ Chi phí của kỹ thuật , 2/ Liên quan đến y đức và 

các chỉ định chuyên môn (đây là yếu tố chính). 

Do có hạn chế về thiết kế nghiên cứu không có theo dõi dọc và nhóm 

chứng nên nghiên cứu chưa thể đưa ra kết luận đầy đủ về các yếu tố liên quan 

đến tái hẹp (như yếu tố về bệnh nhân, yếu tố về kỹ thuật...) 

Tuy nhiên nghiên cứu cũng đã cho thấy một số yếu tố liên quan đến hình 

thái tái hẹp (như loại stent, kích thước stent) và một số yếu tố liên quan với tái 

hẹp rìa stent.    
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KẾT LUẬN 

 

1. Đặc điểm tổn thương tái hẹp stent động mạch vành trên siêu âm trong 

lòng mạch (IVUS): 

Nghiên cứu siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trên 91 tổn thương tái hẹp 

stent động mạch vành ở 80 bệnh nhân, tuổi stent trung bình 53,8 ± 40,6 

(tháng), chúng tôi rút ra kết luận sau: 

- Tỷ lệ tái hẹp điểm là 44,0%, tái hẹp lan toả là 56%. Stent phủ thuốc gặp 

cả tái hẹp điểm và lan toả (51,6% và 48,4%), stent kim loại trần chủ yếu gặp 

tái hẹp lan toả (87,5%).  

- Nội mạc tăng sinh (IH ≥ 50%) gặp ở 89,0% tổn thương. Nội mạc tăng 

sinh trong stent không phụ thuộc vào kích thước của stent. Trong đó chủ yếu 

gặp MXV nhiều xơ và hỗn hợp (53,9 và 27,5%), Đặc biệt có 9,9% là MXV 

không ổn định (gồm cả huyết khối và nứt vỡ MXV).  

- Diện tích stent nhỏ nhất (MLSA) nhỏ hơn rõ rệt so với diện tích lòng 

mạch TCTB (MLATCTB) (8,3 ±2,3 so với 9,8 ±2,6 mm2, p < 0,001).  

- Stent không nở hết (MLSA/MLATCTB < 90%) gặp ở 56% tổn thương; 

- Lỗi stent khá thường gặp (stent méo: 24,2%, stent không áp sát: 9,9%, 

stent gối nhau (16,5%), 1 vị trí stent bị gẫy) 

-  Tái cấu trúc âm tính (RI ≤ 1) là chủ yếu (72,0%) 

- Tổn thương tái hẹp thường gặp phối hợp nhiều yếu tố: 

+ Nội mạc tăng sinh phối hợp stent không nở hết (%IH >50% và 

MLSA/MLATCTB < 90%) gặp ở 50,5%.  

+ Nội mạc tăng sinh phối hợp tái cấu trúc âm tính gặp ở 65,3% 

+ Nội mạc tăng sinh phối hợp với stent bị lỗi gặp ở 60,5% 



 
 

	  

140 

- 73,8% tổn thương tái hẹp vừa có diện tích lòng mạch nhỏ nhất (MLA) 

< 4 mm2, trong số này có tới 74,2% phải tái can thiệp. 

- Nội mạc tăng sinh không phụ thuộc vào kích thước stent nhưng cả nội 

mạc tăng sinh và kích thước stent đều ảnh hưởng đến mức độ tái hẹp.  

2. Một số yếu tố liên quan đến hình thái tái hẹp stent ĐMV trên IVUS 

 - Yếu tố liên quan đến tái hẹp lan toả là: Stent BMS (OR = 8,53; 95% 

CI: 1,01-390,1; p < 0,05), Diện tích stent nhỏ nhất (MLSA) < 9 mm2 (OR = 

2,67; 95%CI: 0,98 - 7,5; p < 0,05) 

-  58,2% tổn thương tái hẹp có tái hẹp rìa, trong đó rìa đầu xa gặp nhiều 

hơn rìa đầu gần (65,5% sv 34,5%, p < 0,05). Yếu tố liên quan đến tái hẹp rìa là: 

Diện tích stent nhỏ (MLSA) < 9 mm2 (OR = 3,1; 95%CI: 1,1 -8,6; p < 0,05). 



 
 

	  

141 

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 

 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy tái hẹp stent ĐMV có vai trò chính của 

nội mạc tăng sinh, và tái cấu trúc mạch máu nhưng cũng có vai trò của tái hẹp 

tại vùng rìa stent, stent không nở hết, stent méo, stent không áp sát, stent gối 

nhau và gẫy stent. Do đó chúng tôi xin đề xuất: 

- Các bác sĩ tim mạch can thiệp nên sử dụng các phương tiện và kĩ thuật 

trong quá trình can thiệp đặt stent động mạch vành (Ví dụ như sử dụng IVUS 

hoặc OCT trong quá trình hướng dẫn đặt stent động mạch vành, nong bóng áp 

lực đủ sau khi đặt stent…) nhằm lựa chọn kích thước stent phù hợp với kích 

thước lòng mạch, tối ưu hoá diện tích stent có thể đạt được sau nong bóng, 

phát hiện sớm những tổn thương tại vùng rìa… quá đó hạn chế nguy cơ tái 

hẹp stent ĐMV.  

- Đối với các trường hợp tái hẹp stent nên sử dụng IVUS để đánh giá đặc 

điểm tổn thương từ đó giúp thầy thuốc xác định chiến lược tái can thiệp tối ưu 

(dùng bóng phủ thuốc hay stent phủ thuốc) phù hợp với tổn thương, theo như 

các khuyến cáo hiện hành. 

- Đề xuất có nghiên cứu sâu hơn về tái hẹp rìa stent 
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BỆNH ÁN 1: 
Họ và tên: Lê Xuân Th.. Phòng điều trị C9 Viện Tim mạch 

Mã bệnh án: 18-16-00928  Ngày vào viện: 21/3/2018 

Bệnh nhân Nam, SN 1957. CC163 cm, CN 63 Kg 

Chẩn đoán: Đau thắt ngực ổn định/Stent cũ LAD/ THA/ ĐTĐ2 

Yếu tố nguy cơ tim mạch: HTL, THA, ĐTĐ2, Rối loạn lipid máu 

Vào viện vì đau ngực CCS III, cơn đau thắt ngực điển hình. NYHA II 

Tim đều 63 ck/p. HA: 140/80 mmHg 

Can thiệp trên nền đau ngực ổn định tháng 8/2017. Đặt 1 stent Biomatrix 

2,5 x 24 mm tại LAD2 với áp lực nong bóng sau đặt stent 20 atm/10s với 

bóng kích thước 2,5 x 15 mm. Chụp lại ĐMV sau 7,7 tháng.  

Kết quả XN cận lâm sàng:  

Cholesterol TP: 4.14   TG: 1,83  HDL: 1,02  LDL: 2.29  (mmol/l) 

Troponin T: 8,95 ng/L; CRPhs: 0,029 mg/dL  BC: 7,44 G/L; TT: 63,6% 

Siêu âm tim: Không có rối loạn vận động vùng, EF: 74%. 

Điện tâm đồ: Nhịp xoang, không có bất thường ST. Không có sóng Q 

Kết quả chụp ĐMV: ngày 23/3/2018 

Kết quả tái hẹp stent trên CĐMV chọn lọc: % Tái hẹp theo ĐK 73%, theo 

DT: 93%. chiều dài tổn thương 9 mm. Tái hẹp điểm trong thân stent. Không 

thấy tổn thương Can xi, không thấy tổn thương huyết khối. Không đánh giá 

được stent không áp sát, stent méo trên chụp mạch vành. 

 



 
 

	  

 
Hình PL1. Kết quả Chụp ĐMV chọn lọc  (Bn Lê Xuân Th.) 

Kết quả IVUS:  

- Chiều dài tổn thương 10 mm, trong thân stent LAD2. Tái hẹp điểm týp 1 

- MLA: 1,99 mm2. MLSA: 5,55 mm2. MLATCTB: 5,04 mm2. 

- % MXV: 75%. % Nội mạc (IH): 64%. RI. 0,99 

- % tái hẹp trên IVUS: 60,5%. 

- Nội mạc tăng sinh trong stent với hình ảnh giảm âm (hình minh hoạ) 

 
Hình PL2: MXV mới của nội mạc tăng sinh trong stent  

bn Lê Xuân Th. ngày 23/8/2018 

 



 
 

	  

Trên IVUS đoạn tái hẹp trong stent thấy hình ảnh stent méo do mảng xơ 

vữa can xi hoá phía dưới setnt (hình PL3) 

 
Hình PL3. Hình ảnh stent méo với mảng xơ vữa can xi phía dưới stent 

(Bn. Lê Xuân Th..) 

 Phân tích cơ chế tái hẹp: Trên nền kích thước mạch tổn thương nhỏ 
(MLDTCTB khoảng 2,5 mm) do đó stent được lựa chọn là Biomatrix 2,5 x 24 
mm. Bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ THA, ĐTĐ 2, RL lipid máu, Hút 
thuốc lá.  

- Cơ chế trực tiếp gây ra tái hẹp stent là: Tăng sinh nội mạc và tái cấu trúc 
âm tính làm giảm kích thước lòng mạch. 

 - Bên cạnh đó: tổn thương với mức độ can xi hoá nhiều dưới stent gây 
stent méo, không nở tối ưu như mong muốn mặc dù áp lực bóng lúc can thiệp 
được sử dụng khá cao (20 atm/10s). Đây có thể là yếu tố khởi phát cùng với 
quá trình tái cấu trúc âm tính thường xảy ra trên bệnh nhân đái tháo đường 
gây kích thích nội mạc tăng sinh sớm trên nền đường kính mạch máu nhỏ.   

*  Bệnh nhân được lựa chọn điều trị bằng tái can thiệp stent phủ thuốc 
nhóm Sirolimus (Orsiro 2,5 x 15 mm). Sau can thiệp kiểm tra lại IVUS thấy 
stent áp sát, không có lóc tách rìa stent.  



 
 

	  

BỆNH ÁN 2: 
Họ và tên: Nguyễn Sỹ Nh.. Phòng điều trị C9 Viện Tim mạch 

Mã bệnh án: 18-02- 03485 Ngày vào viện: 01/02/2018 

Bệnh nhân Nam, SN 1959. CC165 cm, CN 58 Kg 

Chẩn đoán: Đau thắt ngực ổn định/Stent cũ LAD2 / THA 

Yếu tố nguy cơ tim mạch: THA, Rối loạn lipid máu 

Vào viện vì đau ngực CCS III, cơn đau thắt ngực điển hình. NYHA I 

Tim đều 64 ck/p. HA: 120/80 mmHg 

Can thiệp trên nền đau ngực không ổn định ngày 5/7/2015. Đặt 1 stent 

BVS 3,0 x28 mm tại LAD2 với áp lực nong bóng sau đặt stent 22 atm/10s với 

bóng kích thước 3.25 x 21 mm. Chụp lại ĐMV sau 30 tháng.  

Kết quả XN cận lâm sàng:  

Cholesterol TP: 3,69   TG: 2,33  HDL: 1,02  LDL: 1,8  (mmol/l) 

Troponin T: 4,36 ng/L; NTproBNP: 3,28 pmol/l; BC: 6,9 G/L;  TT: 

68,3% 

Creatinin: 96 µmol/l;  Glucose: 5,84 mmol/l  

Siêu âm tim: Không có rối loạn vận động vùng, EF: 80%. 

Điện tâm đồ: Nhịp xoang, không có bất thường ST, T. Không có sóng Q 

Kết quả chụp ĐMV: ngày 02/02/2018 

Kết quả tái hẹp stent trên CĐMV chọn lọc: % Tái hẹp theo ĐK 78,4%, 

theo DT: 95,3%. chiều dài tổn thương 39 mm. Tái hẹp týp 3: tăng sinh lan toả 

lan ra đầu gần stent. Không thấy tổn thương Can xi, không thấy tổn thương 

huyết khối. Không đánh giá được stent không áp sát, stent méo trên chụp 

ĐMV 

 



 
 

	  

 
Hình PL4: Tái hẹp stent BVS 3,0 x 28 mm tại LAD2 sau 30 tháng 

Chụp ĐMV chọn lọc. (Bệnh nhân. Nguyễn Sỹ Nh..) 

Kết quả IVUS:  

 
Hình PL5: Stent không nở hết (underexpansion) với MLSA/MLATCTB 

: 60% (MXV can xi dưới stent ở vị trí 3-6h. Bệnh nhân: Nguyễn Sỹ Nh…) 



 
 

	  

 
Hình PL6: Kích thước mạch tham chiếu đầu xa (bên trái) và tham chiếu 

đầu gần (bên phải). (Bn Nguyễn Sỹ Nh..) 

 
Hình PL7. Diện tích stent, MLA, NMTS tại vị trí tái hẹp LAD2 

Bn. Nguyễn Sỹ Nh.. 



 
 

	  

 
Hình PL8. Diện tích màng chun xơ ngoài (EEMA), Lòng mạch tối thiểu 

(MLA), MXV trên IVUS. 

Bệnh nhân. Nguyễn Sỹ Nh..  

- Chiều dài tổn thương 27 mm, trong thân stent LAD2 lan ra ngoài đầu gần. 

Tái hẹp týp III, tăng sinh lan toả. 

- MLA: 2,36 mm2. MLSA: 4,82 mm2. MLATCTB: 8 mm2. MLDTCTB: 3.1 mm 

- MLSA/ MLATCTB = 60 %. 

- % MXV: 76%. % Nội mạc (IH): 51%. RI. 0,91 

- % tái hẹp trên IVUS: 70,5%. 

- Nội mạc tăng sinh trong stent nhiều xơ (hình minh hoạ) 

  



 
 

	  

 Phân tích cơ chế tái hẹp:  

- Cơ chế trực tiếp gây ra tái hẹp stent là: Tăng sinh nội mạc, tái cấu trúc 

âm tính và diện tích stent nhỏ. 

 - Tuy nhiên, thông tin hồi cứu cho biết bệnh nhân được sử dụng stent 

BVS 3,0 x 28 mm. Như vậy kích thước stent phù hợp với kích thước lòng 

mạch tham chiếu trung bình (3.2 mm, tham chiếu đầu xa 3,0 mm, đầu gần 

khoảng 3,4 mm).  

- Diện tích stent tại vị trí tái hẹp nhất: 4,82 mm2, MLSA/MLATCTB = 60% 

có thể do: (1)Stent nở không hết (do lúc can thiệp áp lực nong bóng sau đặt 

stent không đủ hoặc do tính chất bản chất mảng xơ vữa cứng hoặc can xi làm 

stent không nở hết hoặc do thiết kế của stent làm cho stent khó nở được kích 

thước đạt được như mong muốn); (2) do hiện tượng tái cấu trúc âm tính, mạch 

máu co nhỏ lại làm cho stent co nhỏ lại; (3) do hiện tượng co lại mạn tính của 

stent. Như vậy, vì lý do gì đi chăng nữa thì stent cũng không đạt được kích 

thước mà nó có thể đạt tới và như kì vọng của bác sĩ.  

Trong số liệu thu được hồi cứu chúng tôi thấy áp lực bóng 22 atm/10s với 

bóng 3.25 x 21 mm. Bên cạnh đó, khi đánh giá trên IVUS chúng tôi thấy có 

hình ảnh vôi hoá tương đối chắc ngay dưới stent. Có thể đây cũng là một yếu 

tố góp phần vào việc stent không nở được tối ưu.  

- Bên cạnh đó, % tăng sinh nội mạc chỉ 51%. Như vậy vai trò gây tái hẹp 

của tăng sinh nội mạc không hẳn là vai trò chính mà chủ yếu là do tái cấu trúc 

âm tính và do stent nở không hết (underexpansion).  

Stent BVS là stent tự tiêu sinh học, phủ thuốc everolimus, có giá khung 

giá đỡ được thiết kế với tham vọng giúp giảm tính dị ứng của màng polimer 

lâu dài, và khi khung giá đỡ tự tiêu sau 4-5 năm hi vọng rằng sẽ không còn 

gây ra cơ chế kích ứng của các mắt kim loại gây tăng sinh nội mạc nhằm giúp 

giảm tái hẹp cũng như dự phòng tái cấu trúc dương tính. Tuy nhiên, cho tới 



 
 

	  

hiện nay nhóm stent này đã không còn được chỉ định sử dụng trong can thiệp 

do thiết kế stent thất bại trong các thử nghiệm Absorb II, III (tăng tỷ lệ tử 

vong tim mạch, tỷ lệ NMCT cấp hoặc tăng thiếu máu cơ tim phải tái can thiệp 

lại tổn thương đích, và huyết khối stent cao hơn so với stent chất liệu cobalt 

phủ everolimus [115].  

*  Bệnh nhân được lựa chọn điều trị bằng tái can thiệp stent phủ thuốc 

Xience Xpedition 3,0 x48 mm, với áp lực nong bóng cao hơn can thiệp lần 1: 

24 atm/10s. Sau can thiệp kiểm tra lại IVUS thấy stent áp sát, vị trí mảng xơ 

vữa can xi stent nở tốt, tròn đều (hình 9) 

 
Hình PL9: Kết quả can thiệp trên chụẢnhp mạch và trên IVUS  

Bn. Nguyễn Sỹ Nh..,Stent Xpedition 3,0 x 48mm. Trên IVUS cho thấy 

hình ảnh vị trí MVX can xi trước can thiệp  (Vị trí 3-5h), stent sau can 

thiệp với hướng dẫn của IVUS tròn đều. diện tích stent đạt được gần 6,5 

mm2, ĐK stent đạt 2,8 x 2,97 mm. 

 

  



 
 

	  

PHỤ LỤC 2 

MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 
Họ và Tên bệnh nhân: ..............................................Mã bệnh án....... 

Năm sinh:.......... Giới: ☐ (1- Nam, 2 - nữ). Nghề nghiệp:..................... 

Số ĐT: ................. Địa chỉ: ..................................................................... 

Ngày, giờ vào viện:............. Ngày ra viện/Tử vong:............................... 

Phòng bệnh điều trị: .................................... 

Điều trị nội khoa: 1. Tuân thủ điều trị, 2. Điều trị không đều. 3 Bỏ điều trị 

CHẨN ĐOÁN 

 Đau thắt ngực ổn định: ☐ ĐNKOĐ: ☐ NMCT không ST chênh lên: ☐,  NMCT có 

ST chênh lên: ☐ 

TIỀN SỬ BỆNH TIM MẠCH 

NMCT � (1- Cã,  2- Kh«ng), Tõ ….../…. .TBMN � (1- Cã, 2- Kh«ng ), Tõ: 

PCI � (1. Cã, 2. Kh«ng ), Tõ …./….......  

Tổn thương cũ lúc CT: 0: Không rõ,1: NMCT cấp, 2: ĐNOĐ,3: CTO, 4:        Tái hẹp, 

5 Khác 

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 

1. Hót thuèc l¸: � ( 1-Kh«ng  , 2-§· ngõng, n¨m ®· ngõng:............ 3-§ang hót ) 

 (Ngêi nghiÖn thuèc l¸ khi hót thêng xuyªn ≥ 10 ®iÕu/ngµy trong thêi gian liªn tôc 

trªn 2 n¨m, t¬ng ®¬ng víi 1bao/n¨m) 

2. T¨ng HA: �( 1-Kh«ng , 2-Cã ) 

(Khi bÖnh nh©n cã tiÒn sö THA ®· ®îc chÈn ®o¸n hoÆc bÖnh nh©n cha ®îc chÈn 
®o¸n THA bao giê nhng hiÖn t¹i cã ®ñ tiªu chuÈn chÈn ®o¸n THA theo tiªu chuÈn JNC 

VII n¨m 2003. T¨ng huyÕt ¸p khi huyÕt ¸p t©m thu ≥ 140 mmHg vµ/hoÆc huyÕt ¸p t©m 

tr¬ng ≥ 90mmHg) 

3. TiÓu ®êng: �( 1-Kh«ng, 2-Cã ) 

§¸i th¸o ®êng: dùa vµo tiªu chuÈn cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi n¨m 1999, bÖnh nh©n 
®îc chÈn ®o¸n ®¸i th¸o ®êng khi cã Ýt nhÊt 1 trong 3 tiªu chuÈn sau hoÆc bÖnh nh©n ®ang 
®îc ®iÒu trÞ b»ng thuèc h¹ ®êng huyÕt. 

+ Nång ®é glucose m¸u tÜnh m¹ch lóc ®ãi ≥ 126 mg% (≥ 7mmol/l) sau Ýt nhÊt 2 lÇn 

thö. 

+ XÐt nghiÖm Glucose m¸u tÜnh m¹ch ngÉu nhiªn ≥ 200mg% (≥ 11,1 mmol/l) kÌm víi 



 
 

	  

c¸c triÖu chøng kinh ®iÓn cña §T§: ®¸i nhiÒu, kh¸t, sót c©n kh«ng râ nguyªn nh©n. 

+ XÐt nghiÖm glucose m¸u sau 2 giê cña nghiÖm ph¸p dung n¹p glucose ≥ 200mg% (≥ 

11,1 mmol/l). 

* Đang điều trị insulin: 1 có, 0;2: Không. Kiểm soát đường huyết đạt đích: 1: Có, 

0,2: không 

4. RLMM: �( 1-Kh«ng , 2-Cã )  

(ChÈn ®o¸n dùa theo khuyÕn c¸o cña Héi Tim m¹ch ViÖt Nam n¨m 2008. Gäi lµ rèi 

lo¹n Lipid m¸u khi ®¸p øng mét trong c¸c chØ sè: Cholesterol toµn phÇn m¸u ≥5,2 mmol/l, 

triglycerid m¸u ≥ 1,72 mmol/l, LDL-C  ≥ 3,34 mmol/l, HDL-C ≤ 1,03 mmol/l) 

5. §· m·n kinh: � (1- Cã, 2-Kh«ng)  Sè n¨m ��   

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 

ChiÒu cao: ............ cm  C©n nÆng: ............. kg  BMI: �.. 

§au ngùc � (1- Kh«ng, 2- Kh«ng ®iÓn h×nh, 3-§iÓn h×nh) 

CCS: . . . . . . . . . . . . .  
(CCS: Canadian Cardiovascular Society)  
CCS 1: ho¹t ®éng thÓ lùc b×nh thêng kh«ng g©y ®au. §au ngùc chØ xuÊt hiÖn khi ho¹t 

®éng thÓ lùc m¹nh. 
CCS 2: h¹n chÕ nhÑ c¸c ho¹t ®éng thÓ lùc b×nh thêng. 
CCS 3: h¹n chÕ ®¸ng kÓ c¸c ho¹t ®éng thÓ lùc b×nh thêng 
CCS 4: c¸c ho¹t ®éng thÓ lùc b×nh thêng ®Òu g©y ®au ngùc 

Độ NYHA: ������ 

(NYHA 1: bÖnh nh©n cã bÖnh tim nhng kh«ng cã khã thë, vÉn sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng 
thÓ lùc gÇn nh b×nh thêng. 

NYHA 2: khã thë chØ xuÊt hiÖn khi g¾ng søc nhiÒu. BÖnh nh©n bÞ gi¶m nhÑ c¸c ho¹t 
®éng vÒ thÓ lùc. 

NYHA 3: khã thë xuÊt hiÖn kÓ c¶ khi g¾ng søc rÊt Ýt, lµm h¹n chÕ nhiÒu c¸c ho¹t ®éng 
thÓ lùc. 

NYHA 4: khã thë tån t¹i mét c¸ch thêng xuyªn, kÓ c¶ khi bÖnh nh©n nghØ ng¬i 
kh«ng lµm g× c¶) 

 Độ KILLIP: ���.. 

(§é 1: kh«ng cã triÖu chøng ø huyÕt phæi vµ tÜnh m¹ch. 
§é 2:  suy tim (ran Èm < 1/2 phæi, nhÞp ngùa phi, gan to, tÜnh m¹ch cæ næi). 
§é 3: phï phæi cÊp. 
§é 4: shock tim (HATT < 80 mmHg, níc tiÓu < 20 ml/h) 

NhÞp tim:............................ TÇn sè:............ck/phót.  
HuyÕt ¸p: ................. mmHg.   



 
 

	  

Điều trị: 

CẬN LÂM SÀNG 

1. §iÖn t©m ®å: 

TÇn sè:.............l/phót. NhÞp:…………….. Trôc:………………… 

ST: chªnh lªn �,  t¹i………     chªnh xuèng �, t¹i:.............................. 

T: ©m �, t¹i.....................................      d¬ng cao  �, t¹i:  

Q:  
NhËn xÐt kh¸c:.............. 
2.  Siªu ©m tim: 
Dd:��..mm               Ds:���mm                  %D:���� 
Vd:�.......ml               Vs:����ml                   EF:����. 
 TP: ���mm      AL§MP: .................. mmHg 
EF Simpson:..........................................................EF chung: 
Rèi lo¹n vËn ®éng vïng........................................................ 

Tæn th¬ng kh¸c:…………………………… 

3. Sinh ho¸: 
Ure: ........... Creatinine: ............. A. Uric: ............ Glucose(lóc ®ãi ):  
CT:.................. TG:..................... HDL-C: ................. LDL-C:  
CK: ..............  CK-MB: .............  HbA1C.....           NT-

ProBNP....................... 
Tropnin T:.............. CRP: .................. GOT: ...............GPT:........................ 
4. C«ng thøc m¸u:  HC: ..............BC: .............. %TT:..............TC: ...............  

  



 
 

	  

KẾT QUẢ CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH 

Ngày, giờ chụp ...../........../........./.........  

Số lượng stent trên tổn thương cũ:(tổn thương tái hẹp)  ............... 

Chiều dài stent cũ: ......mm, ĐK stent cũ: .................mm 

Loại thuốc phủ stent: .......................(Không có số liệu ghi rõ không rõ) 

Thời gian đặt Stent:...................(tháng) 

Vị trí stent cũ: 

1. LM 

2. LAD    I          II             III 

3. LCx      I          II      

4. RCA    I          II              III 

5. Ramus 

6. Tổn thương mới phải can thiệp chưa đặt stent trước đó: ................... 

7. Vị trí tái hẹp: 

Thông số Tổn thương 

 tái hẹp 

ĐK lòng mạch nhỏ nhất (MLD) (mm)  

ĐK mạch tham chiếu đầu gần (mm)  

ĐK mạch tham chiếu trung bình (mm)   

Chiều dài đoạn tái hẹp (mm)   

% ĐK tái hẹp (Phần trăm ĐK tái hẹp lòng mạch (%) 

= (ĐK lòng mạch tham chiếu - ĐK lòng mạch chỗ tổn 

thương/ĐK lòng mạch tham chiếu trung bình) x 100%) 

 

% Diện tích tái hẹp (%)  

Canxi hóa (có/không)  



 
 

	  

Huyết khối (có/không)  

ĐK Stent  (Đo trên QCA)  

Chiều dài stent (đo trên QCA)  

Chiều dài stent đo trên QCA ≥ 40 mm  1. Có  2. Không 

Phân loại týp tái hẹp: 1. Focal, 2. Lan toả (nonfocal) 

Stent bị gẫy (có/không) 

Stent không áp sát (có/không) 

Hình thái tái hẹp trên CA: Týp ............................. 
Týp I: Nhóm tái hẹp trong stent khu trú (tái hẹp điểm) Tổn thương có chiều dài ≤ 10 mm. vị trí 

không dàn trải (vị trí bản lề và chỗ tiếp giáp stent); trong thân stent, bờ stent đầu gần hoặc đầu xa (nhưng 

không phải cả hai đầu) hoặc kết hợp các vị trí nêu trêu (tái hẹp khu trú đa ổ -multifocal ISR). 

Týp II: Tái hẹp trong stent lan tỏa (difuse intrastent). Tổn thương > 10mm và nằm gọn trong lòng 

stent, không lan ra phía ngoài bờ stent. 

Týp III. Tái hẹp trong stent dạng tăng sinh lan tỏa. Là loại tổn thương có chiều dài trên 10 mm và 

lan rộng ra ngoài bờ stent. 

Týp IV. Tái hẹp trong stent gây tắc hoàn toàn. Tổn thương gây ra dòng chảy TIMI : 0 
Tái hẹp vị trí rìa stent: 0: Không có, 1: Đầu gần, 2: Đầu xa; 3: Cả hai đầu 
Nếu có lấy các thông số sau của vị trí tái hẹp rìa stent: 

Đầu gần Đầu xa 

ĐK tối thiểu: .........mm 
% hẹp theo ĐK: 
% hẹp theo diện tích:  
Dài tái hẹp: .............mm 

ĐK tối thiểu: .........mm 
% hẹp theo ĐK: 
% hẹp theo diện tích:  
Dài tái hẹp: .............mm 

 

KẾT QUẢ TRÊN IVUS  

Vị trí  STENT CŨ:  

1. LM 

2. LAD    I          II             III 

3. LCx      I          II      



 
 

	  

4. RCA    I          II              III 

5. Ramus 

6. Khác 

7. Vị trí tái hẹp:  

8. Tổng Số nhánh mạch vành tổn thương: (1, 2, 3, 4) 

9. Làm IVUS sau nong bóng: 1 có, 0; 2: không 

 

Thông số  TT tái hẹp 
Tham chiếu đầu xa   
Diện tích EEM (mm2)  
ĐK EEM (mm) 

 

MLA (mm2 ) 
ĐK MLA (mm) 

 

Tham chiếu đầu gần  
Diện tích EEM (mm2)  
ĐK EEM (mm) 

 

MLA (mm2 ) 
ĐK MLA (mm) 

 

Tham chiếu trung bình EEMA:. (mm2) 
MLA:.... (mm2) 

Vị trí tái hẹp   
Diện tích EEM (mm2)   
ĐK EEM Min/Max (mm)   
MLA (mm2 )  
MLD/MaLD (mm)   
Diện tích stent (S giới hạn bởi các mắt stent) (mm)  
ĐK tối đa, tối thiểu của stent: (mm)  
Chỉ số lệch tâm của stent (= ĐK stent nhỏ nhất/ĐK 

stent lớn nhất) 
 

Stent nở không hết (diện tích stent dưới 90 % diện 
tích stent tham chiếu): (có/không) 

Mức độ nở của stent (%) = (diện tích stent nhỏ 

 



 
 

	  

nhất/diện tích tham chiếu trung bình) x 100 

Độ áp sát của các mắt stent (có/không)  
% diện tích tái hẹp stent trên IVUS (mm2) (S tham 

chiếu tb – S lòng mạch tối thiểu/ S tham chiếu trung 
bình) 

 

Diện tích MXV (EEM - MLA) (Diện tích mảng xơ 
vữa và lớp áo giữa (Diện tích MXV)(P&M) = EEMA - 
MLA)(mm2) 

 

Độ lệch tâm MXV (Bề dày mảng xơ vữa chỗ rộng 
nhất/Bề dày mảng xơ vữa chỗ nhỏ nhất. Tổn thương 
lệch tâm nếu chỉ số này ≥ 3, và đồng tâm nếu chỉ số 
này < 3) 

 

% Mảng xơ vữa (là gánh nặng mảng xơ vữa: = 
(P&M/EEMA) x 100% 

 

Chiều dài tái hẹp trên IVUS (mm)  
MLA < 4 mm2 (có/không)  
Tái hẹp vùng rìa stent (0: Không;1: Đầu gần, 2: 

Đầu Xa, 3: Cả hai phía) 
 

Tiến triển hẹp mới ở vùng rìa gây hẹp ≥ 50%  : 0: không      1. Có 
Hình thái tái hẹp trên IVUS: 1. điểm                 2. không phải điểm 
% Nội mạc tăng sinh (IH) (S stent -  S lòng mạch tối thiểu) (MLSA - MLA)/DT stent 

= Diện tích nội mạc tăng sinh /Diện tích stent  x 100 
Tái cấu trúc tại vị trí tái hẹp: (là tỷ số của diện tích vòng chun xơ ngoài tổn 

thương/Diện tích vòng chun xơ ngoài tham chiếu (remodeling Index: RI = SEEM TT/ SEEM TC) 
: 

>1à Tái cấu trúc dương tính, < 1 Tái cấu trúc âm tính): 1 dương tính; 2: âm tính.  
Chỉ só tái cấu trúc RI: …………….. 
Đặc điểm tổn thương tái hẹp tại rìa: 
Tham số  Đầu gần  Đầu xa 
EEMA (mm2) 
ĐK min (mm) 
ĐK max (mm) 

  

MLA (mm2) 
ĐK min (mm) 
ĐK max (mm) 

  
 

Diện tích stent (mm2)   



 
 

	  

ĐK stent min (mm) 
ĐK stent max (mm) 
Stent không áp sát/nhỏ hoặc không nở hết/méo/gẫy 
MXV  (mm2) 
% MXV 
RI:...........Tái cấu trúc: (1: Dương tính, 2: âm tính) 

  

% Tái hẹp trên IVUS vị trí rìa stent   
Canxi (1: có, 0: Không) 
Canxi vị trí (1: bề mặt, 2: sâu, 3: hỗn hợp) 
Canxi độ:  
Canxi dài (mm) 

  

Hình thái mảng xơ vữa  
(1.Hỗn hợp, 2: nhiều xơ, 3: MXV mềm, giảm âm, 

4: MXV không ổn định, 5: MXV vỡ, 6: huyết khối) 

  

Vị trí tổn thương tái hẹp: 

Thành phần mảng xơ vữa 
Huyết khối (Huyết khối trong lòng mạch, thường được chia thành lớp, thành thùy, có 

thể có cuống, tương đối giảm âm, có thể chuyển động) (Có/không) 
Tăng sinh nội mạc: (có/không) 
Canxi hóa : (Có/Không) 

- Tổn thương: Cung canxi: .........(độ), chiều dài: .............mm 
- Vị trí: 1: Trên bề mặt, 2: Nằm sâu, 3: Hỗn hợp - 4: dưới stent 
- Tham chiếu: Cung canxi .....( độ), chiều dài: ..............mm 
-  Can xi dưới stent: Có     Không 

H ×nh th¸i m¶ng x¬ v÷a của NMTS trªn siªu ©m trong lßng m¹ch: ®îc 
ph©n lo¹i  nh  sau: 

Líp ¸o ngoµi giµu collagen ®îc dïng ®Ó tham chiÕu: 
* M¶ng x¬ v÷a nhiÒu x¬: m¶ng x¬ v÷a t¨ng ©m (s¸ng b»ng hoÆc s¸ng h¬n líp ¸o 

ngoµi) chiÕm > 80% diÖn tÝch m¶ng x¬ v÷a. 
*  M¶ng x¬ v÷a mÒm hay m¶ng x¬ v÷a gi¶m ©m: m¶ng x¬ v÷a gi¶m ©m (kh«ng s¸ng 

b»ng líp ¸o ngoµi) chiÕm > 80% diÖn tÝch m¶ng x¬ v÷a.  
 * M¶ng x¬ v÷a hçn hîp: m¶ng x¬ v÷a cã chç t¨ng ©m, cã chç gi¶m ©m, cã chç canxi 

ho¸) 
Mảng xơ vữa không ổn định: 

- Mảng xơ vữa dễ vỡ: Có lõi lipid lớn, vở xơ mỏng Khi đạt tiêu chuẩn: - Diện tích 
lõi Lipid (diện tích vùng trống âm) ≥ 1 mm2  hoặc diện tích lõi Lipid chiếm trên 
20% diện tích mảng xơ vữa và Chiều dày vỏ xơ chỗ mỏng nhất < 0,7 mm) 
- Mảng xơ vữa vỡ với huyết khối gây hẹp và sớm tổ chức hoá 



 
 

	  

- Mảng xơ vữa dễ bị ăn mòn (với huyết khối hoặc MXV giàu tế bào cơ trơn) 
- Xuất huyết trong mảng xơ vữa (do vỡ mạch máu nuôi mạch máu) 
- Nốt canxi lồi vào trong lòng mạch 
- MXV gây tắc mạch mạn tính với can xi hoá nặng, huyết khối cũ và tổn thương 
lệch tâm 

Mảng xơ vữa vỡ: (Có chỗ lõm vào lòng mảng xơ vữa, có khoang thông giữa lòng 
động mạch vành và mảng xơ vữa mà được phủ bởi một vỏ xơ, có thể phất phơ trong lòng 
mạch. Mảng xơ vữa có thể vỡ một phần hoặc hoàn toàn) 

Tái hẹp do nguyên nhân cơ học  
Stent gẫy (fracture stent)  
Có khoảng trống stent (Gap stent)  
Stent không áp sát (Malappostion)  
MLSA/MLATCTB  < 90% (undersize, underexpansion)  
Stent < 2,5 mm ở mạch máu TCTB < 2.8 mm  
Stent bị méo: (stent “crush”, distort) 
Nguyên nhân stent bị méo: 1: tổn thương can xi, 2: Gẫy stent, 3 

khác..(ghi rõ) 

 

Stent gối nhau (overlap stent)  
Nhận xét khác: 

ĐẶC ĐIỂM THỦ THUẬT (TÁI CAN THIỆP NẾU CÓ) 

Thông số  Giá trị 

Số lượng Stent  

Loại stent  

Tổng chiều dài stent (mm)  

ĐK stent (mm)  

Áp lực max   

Đk stent max (sau postdilate đo bằng IVUS)/DT stent trên 

IVUS  

 

Biến chứng: (1) Co thắt    (2) Vỡ ĐMV (3) Tắc nhánh bên (4) Bóc tách ĐMV 

 (5) Không có dòng chảy  (6) Hội chứng tái tưới máu    (7) Khác 

THEO DÕI BỆNH NHÂN SAU THỦ THUẬT: Trong thời gian nằm viện 

(Biến cố tim mạch, CCS, NYHA)  



 
 

	  

PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

STT Họ tên Mã hồ sơ Mã lưu 
trữ 

Năm 
Sinh Giới 

Ngày 
vào 
viện 

1  ĐÀO XUÂN NG. 150221xxx I10/1475 1955 Nam 8/12/15 
2  LÊ VĂN H. 150041xxx I49/665 1951 Nam 11/17/15 
3  TRẦN THỊ D. 160016xxx I10/196 1957 Nữ 5/11/16 
4  BÙI THẾ NG. 160019xxx I10/972 1941 Nam 5/24/16 
5  NGUYỄN VĂN T. 160022xxx I10/1344 1943 Nam 6/15/16 
6  NGUYỄN VĂN L. 160024xxx I20/1543 1959 Nam 6/29/16 
7  NGUYỄN TIẾN M. 160225xxx I10/1551 1963 Nam 8/3/16 
8  NGUYỄN VĂN KH. 160029xxx I10/1455 1942 Nam 8/8/16 
9  LÊ VĂN H. 160029xxx I10/1512 1954 Nam 8/8/16 

10  PHÙNG TIẾN H. 160031xxx I20/2556 1972 Nam 8/22/16 
11  NGUYỄN THỊ L. 160032xxx I20/2084 1930 Nữ 8/30/16 
12  TRẦN VĂN B. 161601xxx I20/2087 1950 Nam 9/6/16 
13  PHAN BÁ Đ. 160034xxx I21/1273 1955 Nam 9/12/16 
14  NGUYỄN VIẾT TH. 160034xxx I10/1960 1948 Nam 9/15/16 
15  VŨ VĂN Q. 161602xxx I10/1915 1960 Nam 10/5/16 
16  TRẦN VĨNH T. 160036xxx I20/2555 1944 Nam 10/10/16 
17  PHẠM VĂN T. 160230xxx I10/1857 1948 Nam 10/15/16 
18  NGUYỄN VĂN KH. 160037xxx I21/1371 1945 Nam 10/17/16 
19  TĂNG VĂN M. 160043xxx I49/953 1952 Nam 11/21/16 
20  NGUYỄN TIẾN Đ. 171600xxx I20/76 1954 Nam 1/9/17 
21  NGUYỄN ANH T. 170014xxx I20/1319 1973 Nam 4/12/17 
22  NGUYỄN XUÂN S. 171601xxx I10/952 1933 Nam 5/3/17 
23  BÙI VĂN TH. 170016xxx I21/585 1950 Nam 5/5/17 
24  NGUYỄN THỊ PH. 170025xxx I21/1402 1944 Nữ 7/5/17 
25  PHẠM XUÂN T. 170026xxx 20/2401 1939 Nam 7/12/17 
26  TRƯƠNG TRIỀU D. 171601xxx I20/2487 1955 Nam 7/13/17 
27  NGUYỄN THỊ TH. 171602xxx I10/1931 1956 Nữ 7/19/17 



 
 

	  

28  QUÁCH H. 161601xxx I21/1208 1950 Nam 7/20/17 
29  NGUYỄN THỊ H. L. 170028xxx I10/1842 1945 Nữ 7/26/17 
30  HOÀNG THUÝ L. 170028xxx I10/1644 1948 Nữ 7/27/17 
31  NGUYỄN NGỌC A. 170028xxx I10/1777 1935 Nam 7/31/17 
32  NGUYỄN PHÚC H. 170028xxx I20/2339 1953 Nam 7/31/17 
33  TRẦN HỮU TH. 160028xxx I10/1424 1941 Nam 8/1/17 
34  LÊ XUÂN Q. 170029xxx I20/2229 1958 Nam 8/7/17 
35  CHU VĂN T. 170031xxx I20/2257 1940 Nam 8/14/17 
36  PHẠM VĂN H. 170032xxx I21/1344 1937 Nam 8/24/17 
37  KHOA NĂNG T. 171602xxx I80/227 1954 Nam 9/5/17 
38  TRẦN ĐỨC L. 170224xxx I21/1695 1946 Nam 9/9/17 
39  PHẠM ĐỨC H. 170035xxx I21/1715 1938 Nam 9/18/17 
40  ĐỖ TẤT Đ. 170036xxx I21/1849 1954 Nam 9/21/17 
41  NGÔ TUYẾT NH. 170036xxx I10/3029 1954 Nữ 9/25/17 
42  LÊ VĂN TH. 170038xxx I20/3179 1937 Nam 10/3/17 
43  ĐINH VĂN N. 170040xxx I20/2696 1955 Nam 10/17/17 
44  VŨ HỮU KH. 170236xxx I20/3543 1948 Nam 11/4/17 
45  NGUYỄN VĂN Á. 171603xxx I21/1999 1951 Nam 11/6/17 
46  TRẦN THỊ K. 170237xxx H40/134 1935 Nữ 11/16/17 
47  NGUYỄN XUÂN D. 170045xxx I10/3053 1942 Nam 11/24/17 
48  PHAN THỊ M. 170238xxx I20/3740 1948 Nữ 12/14/17 
49  BÙI SINH H. 170049xxx I20/3648 1953 Nam 12/15/17 
50  VŨ VĂN V. 170049xxx I21/2256 1952 Nam 12/15/17 
51  ĐỖ THỊ M. 180001xxx I20/169 1962 Nữ 1/8/18 
52  ĐINH THỊ NGỌC O. 181600xxx I21/69 1958 Nữ 1/11/18 
53  NGUYỄN KINH L. 181600xxx I20/289 1962 Nam 1/15/18 
54  PHÙNG ĐỨC TH. 181600xxx I20/295 1956 Nam 1/16/18 
55  HOÀNG VĂN L. 180004xxx I20/220 1935 Nam 1/29/18 
56  TẠ ĐÌNH K. 180004xxx I20/379 1960 Nam 1/31/18 
57  NGUYỄN SỸ NH. 180203xxx I20/537 1959 Nam 2/1/18 
58  NGUYỄN VĂN B. 180005xxx I20/337 1955 Nam 2/1/18 
59  BÙI THỊ X. 180005xxx I21/190 1951 Nữ 2/13/18 



 
 

	  

60  LÝ TRẦN TR. 180007xxx I20/405 1958 Nam 3/5/18 
61  TRẦN VĂN T. 180008xxx I20/731 1948 Nam 3/10/18 
62  LÊ XUÂN TH. 181600xxx I20/1292 1957 Nam 3/21/18 
63  PHÙNG TUẤN TH. 180010xxx I20/935 1948 Nam 3/24/18 
64  ĐINH THỊ Á. 180012xxx I20/1243 1948 Nữ 4/4/18 
65  PHAN VĂN NG. 181600xxx I25/425 1970 Nam 4/5/18 

66  NGUYỄN NGỌC 
NG. 180014xxx I20/1087 1948 Nam 4/19/18 

67  NGUYỄN DUY TR. 181601xxx I20/1368 1949 Nam 5/2/18 
68  NGUYỄN THỊ NG. 180017xxx I21/903 1944 Nữ 5/9/18 
69  NGUYỄN THỊ TH. 180018xxx I10/1555 1958 Nữ 5/21/18 
70  HOÀNG VĂN PH. 180018xxx I20/1540 1959 Nam 5/21/18 
71  NGUYỄN VĂN H. 180222xxx I20/1974 1966 Nam 6/25/18 
72  LƯU TRƯỜNG S. 180025xxx I20/2272 1949 Nam 7/5/18 
73  LẠI VĂN L. 180026xxx I20/2332 1955 Nam 7/13/18 
74  NGUYỄN VĂN S. 180027xxx I20/2243 1944 Nam 7/17/18 
75  PHẠM ĐỨC U. 180027xxx I20/2240 1943 Nam 7/17/18 
76  ĐỖ ĐÌNH C. 180030xxx Z95/606 1946 Nam 8/7/18 
77  TRẦN QUANG T. 180236xxx I20/2738 1940 Nam 8/10/18 
78  TRẦN QUANG TH. 181602xxx I20/2673 1939 Nam 8/11/18 
79  NGUYỄN VĂN CH. 180031xxx I20/2743 1953 Nam 8/13/18 

80  NGUYỄN T. MINH 
D. 180032xxx I99/179 1944 Nữ 8/17/18 

 

 Xác nhận của  Xác nhận của Lãnh đạo Viện Tim mạch 
 Giáo viên hướng dẫn  Bệnh viện Bạch mai 
 
 
 
 

PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Yến  PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng  



 
 

	  

PHỤ LỤC 4 

Bệnh viện Bạch Mai CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Viện Tim mạch Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CAM KẾT LÀM THỦ THUẬT 

Họ và tên người viết cam kết: ......................................................................  

Tuổi:  ................... Giới ................................................................................  

Địa chỉ: ................  ........................................................................................  

Là đại diện cho bệnh nhân:  ..........................................................................  

Tuổi  .................... Giới ................................................................................  

Hiện đang được điều trị tại phòng: ………Viện Tim mạch 

Tôi đã được nghe bác sĩ:  ……………. giải thích đầy đủ về lợi ích, rủi ro 

và những chi phí của thủ thuật chụp động mạch vành, siêu âm trong lòng 

mạch (IVUS) và can thiệp động mạch vành (nếu có chỉ định) 

Tôi đồng ý xin được làm thủ thuật cho bệnh nhân và chấp những những 

nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra đối với thủ thuật. Tôi cũng xin cam đoan chi trả 

đầy đủ những chi phí dịch vụ kỹ thuật cao đối với thủ thuật theo quy định của 

Viện, Bệnh viện.  

Tôi xin chịu trách nhiệm về cam đoan của mình và kí giấy này làm bằng 

chứng.  

Hà nội, ngày … tháng … năm … 

    Bác sĩ giải thích 
  (Kí và ghi rõ họ tên) 

Đại diện bệnh nhân/người nhà 
              (Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 
 


