
“Người ta chỉ thấy những gì người ta được chuẩn bị để thấy." 

Ralph Waldo Emerson

SIÊU ÂM DOPPLER

ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG
Bs. NGUYỄN QUANG TRỌNG

Webinar Siêu Âm Mạch Máu VSUM-GE

Update, 25/02/2021 



LỜI CÁM ƠN





Động mạch cảnh trong (ICAs): 

85% of volume flow

Động mạch đốt sống (VAs): 

15% of volume flow

John S. Pellerito et Joseph F. Polak. Introduction to vascular ultrasonography. 7th edition. 2019 by Saunders



75% of volume flow

25% of volume flow

John S. Pellerito et Joseph F. Polak. Introduction to vascular ultrasonography. 7th edition. 2019 by Saunders



• Phân loại mảng vữa xơ.

• Các phương pháp đo độ hẹp động mạch cảnh

trong.

• Hội nghị đồng thuận 2002 (Consensus conference).

• Điểm qua một số bảng tiêu chuẩn khác.

• Bảng đồng thuận 2002 cải biên.

• Kết luận.

NỘI DUNG
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CƠ CHẾ HÌNH THÀNH MẢNG VỮA XƠ

• Quá trình hình thành mảng vữa xơ là một quá trình lâu dài: Do tác

động của dòng chảy lên thành mạch, nơi tiếp xúc với dòng chảy cuộn

xoáy sẽ dễ bị tổn thương, hình thành mảng vữa xơ.

• Động mạch cảnh trong phình nhẹ tại gốc, hình thành một dòng chảy

cuộn xoáy, tác động vào thành mạch. Đây chính là vị trí điển hình để

hình thành mảng vữa xơ.
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Dòng chảy đảo dòng ngay tại gốc: vị trí điển hình hình

thành mảng vữa xơ.

Do chịu lực va đập của

dòng chảy, thoạt đầu lõi 

lipid thoái hóa hình thành 

ngay dưới lớp nội mạc, lõi 

này theo thời gian sẽ to ra

hình thành mảng vữa xơ.



• Định nghĩa (đồng thuận Mannheim): Mảng vữa xơ động

mạch là sự dày khu trú phức hợp nội - trung mạc lớn hơn

ít nhất 50% thành mạch kế cận hoặc IMT > 1.5 mm lồi vào

lòng mạch. 

P.-J. Touboul et al. Mannheim Carotid Intima-Media Thickness Consensus (2004 - 2006 - 2011). An Update on Behalf of the Advisory Board of the 3rd and 4th Watching the 

Risk Symposium 13th, 15th and 20th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, Brussels, Belgium, 2006 and Hamburg, Germany, 2011. 

James H. Stein et al. ASE CONSENSUS STATEMENT. Use of Carotid Ultrasound to Identify Subclinical Vascular Disease and Evaluate Cardiovascular Disease Risk: A 

Consensus Statement from the American Society of Echocardiography Carotid Intima-Media Thickness Task Force. Journal of the American Society of Echocardiography. 

February 2008.

Mảng vữa xơ theo đồng thuận Mannheim: 

(1) CIMT > 1.5 mm; 

(2) Lồi vào lòng > 0.5 mm; 

(3, 4) > 50% IMT kế cận.

Sự hiện diện của mảng vữa xơ và/hoặc

CIMT ≥ 1mm hoặc ≥ 75th percentile (bách

phân vị) theo tuổi, giới và chủng tộc chỉ ra

nguy cơ cao bệnh lý tim-mạch.
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PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ MẢNG VỮA XƠ

(International Classification System)

• Type 1: Hồi âm kém, đồng nhất.

• Type 2: Ưu thế hồi âm kém (> 50%).

• Type 3: Ưu thế hồi âm dày (> 50%).

• Type 4: Hồi âm dày, đồng nhất.

• Type 5: Không phân loại (unclassified) do vôi hóa tạo bóng lưng

làm cho không khảo sát rõ.

- Type 1 và 2 thường thấy với xuất huyết trong mảng vữa xơ hoặc

mảng vữa xơ có ổ loét, được xem là mảng vữa xơ có tiên lượng

không tốt (unstable, vulnerable) hay tạo cục máu đông gây

thuyên tắc mạch não.

- Type 3 và 4: thường do xơ và/hoặc vôi hóa, chúng thường lành

tính, thường tiên lượng tốt, thấy ở bệnh nhân không triệu chứng. Các

type này chiếm khoảng 80% bệnh nhân được khảo sát.
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(a) Plaque progression begins with intimal thickening. 

(b) Smooth muscle cell proliferation and collagen

deposition. (c) Macrophages digest lipid causing cell 

destruction and the development of a necrotic lipid core. 

(d) Plaque rupture through the thin fibrous cap.

Andrew Nicolaides et al. Ultrasound and Carotid Bifurcation Atherosclerosis. Springer-Verlag London Limited 2012.
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Mảng vữa xơ có ổ loét dễ hình thành huyết khối, huyết khối có thể

bong ra, trôi theo dòng máu gây nhồi máu não, huyết khối cũng

có thể đưa đến tắc hoàn toàn động mạch cảnh.
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Hypoechoic plaque, near wall
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Ulcer plaque
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Điều chỉnh tăng vận tốc màu, chọn thì tâm trương: tín hiệu màu trong

lòng mạch biến mất, bộc lộ rõ xảo ảnh lấp lánh (twinkle artifact) của

Doppler màu do mảng vữa xơ vôi hóa tạo nên.



Conventional angiography

DSA: Digital Subtraction 

Angiography



NASCET (North American Symptomatic 

Carotid Endarterectomy Trial):

A-B/A x 100%

- B: đường kính lòng mạch còn lại tại chỗ hẹp nhất.

- A: đường kính bình thường sau chỗ hẹp.

ECST (European Carotid Surgery Trial): 

C-B/C x 100%

- B: đường kính lòng mạch còn lại tại chỗ hẹp nhất.

- C: đường kính bình thường ước lượng tại chỗ hẹp

nhất.

PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG – NASCET vs ECST

Luca Saba et al. Neurovascular Imaging - From Basics to Advanced Concepts. Springer. 2016

Hầu hết các trường hợp hẹp hay tắc động mạch cảnh trong

xảy ra ngay tại gốc



20Luca Saba et al. Neurovascular Imaging - From Basics to Advanced Concepts. Springer. 2016

Lưu ý rằng độ hẹp sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương pháp đo

(NASCET hay ECST).



Sai sót trong đánh giá độ hẹp của động mạch cảnh trong khi đo theo phương pháp ECST: 

Được biết đường kính tại chỗ hẹp là 3.3 mm. Đường kính hành cảnh đo bằng siêu âm là 9.2 mm. 

Kết qua số đo độ hẹp là 64% (ECST), tương ứng với ước lượng ở hình C.



Với DSA, phương pháp Bắc Mỹ (NASCET) dễ đo đạc, chính xác và khách quan. 

Còn với phương pháp Châu Âu (ECST) thì sao? Trên DSA ta không thấy bờ ngoài của

thành mạch, do vậy ta phải tưởng tượng ra đường kính lòng mạch ước lượng tại chỗ

hẹp nhất (như hình chụp DSA minh họa ở trên), như vậy phương pháp Châu Âu khó đo

đạc và kém chính xác với DSA.

NASCET = C-A/C x 100%

ECST = B-A/B x 100%



Hẹp rất nặng động mạch cảnh

trong (mũi tên), khẩu kính động

mạch vùng hạ lưu rất nhỏ do lưu

lượng dòng chảy suy giảm, nếu đo

theo NASCET sẽ không chính xác.

String sign



CT angiography



Contrast-enhanced MRA:  Kích thước bình thường của hành cảnh

rất khác nhau giữa các cá thể, do vậy không thể ước lượng chính xác

trên chụp mạch máu (angiography). 



Độ hẹp đo theo diện tích (area stenosis) có ý nghĩa về mặt huyết động hơn độ hẹp

đo theo đường kính (diameter stenosis). Tuy vậy, đo độ hẹp theo diện tích được

dùng chủ yếu trong nghiên cứu. Trên lâm sàng, ta đo độ hẹp theo đường kính. 



NASCET = C-A/C x 100%

NASCET = C-A/C x 100%: A lớn hơn C, độ hẹp đúng ra phải là

– 8% chứ không phải là 8%! (negative stenosis)

ECST = C-A/C x 100%
A
C



Một câu hỏi khá lý thú được đặt ra là ta đo độ hẹp trên lát cắt dọc hay 

trên lát cắt ngang?

Khi mảng vữa xơ nằm ở thành trước hoặc thành sau: Có thể đo trên

lát cắt ngang hoặc dọc. Nếu đo trên lát cắt dọc, ta có thể đo theo

ECST và NASCET (nếu thấy rõ đoạn mạch máu bình thường sau hẹp).



John S. Pellerito et Joseph F. Polak. Introduction to vascular 

ultrasonography. 7th edition. 2019 by Saunders



John S. Pellerito et Joseph F. Polak. Introduction to vascular 

ultrasonography. 7th edition. 2019 by Saunders ECST

Độ hẹp đo trên lát cắt ngang tương ứng với phương pháp NASCET hay ECST ?  



Ta đo trên hình ảnh siêu âm 2D nếu thấy rõ ranh giới giữa thành

mạch và lòng mạch, đo vào thì tâm trương.

Ta đo trên siêu âm trắng-đen hay siêu âm Doppler màu?



Ta đo trên hình ảnh siêu âm màu nếu không thấy rõ ranh giới giữa

thành mạch và lòng mạch trên siêu âm 2D.



Độ hẹp được phân chia khác nhau giữa các tác giả, giá trị

ngưỡng trên Doppler xung cũng khác nhau giữa các tác giả.

Grant EG et al. Carotid artery stenosis: Gray-scale and Doppler US diagnosis. Society of Radiologists in Ultrasound 

Consensus Conference. Radiology 229:340–346, 2003.



TÓM TẮT HƯỚNG ĐIỀU TRỊ HẸP HOẶC TẮC 

ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

• Bệnh nhân có hoặc không có triệu chứng: hẹp < 50% (NASCET) → Nội

khoa.

• Bệnh nhân có triệu chứng:

- Cân nhắc giữa nội khoa hoặc phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch cảnh

(CEA) khi động mạch cảnh trong hẹp 50-69% (NASCET).

- Phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch cảnh (CEA) khi động mạch cảnh

trong hẹp ≥ 70% (NASCET). Đặt stent là chọn lựa thay thế khi các yếu tố bất

lợi về giải phẫu vùng cổ và tổng trạng (tim, phổi) suy yếu.

• Bệnh nhân không triệu chứng: nên phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch

cảnh (CEA) khi động mạch cảnh trong hẹp ≥ 70% (NASCET). Đặt stent là

chọn lựa thay thế khi các yếu tố bất lợi về giải phẫu vùng cổ và tổng trạng (tim, 

phổi) suy yếu.

• Động mạch cảnh trong gần tắc (vận tốc dòng chảy qua chỗ hẹp giả bình

thường hoặc thấp) không được hưởng lợi từ phẫu thuật→ Nội khoa.

• Động mạch cảnh trong tắc hoàn toàn, bệnh nhân không còn bị nguy cơ thuyên

tắc mạch não do cục máu đông từ động mạch cảnh trong đi lên → Nội khoa.

Jens C. Ritter et al. The current management of carotid atherosclerotic disease: who, when and how?

Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 16 (2013) 339–346



John Gocke MD, MPH , RVT: “They invited a number of vascular ultrasound experts from 
around the country, representing different specialties all practicing in the field…In short, we 

were locked into a hotel in San Francisco in October 2002 with Dr. Ed Grant (Consensus 
panel chair) for 2 days and were not allowed out until we had a written document”.

Grant EG et al. Carotid artery stenosis: Gray-scale and Doppler US diagnosis. Society of Radiologists in Ultrasound 

Consensus Conference. Radiology 229:340–346, 2003.

Consensus Panel 2002 – Bảng đồng thuận 2002



• Độ hẹp tính theo đường kính (diameter stenosis) và theo phương pháp

NASCET. 

• PSV của ICA và Ứớc lượng độ hẹp trên siêu âm trắng-đen và/hoặc

Doppler màu là các yếu tố chính trong phân chia của độ hẹp động mạch

cảnh trong. Hai yếu tố phụ là tỷ số PSV của ICA/CCA và EDV của ICA.

• * “Độ hẹp ước lượng bằng Doppler xung và độ hẹp đo trực tiếp trên siêu

âm 2D và/hoặc Doppler màu cần phải tương đương (should be similar)”.

• Kết luận cần phân độ hẹp vào 6 nhóm như trong bảng đồng thuận để Bác

sĩ lâm sàng có hướng xử trí thích hợp.

LƯU Ý

Grant EG et al. Carotid artery stenosis: Gray-scale and Doppler US diagnosis. Society of Radiologists in Ultrasound 

Consensus Conference. Radiology 229:340–346, 2003.

NASCET



“Các quan điểm đối lập — Một

số chuyên gia cho rằng góc

Doppler cần phải chính xác là

60°. Một số chuyên gia khác

không đồng ý, chỉ yêu cầu góc

Doppler nhỏ hơn hay bằng

60°. Điều này cần được nghiên

cứu thêm.” 

Góc Doppler Achilles’ heel

CONSENSUS CONFERENCE 2002

Conflicting opinions.—Some believed that maintaining a constant angle of 

insonation of exactly 60° would provide greater consistency. Other panelists did not 

agree that a fixed angle of insonation for all carotid US examinations is required and 

instead expressed that it is necessary only to maintain an angle of less than or equal to 

60°. It was thought that further investigation on this matter is warranted.

Grant EG et al. Carotid artery stenosis: Gray-scale and Doppler US diagnosis. Society of Radiologists in Ultrasound 

Consensus Conference. Radiology 229:340–346, 2003.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Detail_of_Achilles_thniskon.JPG


• Vậy ta chọn góc Doppler như thế nào?

• Muharrem Tola và cs: nghiên cứu trên 87 BN hẹp động mạch cảnh trong. 19 động

mạch cảnh bị loại trừ (12 bị tắc, 5 bị vôi hóa rộng, và 2 hẹp rất nặng với dấu hiệu sợi

dây). 

• Đo đạc vận tốc được thực hiện với góc Doppler cố định 60° và 45° .Trị số PSV 

và EDV với góc Doppler  60° cao hơn trị số PSV và EDV đo được với góc Doppler 

45° (24.2% và 24.7%, theo thứ tự). 

• Đo đạc vận tốc có thể thực hiện được ở tất cả các mạch máu với góc Doppler 

60°. Tuy nhiên, ở 5 ICAs và ở 11 CCAs, không thể thực hiện đo đạc vận tốc với

góc Doppler  45°.

• “Vì việc đo đạc vận tốc có thể dễ dàng thực hiện ở động mạch cảnh với góc Doppler 

60° và cũng vì một góc Doppler cố định 60° được sử dụng rộng rãi ngày nay,

việc sử dụng góc Doppler 60° có thể trở thành tiêu chuẩn kỹ thuật trong khảo sát

Doppler động mạch cảnh”.

• Còn tác giả John S. Pellerito, trong bài giảng trình bày tại Los Angeles Radiological 

Society 2013 với tựa đề “Pitfalls of Carotid Doppler Evaluation” đã khuyến cáo: 

“Use consistent Doppler angle (usually 600) (sử dụng góc Doppler hằng định, 

thường là 600) và nhấn mạnh rằng “the key is consistency...for all patients on every 

scan” (chìa khóa là sự hằng định...cho tất cả các bệnh nhân cho các lần siêu âm)

(slide 37).

Muharrem Tola et al. Effect of Doppler Angle in Diagnosis of Internal Carotid Artery Stenosis. 

J Ultrasound Med 2006; 25:1187–1192.



Thanh điều chỉnh góc (angle correct bar) phải được điều chỉnh sao cho

trùng với trục của dòng chảy qua chỗ hẹp – stenotic jet - trục này thường

không song song với thành mạch, trục này thấy rõ nhất bằng mode 

Doppler màu nhờ hiện tượng vượt ngưỡng (aliasing phenomenon) khi dòng

chảy qua chỗ hẹp.

Angle correct bar

Angle correct bar

Heinrich Iro et al. Atlas of Head and Neck Ultrasound. 2013 Georg Thieme Verlag KG.

R. Eugene Zierler & David L Dawson. Strandness's Duplex Scanning in Vascular Disorders: Fifth Edition. 2016. Wolters Kluwer Health

KỸ THUẬT SIÊU ÂM DOPPLER CHUẨN



Đặt cửa sổ dọc theo đoạn hẹp, chọn giá trị

Doppler xung cao nhất. 



Cửa sổ Doppler (gate): kích thước từ 1-2 mm, nằm gọn trong dòng chảy

KỸ THUẬT SIÊU ÂM DOPPLER CHUẨN



PSVica = 100 cm/s với góc α = 450 (> 125 cm/s), PSVica = 131 cm/s với góc α = 600 (> 125 cm/s). 

PSVica/cca ratio # 1 với góc α = 450 của ICA, PSVica/cca ratio # 2 với góc α = 600 của ICA.

Trị số PSV cũng như EDV sẽ khác nhau tùy thuộc trị số góc α. 

Trị số sẽ lớn nhất khi góc α bằng 600.

Góc α = 450 
→ Stenosis < 50% NASCET

Góc α = 600 
→ Stenosis > 50% NASCET



SV = 1 mm

60 degrees

Choose greatest value of PSV and EDV if long stenotic segment 

Angle correct bar: parallel with stenotic jet



Ali F. AbuRahma et al. Critical appraisal of the Carotid Duplex Consensus criteria in the diagnosis of carotid artery 

stenosis. J Vasc Surg 2011;53: 53-60.

Sử dụng góc Doppler cố định = 60°: 

Chẩn đoán hẹp từ 50% đến 69% có thể cải thiện đáng kể nếu sử

dụng giá trị ngưỡng ICA PSV từ 140 đến 230 cm/s, với độ nhạy

94%, độ chuyên biệt 92%, và độ chính xác 92%.

Presented at the 2010 Vascular Annual Meeting, Boston, Mass, June 10-13, 2010.



• Trong khi chưa có sự đồng thuận, nếu ta chọn đo với góc 

Doppler ≤ 600 thì việc ghi chú trị số góc Doppler tương ứng 

với từng vị trí khảo sát là cần thiết và bắt buộc.

• Còn nếu ta chọn đo với góc Doppler cố định bằng 600 thì ta 

cũng phải ghi chú điều này trong báo cáo kết quả.
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C.P. Oates et al. Joint Recommendations for Reporting Carotid Ultrasound Investigations in the United 

Kingdom. Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 251-261

Grant EG et al: Carotid artery stenosis: Gray-scale and 

Doppler US diagnosis. Society of Radiologists in Ultrasound 

Consensus Conference. Radiology 229:340–346, 2003.

Doppler angle = 450 - 60°Doppler angle ≤ 60°

Kimon Bekelis (USA), Nicos Labropoulos (USA), Maura Griffin (UK), and Andrew Nicolaides (UK). Chapter 30: Grading Internal Carotid Artery Stenosis. p 529.

Andrew Nicolaides et al. Ultrasound and Carotid Bifurcation Atherosclerosis. Springer-Verlag London Limited 2012

Doppler angle = 450 - 60°



Doppler angle ≤ 60°

R. Eugene Zierler et al. Strandness’s Duplex Scanning in Vascular Disorders. 5th edition. 2016 Wolters Kluwer

Doppler angle ≤ 60°

John S. Pellerito et Joseph F. Polak. Introduction to vascular ultrasonography. 7th edition. 2019 by Saunders



BẢNG ĐỒNG THUẬN 2002 CẢI BIÊN 

CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG 

BẰNG SIÊU ÂM ĐEN-TRẮNG VÀ SIÊU ÂM DOPPLER
ĐỘ HẸP (đường kính) 

DIAMETER STENOSIS

(Lưu ý)

Vận tốc đỉnh

tâm thu

(PSV)(cm/s)

(Góc α = 60° )

Tỷ số PSV của

ĐMCT/ĐMCC 

(ICA/CCA 

PSV Ratio)

(Góc α = 60° )

Vận tốc cuối

tâm trương

(EDV)(cm/s)

(Góc α = 60° )

Độ hẹp đo trên siêu

âm 2D hoặc Doppler 

màu

Bắc Mỹ (NASCET) Châu Âu (ECST)

Bình thường < 125 (140) < 2 < 40 Không hẹp

Hẹp < 50% Hẹp < 70% < 125 (140) < 2 < 40 < 50% 

Hẹp 50 - 69% Hẹp 70 - 82% 125 (140) – 230 2 – 4 40- 100 ≥ 50% (50-69%)

Hẹp ≥ 70% Hẹp ≥ 83% > 230 > 4 > 100 ≥ 50% (≥ 70%) 

(khẩu kính lòng

mạch còn lại thường

< 1.5 mm)

Hẹp gần tắc (near occlusion) Thay đổi Thay đổi Thay đổi Gần tắc

Tắc hoàn toàn (total occlusion) Không đo

được

(undetectable)

Không áp

dụng

Không đo

được

(undetectable)

Tắc hoàn toàn

Grant EG et al: Carotid artery stenosis: Gray-scale and Doppler US diagnosis. Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference. Radiology 229:340–346, 2003.

Kimon Bekelis (USA), Nicos Labropoulos (USA), Maura Griffin (UK), and Andrew Nicolaides (UK). Chapter 30: Grading Internal Carotid Artery Stenosis. p 529. Andrew 

Nicolaides et al. Ultrasound and Carotid Bifurcation Atherosclerosis. Springer-Verlag London Limited 2012).



• Góc Doppler bằng 600 được đề nghị cho tất cả các đo đạc.

• PSV là thông số chính xác nhất cho những trường hợp hẹp

ICA từ 50 – 90% NASCET, nhưng giá trị ngưỡng không có

ý nghĩa tuyệt đối.

• Khi ICA gần tắc (hẹp từ 90 - 95%), PSV cũng như EDV sẽ

“rơi tự do” cho nên trị số rất thay đổi.

• ICA/CCA PSV ratio là một tỷ số, tỷ số này sẽ không bị ảnh

hưởng bởi cung lượng tim như PSV và EDV. Do vậy tỷ số này

rất quan trọng để đánh giá độ chênh vận tốc qua chỗ hẹp. 

• EDV sẽ gia tăng nhanh khi hẹp nặng, do vậy EDV > 100 cm/s 

rất có giá trị trong chẩn đoán những trường hợp hẹp nặng

(≥ 70% NASCET).

ĐÔI ĐIỀU LƯU Ý



Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, được bác sĩ lâm

sàng cho chỉ định siêu âm hệ cảnh-sống vì

nghe thấy tiếng thổi ở hệ cảnh bên trái.

Hẹp động mạch cảnh trong hai bên

50-69% NASCET ?

PSV # 140 cm/s; EDV # 40 cm/s; 

ICA/CCA PSV Ratio < 2



Grave’s disease

Trị số PSV chỉ có giá trị tương đối, vì nó phụ thuộc vào cung lượng

tim. Ta phải kết hợp với độ chênh vận tốc giữa ICA và CCA 

(PSVica/cca ratio): thông số này không phụ thuộc vào cung lượng

tim.



Andrei V. Alexandrov. Neurovascular Examination. 2013 Blackwell Publishing



• Vì đường kính ICA bình thường sau hẹp không như nhau giữa

các cá nhân (trung bình khoảng 5 mm), nhiều nghiên cứu đã chỉ

ra rằng khẩu kính lòng mạch còn lại (residual lumen 

diameter) có giá trị tiên lượng đột quỵ (stroke) hơn là độ

hẹp: Khẩu kính lòng mạch < 1.5 mm gợi ý hẹp nặng trên

hầu hết các bệnh nhân.

– Khẩu kính chỗ hẹp 1.5 mm với đường kính ICA bình thường

sau chỗ hẹp là 6 mm → Hẹp 75% NASCET (>70%).

– Khẩu kính chỗ hẹp 1.5 mm với đường kính ICA bình thường

sau chỗ hẹp là 4 mm → Hẹp 62% NASCET (50-69%).

• Luôn luôn đo khẩu kính của ICA bình thường sau hẹp: điều

này rất cần thiết để lựa chọn kích thước stent nếu có chỉ

định đặt stent.

ĐÔI ĐIỀU LƯU Ý







PSV = 93 cm/s (<140). EDV = 34 cm/s (<40). PSV Ratio # 1. 

Hẹp động mạch cảnh trong phải 51% ECST.

Kết luận: Hẹp động mạch cảnh trong phải < 50% NASCET, < 70% ECST.



“Stenosis at the right ICA 

about 60% (diameter)”. 

Hai tháng sau…

NASCET hay ECST?



?

ECST ECST



“Stenosis at the right ICA about 60% (diameter)” 

PSV = 85 cm/s (< 140). EDV = 37 cm/s (< 40). PSV Ratio 85/60 # 1. Mô tả: Hẹp động

mạch cảnh trong phải 49% ECST. Kết luận: Hẹp động mạch cảnh trong phải < 50% 

NASCET, < 70% ECST.



Hẹp ICA 50 - 69% NASCET, 70 - 82% ECST nhưng PSV < 140 cm/s, EDV < 40 cm/s?

PSVica/cca ratio = 103/49 > 2. 

BN bị suy tim!



CIMT < 25th percentile



NASCET ECST



PSV = 176 cm/s(>140), EDV = 64 cm/s(>40), PSV ratio > 2. 

Hẹp động mạch cảnh trong trái 50-69% NASCET, 70-82% ECST.



SIÊU ÂM DOPPER HỆ CẢNH – SỐNG (VN male, 52 yo):

Kết quả:

Mean IMT động mạch cảnh chung phải (thành xa) = 0.43 mm.

Max IMT động mạch cảnh chung phải (thành xa) = 0.52 mm.

Max IMT hành cảnh phải (thành xa) = 0.50 mm.

Max IMT động mạch cảnh trong trái (thành xa) = 0.40 mm. 

Mean IMT động mạch cảnh chung trái (thành xa) = 0.38 mm.

Max IMT động mạch cảnh chung trái (thành xa) = 0.48 mm.

Hiện diện một mảng vữa xơ không ổ loét tại đoạn gần động mạch cảnh trong trái, 4.75 mm bề dày và 17.68 mm 

chiều dài. Mảng vữa xơ này gây nên hẹp đoạn gần động mạch cảnh trong trái khoảng 74% (phương pháp

Châu Âu - ECST). Gia tăng nhẹ vận tốc tại chỗ hẹp, PSV = 176 cm/s. EDV = 64 cm/s. PSV (ICA/CCA) ratio 

= 176/86 > 2.

Vận tốc dòng chảy và trở kháng mạch máu tại các động mạch khác thuộc hệ cảnh – sống trong giới hạn bình

thường.

Hướng và phổ Doppler động mạch cột sống hai bên bình thường.

Kết luận:

1. Hẹp đoạn gần động mạch cảnh trong trái, 50-69% NASCET, 70-82% ECST.

2. CIMTs trong giới hạn bình thường (< 25th percentile).

Reference (Chinese male, 45-54y):

Mean far wall–right CCA: Mean far wall–left CCA: 

25th 0.54 25th 0.55

50th 0.64 50th 0.63

75th 0.73 75th 0.73

Max far wall–right CCA: Max far wall–left CCA: 

25th 0.66 25th 0.65

50th 0.75 50th 0.75

75th 0.86 75th 0.88



PSV = 402 cm/s (>230), EDV = 93 cm/s (<100), PSV ratio > 4. Residual lumen diameter = 1.2 mm.

Kết luận: Hẹp động mạch cảnh trong trái ≥ 70% NASCET, ≥ 83% ECST.



PSV = 453 cm/s (> 230), EDV = 259 cm/s (> 100), PSV ratio = 453/65 = 7 > 4. Residual lumen diameter = 

0.5 mm. Kết luận: Hẹp động mạch cảnh trong trái ≥ 70% NASCET, ≥ 83% ECST.



VN male, 45yo

Kết luận: Hẹp gần tắc động mạch cảnh trong trái.
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Kết luận: Hẹp gần tắc động mạch cảnh trong trái.



Kết luận: Tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong trái.



Kết luận: Tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong trái.



KẾT LUẬN

• Để đánh giá chính xác độ hẹp động mạch cảnh
trong, ta cần phải kết hợp siêu âm 2D, Doppler màu
và Doppler xung.

• Số đo độ hẹp trực tiếp trên 2D hoặc Doppler màu
phải tương ứng trong khoảng hẹp đo được nhờ
Doppler xung. 

• Bảng đồng thuận 2002 chỉ lấy số đo độ hẹp theo
phương pháp Bắc Mỹ (NASCET). Sai lầm thường
gặp nhất đó là ta đo theo phương pháp Châu Âu
(ECST), nhưng lại đối chiếu với bảng đồng thuận
2002. Do vậy, bảng tiêu chuẩn cải biên là một giải
pháp để khắc phục điều này.



• Bảng tiêu chuẩn cải biên cũng đề nghị sử dụng góc
Doppler bằng 600 cho tất cả các khảo sát.

• Khẩu kính lòng mạch còn lại cũng cần được ghi nhận. 
Khẩu kính lòng mạch < 1.5 mm gợi ý hẹp nặng
trên hầu hết các bệnh nhân.

• Mảng vữa xơ có ổ loét cần phải được cảnh báo (nguy
cơ nhồi máu não do vi huyết khối hình thành trong ổ 
loét).

• Bảng đồng thuận 2002 chỉ dành cho hẹp động mạch
cảnh trong ngay sau chỗ chia đôi (thường gặp
nhất), không dùng cho đoạn ICA có thành mạch
song song, không dùng cho CCA cũng như động
mạch đốt sống.
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