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Tóm tắt

◊ Lưu lượng máu qua van động mạch chủ bị tắc nghẽn do tình trạng vôi hóa động mạch chủ.

◊ Biểu hiện bao gồm khó thở khi gắng sức, đau thắt ngực, hoặc ngất.

◊ Đặc trưng âm thổi là âm thổi tâm thu, đạt đỉnh vào giữa đến cuối tâm thu với dạng crescendo-decrescendo, và
lan đến động mạch cảnh.

◊ Cần siêu âm Doppler để chẩn đoán và sẽ cho thấy chênh lệch áp suất qua van động mạch chủ bị hẹp.

◊ Thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật là liệu pháp hiệu quả duy nhất đối với chứng hẹp động mạch chủ trong
hơn 50 năm. Tuy nhiên, với liệu pháp van qua ống thông, bệnh nhân và bác sĩ có nhiều lựa chọn.

◊ Sau khi thay van, bệnh nhân chịu các biến chứng từ van nhân tạo.
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Định nghĩa
Hẹp động mạch chủ (AS) là lưu lượng máu qua van động mạch chủ bị tắc nghẽn do tình trạng hẹp bệnh lý. Đây là bệnh
tiến triển xuất hiện sau thời gian dài cận lâm sàng với các triệu chứng khả năng tập luyện giảm, đau ngực trở nặng (đau
thắt ngực), bất tỉnh, và suy gim.

Dịch tễ học
AS là bệnh van thường gặp nhất tại Hoa Kỳ và Châu Âu và là nguyên nhân thường gặp thứ hai trong điều trị phẫu thuật
tim. Phần lớn đây là bệnh ở người lớn tuổi, và bệnh nhân thường có biểu hiện vào năm bảy mươi hay tám mươi tuổi.
Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh AS chỉ 0,2% ở người lớn từ 50 đến 59 tuổi, ước tính tăng lên 1,3% ở bệnh nhân từ 60 đến 69
tuổi, và lên đến 9,8% ở bệnh nhân từ 80 đến 89 tuổi.[1] Nhìn chung, AS xuất hiện ở 2,6% người lớn trên 75 tuổi.[2]
Bệnh này xảy ra sau xơ cứng động mạch chủ (được xác định là dày van động mạch chủ mà không làm hạn chế lưu
lượng), thường nghi ngờ bởi sự xuất hiện của đỉnh sớm, tiếng thổi ra tâm thu, và được xác định bằng siêu âm tim. Gần
25% số người ≥65 tuổi có chứng xơ cứng động mạch chủ, và gần 17% số người có chứng xơ cứng động mạch chủ sẽ
tiến triển thành AS trong cuộc đời của họ.[3] Thời gian trung bình từ khi chẩn đoán xơ cứng động mạch chủ đến khi tiến
triển AS vừa đến nặng lần lượt là 6 đến 8 năm.[3]

Bệnh nhân có van hai lá và AS trung bình có biểu hiện sớm hơn hai mươi năm so với bệnh nhân có van ba lá.[4] Van
động mạch chủ hai lái bẩm sinh ảnh hưởng đến 0,9% đến 1,36% dân số nói chung với tỷ lệ nổi bật nam:nữ là 2:1.[5]
Nói chung, khoảng một nửa ca thay van động mạnh chủ được thực hiện do van dị dạng bẩm sinh. Một nghiên cứu ở bệnh
nhân thay van động mạch chủ để điều trị AS cho thấy rằng ở bệnh nhân <50 tuổi, một phần ba có van một lá, và hai phần
ba có van hai lá. Trong những bệnh nhân từ 50 đến 70 tuổi, hai phần ba có van hai lá và một phần ba có van ba lá. Đối với
bệnh nhân >70 tuổi, 60% có van ba lá, và 40% có va hai lá.[6]

Bệnh căn học
Vôi hóa van ba lá bình thường là nguyên nhân thường gặp nhất của AS ở người lớn và chiếm 80% ca bệnh tại Hoa Kỳ và
Châu Âu.[7] Bệnh động mạch chủ vôi hóa đại diện phổ rộng từ xơ cứng động mạch chủ (được xác định là dày lá van mà
không bị tắc nghẽn) đến AS nặng. Một vài yếu tố nguy cơ liên quan đến xơ cứng động mạch chủ bao gồm hút thuốc, tăng
huyết áp, đái tháo đường, LDL-cholesterol, và tăng Protein phản ứng C. Các nghiên cứu hồi cứu cho thấy rằng mức LDL-
cholesterol cao và hút thuốc liên quan đến tiến triển sang AS, nhưng chưa xác định nguyên nhân gây bệnh.[2]

Van hai lá bẩm sinh chiếm phần lớn số ca bệnh còn lại. Bệnh nhân bị hẹp eo động mạch và hội chứng Turner có tỷ lệ mắc
bệnh van hai lá cao hơn.

Trước đây bệnh thấp tim là nguyên nhân quan trọng gây AS, nhưng nhờ những cải thiện trong điều trị, nay không còn
thường gặp ở các nước công nghiệp hóa. Bệnh thấp tim vẫn lưu hành ở các nước đang phát triển.

Các trường hợp khác bao gồm bệnh mô liên kết, xạ trị, và hội chứng tăng lipoprotein huyết có thể gây AS, nhưng đây là
kết quả bất thường của các bệnh lý hiếm gặp.

Bệnh thận mạn tính liên quan đến sự cân bằng nội mô canxi bất thường, và cho thấy rằng AS tiến triển nhanh hơn ở bệnh
nhân mắc bệnh lý này.
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Sinh lý bệnh học
Tình trạng vôi hóa động mạch chủ không còn phản ánh sự hủy hoại liên quan đến độ tuổi, và được nhận biết là một quy
trình hoạt tính. Nội tâm mạc van bị thương tổn do lưu lượng máu bất thường chảy qua van. Thương tổn nội tâm mạc bắt
đầu quy trình viêm tương tự như xơ vữa động mạch và cuối cùng dẫn đến lắng động canxi trên van. Tình trạng vôi hóa
xảy ra từ từ và cận lâm sàng cho đến khi bệnh khá tiến triển. Tình trạng lắng canxi tiến triển làm hạn chế tính lưu động
của lá van động mạch chủ và cuối cùng gây hẹp.

Van một lá và van hai lá bị cắt bất thường và bị áp lực cơ học từ khi mới sinh. Do đó, tiến trình bệnh lý và chứng hẹp xảy
ra sớm hơn trong van ba lá.[5] [8] [4]
[Fig-1]

Ở bệnh thấp khớp, phản ứng viêm tự miễn là do nhiễm Streptococcus trước đó gây ra, nhằm vào màng trong van, dẫn đến
viêm và cuối cùng là vôi hóa.

Quá tải áp lực do đứng lâu dẫn đến tiến triển phì đại thất trái (LVH). Đáp ứng thích nghi này cho phép tâm thất duy trì
sức ép bình thường thành mạch (hậu gánh) mặc dù quá tải áp lực do chứng hẹp gây ra. Khi tình trạng hẹp trở nên tệ hơn,
cơ chế thích nghi không thành công và sức ép thành tâm thất trái tăng. Chức năng tâm thu giảm khi sức ép thành tăng, và
cuối cùng dẫn đến tim bị suy.

LVH là yếu tố góp phần vào nhiều triệu chứng thấy ở AS. Hậu quả của LVH đồng tâm là buồng tim nhỏ hơn, ít hoạt
động hơn. Do đó, tăng áp lực thất trái cuối thì tâm trương, nhất là trong thời gian cung lượng tim tăng (ví dụ như tập
luyện), dẫn đến cảm giác khó thở. Hơn nữa, trong LVH, nhu cầu oxy cho cơ tim cao hơn do khối thất trái tăng, trong khi
lưu lượng máu mạch vành có thể bị giảm qua nhiều cơ chế khác nhau. Do đó, thậm chí bệnh nhân không có bệnh xơ vữa
mạch vành cũng có thể tiến triển các triệu chứng đau thắt ngực.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Không có chiến lược phòng ngừa AS chính; tuy nhiên, người ta vẫn còn đang xem xét liệu tỷ lệ mắc bệnh AS có giảm khi
các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch mà dường như góp phần vào bệnh lý van động mạch chủ ngày càng được nhận biết và
điều trị.

Ngăn ngừa thứ cấp
Không còn khuyến nghị thường qui thuốc kháng sinh dự phòng để phòng ngừa viêm nội tâm mạc ở bệnh nhân bị hẹp van
động mạch chủ được thực hiện thủ thuật nha khoa. Tuy nhiên, cần xem xét trong các nhóm có nguy cơ cao sau đây trước
khi thực hiện thủ thuật nha khoa liên quan đến mô nướu hoặc vùng răng quanh chóp hoặc thủng niêm mạc miệng:[28]

• Bệnh nhân có van tim nhân tạo, bao gồm van nhân tạo được cấy qua ống thông và ghép đồng loại

• Bệnh nhân có tiền sử sửa van bằng vật liệu tim nhân tạo như vòng van và thừng gân
• Bệnh nhân viêm nội tâm mạc trước đây
• Bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh tím không được sửa chữa hoặc bệnh tim bẩm sinh đã được sửa chữa, với shunt

tồn lưu hoặc hở van tại, hoặc gần vị trí đặt mảnh van hoặc thiết bị nhân tạo
• Người nhận ghép tim bị hở van do van bất thường về cấu trúc.
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Hẹp động mạch chủ Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 78 tuổi đến thăm khám với bác sĩ chăm sóc chính của mình cho biết ông ấy khó thở tiến triển khi
gắng sức kéo dài 2 tháng. Lần đầu tiên ông ấy nhận thấy phải lấy hơi trong khi làm vườn và hiện nay ông ấy không
thể lên cầu thang trong nhà mà không dừng lại nghỉ ngơi. Trước đây ông ấy khỏe mạnh và năng động không có phàn
nàn nào tương tự. Khi khám lâm sàng, có tiếng tâm thu lớn ở mép xương ức trên bên phải lan ra đến các mạch máu
động mạch cảnh.

Các bài trình bày khác

AS là bệnh tiến triển xuất hiện sau thời gian dài cận lâm sàng với các triệu chứng đau ngực, bất tỉnh, và suy gim. Mặc
dù vấn đề thường gặp nhất là khó thở khi gắng sức, bệnh nhân cũng thường chú ý thấy bất tỉnh hoặc đau ngực có thể
giống với triệu chứng do CAD gây ra. Nhiều ca bệnh AS được chẩn đoán trong giai đoạn cận lâm sàng mặc dù tiếng
thổi được ghi nhận khi khám lâm sàng đang được xem xét. Thậm chí với AS nặng, bệnh nhân có thể thật sự không có
triệu chứng. Tìm hiểu kỹ tiền sử rất quan trọng để xác định liệu bệnh nhân có thay đổi thói quen của mình để đáp lại
tình trạng hẹp trở nặng từ từ.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Đánh giá lâm sàng
Nhiều ca bệnh AS được chẩn đoán trong giai đoạn cận lâm sàng mặc dù tiếng thổi được ghi nhận khi khám lâm sàng
đang được xem xét. Thậm chí bệnh nhân bị AS nặng có thể thật sự không có triệu chứng. Tìm hiểu kỹ tiền sử rất quan
trọng để xác định liệu bệnh nhân có thay đổi thói quen của mình để đáp lại tình trạng hẹp trở nặng từ từ.

Các vấn đề về khả năng chịu đựng giảm khi tập luyện, khó thở khi gắng sức, đau ngực gắng sức (đau thắt ngực), bất
tỉnh, hoặc sắp bất tỉnh, và các triệu chứng suy tim cần nhanh chóng cân nhắc về AS. Bệnh nhân có nguy cơ chảy máu
tăng và có thể phàn nàn về tình trạng chảy máu cam hoặc bầm tím. Họ cũng có nhiều khả năng tiến triển xuất huyết
tiêu hóa mạn tính liên quan đến loạn sản mạch máu. Điều này có thể do dòng chảy hỗn loạn qua van bị hẹp, tạo ra tình
trạng thiếu von Willebrand mắc phải.

Khám lâm sàng là công cụ tầm soát quan trọng nhất đối với bệnh van tim. Khám tim hoàn chỉnh bao gồm sờ nắn vùng
trước tim, thính chẩn chú ý tiếng thổi và âm thanh đóng động mạch chủ, đánh giá nhịp động mạch và nhịp mạch là
điều thiết yếu để có nghi ngờ lâm sàng về AS.

Tiếng thổi thường được phân cấp theo thang điểm từ 1 đến 6:

• Cấp 1: tiếng thổi mờ nhạt và chỉ nghe được nếu rất cố gắng
• Cấp 2: tiếng thổ mờ nhạt những dễ dàng phát hiện
• Cấp 3: tiếng thổi lớn
• Cấp 4: tiếng thổi rất lớn và cảm nhận rung có thể sờ thấy
• Cấp 5: tiếng thổi lớn đến nổi có thể ngay thấy chỉ với mép ống nghe
• Cấp 6: tiếng thổi cực kỳ lớn và nghe thấy thậm chí khi ống nghe không còn tiếp xúc với bệnh nhân.

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jul 26, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

7

http://bestpractice.bmj.com


Hẹp động mạch chủ Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Tiếng thổi điển hình của AS là tiếng thổi tâm thu ≥3/6, với mô hình tăng-giảm hình kim cương đạt đỉnh ở giữa tâm
thu và lan đến các động mạch cảnh. Tiếng thổi thường lớn nhất ở mép xương ức trên bên phải và chấm dứt ở S2 và
cuối tâm thu. Do mức độ nghiêm trọng của chứng hẹp trở nên tệ hơn, tiếng thổi đạt đỉnh sau đó trong tâm thu và có
thể đi kèm với cảm giác rung có thể sờ thấy. Âm tim động mạch chủ (A2) chậm trễ khi giai đoạn phóng kỳ tâm thu
trở nên dài hơn. Trong trường hợp hẹp nặng, có thể chú ý thấy âm tim thứ hai bị tách đôi nghịch thường khi thở ra,
và nghe thấy tiếng phổi (P2) trước A2. Cường độ của âm tim thứ hai có xu hướng giảm vì mức độ nghiêm trọng của
chứng hẹp tăng và tính linh hoạt lá van giảm.
[Fig-2]

Các phát hiện bất thường bao gồm tiếng thổi toàn tâm thu ở đỉnh tim (hiện tượng Gallavardin), giống tiếng thổi của
hở van hai lá.

Trong ca bệnh AS nặng, gia tốc động mạch cảnh chậm trễ và giảm (động mạch cảnh thể hiện sóng chậm-nhỏ) có thể
xảy ra, mặc dù phát hiện này thường khó phân biệt ở bệnh nhân lớn tuổi. Trong những trường hợp này, sờ nắn động
mạch cánh tay có thể cho thấy phát hiện này.

ECG
Chỉ định điện tâm đồ trong chẩn đoán ban đầu ở tất cả các bệnh nhân và điện tâm đồ bất thường trong >90% bệnh
nhân mắc AS, với bất thường thường gặp nhất là phì đại thất trái (LVH) do quá tải áp lực.[14] Bằng chứng LVH và
không có sóng Q giúp phân biệt AS với các bệnh lý khác như xơ cứng động mạch chủ với bệnh tim thiếu máu cục bộ.
Bệnh nhân AS thường mắc bệnh dẫn truyền biểu hiện như block nhĩ thất, block nhánh, hoặc block bó nhánh.
[Fig-3]

[VIDEO: How to perform an ECG animated demonstration ]

Siêu âm Doppler
Siêu âm tim là lựa chọn xét nghiệm để đánh giá nghi ngờ AS và để đánh giá tiếng thổi phát hiện thấy khi khám lâm
sàng. Trường Cao đẳng Bệnh học tim Hoa Kỳ/Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACC/AHA) khuyến nghị siêu âm tim qua
thành ngực (TTE) khi có tiếng thổi tâm thu không giải thích được, một tiếng tim thứ hai, tiền sử van hai lá động mạch
chủ, hoặc các triệu chứng có thể là do AS.[15]

Mặc dù cường độ tiếng thổi không tương quan với mức độ quan trọng huyết động của tổn thương liên quan, tiếng thổi
cấp 3 thường được cho là phản ánh các tổn thương đáng kể hơn, do đó cần tiến hành đánh giá thêm với TTE. Trên
thực tế, hầu hết các bệnh nhân nghi ngờ bệnh tim và tiếng thổi khi thăm khám cần được siêu âm tim.

Doppler TTE có thể phát hiện đáng tin cậy và chính xác sự hiện diện của mức độ chênh lệch áp lực qua van động
mạch chủ. Có thể đánh giá chức năng thất trái và sự hiện diện của tình trạng phì đại. Đây là điều thiết yếu để chẩn
đoán AS và đánh giá liên tiếp sau khi đã thiết lập chẩn đoán. Sử dụng số đo lấy được trong khi khám siêu âm tim để
phân cấp mức độ nghiêm trọng của AS.[15]

Siêu âm tim qua thực quản (TEE) cung cấp thông tin chi tiết khác về van động mạch chủ, và thường được sử dụng ở
bệnh nhân được phẫu thuật tim hoặc thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR). Tuy nhiên, xét nghiệm này xâm
lấn và không được khuyến nghị trong đánh giá AS thường qui dựa vào tính hiệu lực và sự an toàn của Doppler TTE.
[Fig-4]

MRI tim
MRI tim (cMRI) cung cấp hình ảnh động, chi tiết của tim. Hình ảnh cho phép phân tích chức năng tim và huyết động.
Hơn nữa, cMRI đặc biệt hữu ích khi cố gắng phân biệt giữa hẹp van thật sự và hẹp dưới van liên quan đến màng
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dưới van. Do chi phí và độ phức tạp của cMRI, siêu âm tim qua thành ngực vẫn là xét nghiệm ưu tiên để đánh giá AS,
nhưng cMRI là lựa chọn tốt khi siêu âm tim không đem lại hình ảnh có chất lượng.

nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ
Những bệnh nhân có triệu chứng không cần thực hiện xét nghiệm gắng sức và cần chuyển sang để thay van. Đối
với những bệnh nhân không có triệu chứng, xét nghiệm gắng sức có thể cung cấp thông tin quan trọng về mặt lâm
sàng.[16] Gần 40% bệnh nhân bị AS không có triệu chứng sẽ tiến triển các triệu chứng với xét nghiệm gắng sức.[17]
Siêu âm tim gắng sức có thể bổ sung thêm thông tin chẩn đoán và tiên lượng.[18] [19]Trong nhóm bệnh nhân bị AS
nặng không có triệu chứng, nghiệm pháp gắng sức dương tính (được xác định là khởi phát các triệu chứng, thay đổi
ST, đáp ứng huyết áp bất thường, hoặc loạn nhịp thất phức tạp) là dự báo khởi phát các triệu chứng hoặc cần phẫu
thuật cao. Trong 24 tháng, chỉ 19% bệnh nhân với nghiệm pháp gắng sức dương tính vẫn không có triệu chứng hoặc
không cần thay van so với 85% bệnh nhân có nghiệm pháp âm tính.[20] Chẩn đoán tiếp theo cho thấy rằng tiến triển
các triệu chứng khi thực hiện nghiệm pháp gắng sức là yếu tố dự đoán chắc chắn nhất về khởi phát các triệu chứng tự
phát, nhất là ở bệnh nhân <70 tuổi có các triệu chứng mệt mỏi và thở hổn hển đặc hiệu hơn ở bệnh nhân lớn tuổi.[21]

[VIDEO: How to perform an ECG animated demonstration ]

Siêu âm tim gắng sức bằng Dobutamine
Nghiệm pháp này hữu ích đốivới bệnh nhân có độ chênh áp qua van thấp và rối loạn chức năng thất trái (phân suất
tống máu thấp), để nhận biết chứng giả hẹp và co thắt. Bệnh nhân có chứng giả hẹp không mắc AS nặng và không cần
chuyển sang phẫu thuật thay van. Biểu hiện dự trữ co bóp gợi ý tiên lượng tốt hơn và nguy cơ phẫu thuật thay van tim
thấp hơn.

Đặt ống thông tim
Đặt ống thông tim không còn là lựa chọn nghiệm pháp để chẩn đoán AS. Là công cụ chẩn đoán, chỉ sử dụng khi
nghiệm pháp siêu âm tim Doppler không thuyết phục, hoặc có sự sai lệch giữa phát hiện không xâm lấn và khám lâm
sàng. Tuy nhiên, đặt ống thông vẫn là điều thiết yếu trước khi thay van động mạch chủ để đánh giá giải phẫu động
mạch vành.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
tuổi >60

• Hẹp động mạch chủ (AS) thường xuất hiện ở độ tuổi bảy mươi hoặc tám mươi đối với bệnh nhân có van ba lá và
sớm hơn hai mươi năm đối với bệnh nhân có van hai lá.[4]

• Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh AS chỉ 0,2% ở người lớn từ 50 đến 59 tuổi, ước tính tăng lên 1,3% ở bệnh nhân từ 60 đến
69 tuổi, và lên đến 9,8% ở bệnh nhân từ 80 đến 89 tuổi.[1] Nhìn chung, AS xuất hiện ở 2,6% người lớn trên 75
tuổi.[2]

Van hai lá động mạch chủ bẩm sinh

• Xuất hiện ở đa số bệnh nhân dưới 70 tuổi được thay van để điều trị chứng hẹp động mạch chủ nặng.[6]
• Van một lá và van hai lá bị cắt bất thường và bị áp lực cơ học từ khi mới sinh. Do đó, tiến trình bệnh lý và chứng

hẹp xảy ra sớm hơn trong van ba lá.[5] [8] [4]
[Fig-1]
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Bệnh thấp tim

• Nguyên nhân thường gặp gây AS ở các nước đang phát triển.
• Ở bệnh thấp khớp, phản ứng viêm tự miễn là do nhiễm Streptococcus trước đó gây ra, nhằm vào màng trong van,

dẫn đến viêm và cuối cùng là vôi hóa.

Bệnh thận mạn tính (CKD)

• Van động mạch chủ bị vôi hóa ở 55% bệnh nhân lọc máu >65 tuổi.[9] Bệnh nhân lọc máu cũng có diện tích van
giảm hàng năm nhanh hơn (0,23 cm^2 so với 0,1 cm^2) so với bệnh nhân có chức năng thận bình thường.[9]

Yếu
Xạ trị

• AS là biến chứng hiếm gặp của xạ trị trung thất xuất hiện ít nhất 2 mươi năm sau khi điều trị.[10]

LDL cholesterol cao

• Các nghiên cứu hồi cứu cho thấy rằng mức LDL-cholesterol cao liên quan đến AS, và một vài nghiên cứu nhỏ
cho thấy rằng liệu pháp statin nhằm vào LDL-cholesterol làm chậm tiến triển huyết động của AS.[11] Tuy nhiên,
những phát hiện này chưa được kiểm tra trong một nghiên cứu tiến cứu lớn.[12]

tăng lipoprotein huyết

• Tăng lipoprotein huyết có tính gia đình là một rối loạn gen hiếm gặp có thể góp phần vào tình trạng vôi hóa khởi
phát sớm van động mạch chủ và rễ động mạch chủ.[13]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố quan trọng bao gồm tuổi cao, van hai lá bẩm sinh, sốt thấp khớp, và bệnh nhận mạn tính.

khó thở (thường gặp)

• Khó thở khi gắng sức là vấn đề biểu hiện thường gặp nhất.
• Khó thở xảy ra với tỷ lệ mắc bệnh là 60%.[14]

Đau ngực (thường gặp)

• Bệnh nhân thường tiến triển đau ngực gắng sức (đau thắt ngực). Các triệu chứng có thể xảy ra thậm chí khi không
có bệnh xơ vữa mạch vành.

• Đau ngực xảy ra với tỷ lệ mắc bệnh là 50%.[14]

Ngất (thường gặp)

• Bất tỉnh là triệu chứng cổ điển và có thể do rối loạn nhịp hoặc hạ huyết áp tư thế liên quan đến AS gây ra.
• Tỷ lệ bất tỉnh là 40%.[14]

tiếng thổi ra tâm thu (thường gặp)

• Tiếng thổi tâm thu ≥3/6 là biểu hiện với mô hình tăng-giảm đạt đỉnh ở giữa tâm thu và lan đến các động mạch
cảnh.
[Fig-2]
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• Tiếng thổi lớn nhất ở mép xương ức trên bên phải.

S2 giảm và duy nhất (thường gặp)

• Với AS tiến triển, thành phần động mạch chủ của âm tim thứ hai trở nên mềm hoặc không có do tính lưu động
của lá van động mạch chủ giảm.

• Đóng van động mạch chủ chậm trễ và thường trùng với đóng van phổi, tạo ra một âm tim thứ hai.

động mạch cảnh thể hiện sóng chậm-nhỏ (không thường gặp)

• Gia tốcđộng mạch cảnh thường chậm trễ và giảm trong AS nặng (sóng chậm-nhỏ).
• Phát hiện này thường không có ở bệnh nhân lớn tuổi với hệ mạch máu ít hoạt động hơn. Trong những trường hợp

này, sờ nắn động mạch cánh tay có thể cho thấy phát hiện này.

Các yếu tố chẩn đoán khác

tách đôi nghịch thường S2 (không thường gặp)

• Với tình trạng hẹp nặng hơn, đóng van động mạch chủ có thể trở nên chậm trễ đến nỗi theo sau van phỏng đóng
trong khi thở ra, khiến tách đôi nghịch thường S2.

• Có thể nặng hơn khi block bó nhánh trái.

Hiện tượng Gallavardin (không thường gặp)

• Âm thổi toàn tâm thu, có tính chất âm nhạc, ở mỏm tim xuất hiện ở bệnh nhân lớn tuổi có hẹp van động mạch chủ
do vôi hóa, có thể giống với âm thổi của hở van hai lá.

chảy máu (không thường gặp)

• Một số bệnh nhân có thể tiến triển thành thiếu von Willebrand mắc phải dẫn đến chảy máu, do dòng chảy hỗn
loạn qua van bị hẹp gây ra.[22] Bệnh nhân có thể than phiền về tình trạng chảy máu cam hoặc bầm tím. Họ cũng
có nhiều khả năng tiến triển xuất huyết tiêu hóa mạn tính liên quan đến loạn sản mạch máu.[22]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

siêu âm tim qua thành ngực (bao gồm Doppler)

• Siêu âm Doppler tim qua thành ngực là nghiệm pháp tốt nhất để chẩn đoán
ban đầu và đánh giá tiếp theo hẹp van động mạch chủ. Độ nhạy cảm và độ
đặc hiệu của nghiệm pháp này đều cao.[23]

• Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/Hội tim Hoa Kỳ (ACC/AHA) khuyến nghị
siêu âm tim qua thành ngực khi có tiếng thổi tâm thu không giải thích được,
tiếng T2 đơn độc, tiền sử van động mạch chủ hai mảnh, hoặc các triệu chứng
có thể là do hẹp van động mạch chủ.[15]

chênh áp động mạch chủ tăng;
số đo diện tích van và chức
năng tống máu thất trái
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Xét nghiệm Kết quả

ECG

• Điện tâm đồ bất thường trong >90% bệnh nhân hẹp van động mạch chủ, với
bất thường thường gặp nhất là phì đại thất trái (LVH) do quá tải áp lực.[14]
[Fig-3]

• Bằng chứng của LVH và không có sóng Q giúp phân biệt hẹp van động mạch
chủ với các bệnh lý khác như xơ cứng động mạch chủ với bệnh tim thiếu
máu cục bộ.

• Bệnh nhân hẹp van động mạch chủ thường có bệnh về dẫn truyền biểu hiện
thành block nhĩ thất, block phân nhánh, hoặc block bó nhánh.

có thể cho thấy phì đại thất trái
và không có sóng Q, block nhĩ
thất, block phân nhánh, hoặc
block bó nhánh

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

MRI tim

• MRI tim (cMRI) cung cấp hình ảnh động, chi tiết của tim. Hình ảnh cho phép
phân tích chức năng tim và huyết động. Hơn nữa, cMRI đặc biệt hữu ích khi
cố gắng phân biệt giữa hẹp van thật sự và hẹp dưới van liên quan đến màng
dưới van.

• Do chi phí và độ phức tạp của cMRI, siêu âm tim qua thành ngực vẫn là xét
nghiệm ưu tiên để đánh giá hẹp van động mạch chủ, nhưng cMRI là lựa chọn
tốt khi siêu âm tim không đem lại hình ảnh có chất lượng.

cho thấy van động mạch chủ bị
hẹp

thông tim

• Thông tim cho phép đo trực tiếp mức độ chênh áp. Độ nhạy cảm và độ đặc
hiệu của nghiệm pháp này đều cao.

• Do tính chất xâm lấn, nghiệm pháp này giúp chẩn đoán chỉ khi siêu âm tim
không thuyết phục hoặc sai biệt với các dấu hiệu khác.

chênh áp động mạch chủ tăng

nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ

• Xem xét ở bệnh nhân không có triệu chứng và những người có triệu chứng
không rõ ràng.

• Nhiều bác sĩ chuyên khoa ủng hộ việc sử dụng nghiệm pháp gắng sức hạn
chế triệu chứng ở bệnh nhân không có triệu chứng bị hẹp van động mạch chủ
nặng như là cách thức phân tầng nguy cơ đối với tiến triển triệu chứng, và đối
với nhu cầu phẫu thuật.1[B]Evidence

• Siêu âm tim gắng sức có thể bổ sung thêm thông tin chẩn đoán và tiên
lượng.[18] [19]

• Những bệnh nhân có triệu chứng không cần thực hiện xét nghiệm gắng sức
và cần chuyển sang thay van.

bệnh nhân không có triệu
chứng: nghiệm pháp gắng sức
dương tính được xác định là
khởi phát các triệu chứng, thay
đổi ST, đáp ứng huyết áp bất
thường, hoặc loạn nhịp thất
phức tạp.

siêu âm tim gắng sức bằng Dobutamine

• Hữu ích đối với dân số bệnh nhân có độ chênh áp qua van thấp và rối loạn
chức năng thất trái (phân suất tống máu thấp), để nhận biết tình trạng giả hẹp
và sự hiện diện của dự trữ co bóp.

• Bệnh nhân có tình trạng giả hẹp không có hẹp van động mạch chủ nặng và
không cần chuyển sang phẫu thuật thay van.

• Sự hiện diện của dự trữ co bóp gợi ý tiên lượng tốt hơn và nguy cơ phẫu
thuật thay van tim thấp hơn.

có thể cho thấy tình trạng giả
hẹp và sự hiện diện của dự trữ
co bóp
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Hẹp động mạch chủ Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Xơ cứng động mạch chủ • Tiếng thổi của hẹp động mạch
chủ thường không mạnh và
không lan, S2 bình thường và
tách đôi sinh lý. Độ nảy động
mạch cảnh không chậm trễ.

• Các dấu hiệu và triệu chứng suy
tim hoặc đau ngực cần được
siêu âm tim nhưng không thể
phân biệt đáng tin cậy 2 bệnh lý
này bằng các dấu hiệu và triệu
chứng này.

• Siêu âm Doppler tim qua thành
ngực cho thấy không có độ
chênh lệch áp đáng kể (<5
mmHg) qua van động mạch chủ
trong xơ cứng động mạch chủ.

Bệnh tim thiếu máu cục bộ • Hẹp van động mạch chủ và bệnh
mạch vành thường đồng mắc và
khó xác định sự góp phần cho
các than phiền về tim khi cả hai
cùng biểu hiện ở bệnh nhân.

• Trong thực tế, đối với bệnh
nhân bị hẹp van động mạch chủ
nặng và bệnh mạch vành đồng
thời, cả hai được điều trị khi
phẫu thuật.

• Trong bệnh tim thiếu máu cục
bộ, các dấu hiệu điện tâm đồ
thông thường bao gồm sóng Q
trong các chuyển đạo liên tiếp,
và siêu âm tim thường cho thấy
các vùng cơ tim có độ dày tâm
thu bất thường hoặc các bất
thường chuyển động thành tim.

• Trong hẹp van động mạch chủ,
trên điện tâm đồ không có
các sóng Q; không có các bất
thường chuyển động vùng thành
tim trên ảnh siêu âm tim; và các
động mạch vành bình thường
khi thông tim.

Bệnh cơ tim phì đại (HCM) • HCM là bệnh không đồng nhất
có thể gây hẹp dưới van và tiếng
thổi tương tự như hẹp van động
mạch chủ.

• Các nghiệm pháp nắm tay và
ngồi xổm giúp phân biệt HCM
với hẹp van động mạch chủ.
Các nghiệm pháp này không
ảnh hưởng lớn đến cường độ
tiếng thổi của hẹp van động
mạch chủ; tuy nhiên, nắm tay,
làm tăng hậu gánh, sẽ làm giảm
tiếng thổi HCM. Đứng lên sau
khi ngồi xổm sẽ làm giảm hồi
lưu tim và tiền gánh tâm thất,
làm tăng tiếng thổi HCM.

• Các phát hiện siêu âm tim điển
hình bao gồm phì đại bất đối
xứng với vách liên thất bị ảnh
hưởng nổi bật nhất. Quan sát
thấy tắc nghẽn động ở mức dưới
van, và thường không có vôi
hóa van, nhất là ở bệnh nhân trẻ
tuổi.[25]

Các tiêu chí chẩn đoán

Phân loại giai đoạn hẹp van động mạch chủ của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/
Hội Tim Hoa Kỳ (ACC/AHA) (2014)[15]
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Giai đoạn A: có nguy cơ hẹp van động mạch chủ

• Giải phẫu van: van động mạch chủ có hai mảnh hoặc bất thường van bẩm sinh, hoặc xơ cứng van động mạch chủ
• vận tốc động mạch chủ tối đa <2 m/giây
• Không có hậu quả huyết động
• Không triệu chứng

Giai đoạn B: hẹp van động mạch chủ tiến triển

• Hẹp van động mạch chủ nhẹ: vận tốc động mạch chủ tối đa từ 2,0 đến 2,9 m/giây hoặc chênh lệch áp lực trung
bình <20 mmHg

• Hẹp van động mạch chủ trung bình: vận tốc động mạch chủ tối đa từ 3,0 đến 3,9 m/giây hoặc chênh lệch áp lực
trung bình 20-39 mmHg

• Giải phẫu van có tình trạng vôi hóa lá van nhẹ đến vừa của van động mạch chủ hai mảnh hoặc ba mảnh với giảm
sự vận động tâm thu giảm, hoặc van hậu thấp kèm theo dính các mép van

• Hậu quả huyết động: LVEF bình thường; rối loạn chức năng tâm trương thất trái sớm có thể biểu hiện
• Không triệu chứng

Giai đoạn C: Hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng

• Vận tốc động mạch chủ tối đa ≥4 m/giây hoặc chênh lệch áp lực trung bình ≥40 mmHg
• Diện tích van điển hình ≤1,0 cm^2 (hoặc diện tích van hiệu chỉnh là ≤0,6 cm^2/m^2)
• Hẹp van động mạch chủ rất nặng: vận tốc động mạch chủ tối đa ≥5 m/giây hoặc chênh lệch áp lực trung bình ≥60

mmHg
• Giải phẫu học cho thấy vôi hóa lá van nặng hoặc hẹp bẩm sinh kèm theo độ mở lá van giảm nghiêm trọng
• Hậu quả huyết động:

• Giai đoạn C1: rối loạn tâm trương thất trái nhẹ, LVH nhẹ, LVEF bình thường
• Giai đoạn C2: LVEF <50%

• Không triệu chứng

• Nghiệm pháp gắng sức thích hợp để khẳng định việc không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn C1 hẹp van
động mạch chủ

Giai đoạn D: Hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng

• Giai đoạn D1: Hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng với chênh áp cao

• Vận tốc động mạch chủ tối đa ≥4 m/giây hoặc chênh lệch áp lực trung bình ≥40 mmHg
• Diện tích van điển hình ≤1,0 cm^2 (hoặc diện tích van hiệu chỉnh là ≤0,6 cm^2/m^2), nhưng có thể lớn

hơn khi phối hợp hẹp và hở van động mạch chủ
• Giải phẫu học: vôi hóa lá van nặng hoặc hẹp bẩm sinh kèm theo độ mở lá van giảm nghiêm trọng
• Hậu quả huyết động: rối loạn chức năng tâm trương thất trái và LVH; tăng áp phổi có thể biểu hiện
• Các triệu chứng khó thở khi gắng sức hoặc giảm khả năng vận động, đau thắt ngực khi gắng sức, ngất do

gắng sức hoặc tiền ngất

• Giai đoạn D2: Hẹp van động mạch chủ nặng dòng chảy có lưu lượng thấp/chênh ấp thấp có triệu chứng với LVEF
giảm
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• Diện tích van ≤1,0 cm^2 với vận tốc động mạch chủ tối đa khi nghỉ ngơi là <4 m/giây hoặc chênh lệch áp
lực trung bình là <40 mmHg

• Siêu âm tim gắng sức bằng Dobutamine cho thấy diện tích van là ≤1,0 cm^2 với vận tốc tối đa của động
mạch chủ là ≥4 m/ giây ở bất kỳ mức lưu lượng nào

• Giải phẫu học: vôi hóa lá van nặng kèm theo chuyển động lá van giảm nghiêm trọng
• Hậu quả huyết động: rối loạn chức năng tâm trương thất trái, LVH, và LVEF <50%
• Các triệu chứng suy tim, đau thắt ngực, ngất hoặc tiền ngất

• Giai đoạn D3: Hẹp van động mạch chủ chênh áp thấp nghiêm trọng có triệu chứng với LVEF bình thường hoặc
Hẹp van động mạch chủ nặng lưu lượng thấp nghịch thường

• Diện tích van ≤1,0 cm^2 với vận tốc tối đa động mạch chủ là <4 m/giây hoặc chênh lệch áp lực trung bình
là <40 mmHg

• Diện tích van hiệu chỉnh là ≤0,6 cm^2/m^2 và chỉ số thể tích nhát bóp <35 mL/m^2 đo được khi bệnh
nhân có huyết áp bình thường (SBP <140 mmHg)

• Giải phẫu học: vôi hóa lá van nặng kèm theo chuyển động lá van giảm nghiêm trọng
• Hậu quả huyết động: độ dày thành thất trái tăng, buồng thất trái nhỏ với thể tích nhát bóp thấp, đổ đầy tâm

trương hạn chế, và LVEF ≥50%
• Các triệu chứng suy tim, đau thắt ngực, ngất hoặc tiền ngất
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Hẹp động mạch chủ Điều trị
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Các yếu tố khác nhau từ bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến phương thức điều trị được khuyến nghị, bao gồm:

• Có hoặc không có các triệu chứng
• Chức năng tim và mức độ nghiêm trọng của tình trạng hẹp
• Mức phù hợp để phẫu thuật và đánh giá nguy cơ phẫu thuật.

Điều trị cơ bản của hẹp van động mạch chủ có triệu chứng là thay van động mạch chủ. Khuyến nghị thay van ở bệnh
nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng và bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng
có phân suất tống máu tâm thất trái giảm (LVEF) hoặc đang được phẫu thuật tim khác. Cũng có thể xem xét thay van ở
bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ rất nặng không có triệu chứng hoặc hẹp van động mạch chủ nặng tiến triển nhanh,
cũng như ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng với lưu lượng thấp/chênh áp thấp với 1) LVEF
giảm và hẹp van động mạch chủ nặng dai dẳng trong kết quả nghiệm pháp gắng sức với dobutamine liều thấp, hoặc 2)
LVEF bình thường và bằng chứng nghẽn van là nguyên nhân có khả năng nhất gây ra các triệu chứng.[15] Khởi phát triệu
chứng là cột mốc quan trọng và báo hiệu tiên lượng kém, với thời gian sống sót trung bình là 2 đến 3 năm nếu không thay
van. Những tiến bộ trong thiết kế van nhân tạo, tim phổi nhân tạo, kỹ thuật phẫu thuật, và gây mê đã dần cải thiện kết quả
phẫu thuật van động mạch chủ.[15] Thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật là liệu pháp hiệu quả duy nhất đối với hẹp
van động mạch chủ trong hơn 50 năm. Tuy nhiên, với liệu pháp thay van qua catheter, bệnh nhân và bác sĩ có nhiều lựa
chọn hơn.

Quyết định lâm sàng: đánh giá nguy cơ phẫu thuật
Quyết định chuyển bệnh nhân để phẫu thuật hoặc thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) tùy thuộc vào ước
tính nguy cơ tử vong do phẫu thuật. Có thể ước tính nguy cơ phẫu thuật bằng hệ thống tính điểm như Nguy cơ tử
vong dự đoán của Hội các phẫu thuật viên lồng ngực (STS-PROM)  [Society of Thoracic Surgeons: risk calculator]

[VIDEO: Cardiac Risk Index for Thoracic Surgery (Lee) ]

và EuroScore II.[26] Những mô hình này sử dụng nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau để dự đoán kết quả sau khi phẫu
thuật van. Các thông số ước tính tử vong cùng với các thông số đánh giá suy nhược, tổn thương hệ thống cơ quan
chính, và những cản trở cụ thể cho phẫu thuật để phân loại nguy cơ phẫu thuật chung của từng bệnh nhân:[15]

• Nguy cơ thấp
• Nguy cơ trung bình
• Nguy cơ cao
• Nguy cơ cản trở.

Bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật thấp hoặc trung bình thường được chuyển sang phẫu thuật thay van; tuy nhiên,
TAVR hiện được xem là lựa chọn hợp lý trong nhiều ca có nguy cơ trung bình, nhất là ở bệnh nhân lớn tuổi.

[BMJ Rapid Recommendations: transcatheter or surgical aortic valve replacement]
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Khuyến nghị nhanh của BMJ: thay van động mạch chủ qua catheter hoặc

phẫu thuật - nguy cơ phẫu thuật từ thấp đến trung bình, trên 85 tuổi

Vandvik PO, et al. BMJ 2016;354:i5085
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Khuyến nghị nhanh của BMJ: thay van động mạch chủ qua catheter

hoặc phẫu thuật - nguy cơ phẫu thuật từ thấp đến trung bình, 75-84 tuổi

Vandvik PO, et al. BMJ 2016;354:i5085

[MAGICapp: recommendations, evidence summaries and consultation decision aids]

Ở bệnh nhân có nguy cơ cao, bác sĩ cần thảo luận về khả năng có sẵn và nhu cầu thực hiện TAVR; những bệnh nhân
này có thể được đề nghị TAVR hoặc phẫu thuật thay van. Bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng
và nguy cơ cản trở (nghĩa là không phải ứng viên cho phẫu thuật), như những bệnh nhân mắc bệnh phổi tiến triển,
biến dạng thành ngực, hoặc vôi hóa động mạch chủ mở rộng, cần được chuyển sang TAVR nếu thời gian sống sót sau
TAVR dự đoán cao hơn 12 tháng.[27] [28]

Quyết định điều trị ở bệnh nhân lớn tuổi và suy nhược
Sự tiến bộ của TAVR có thể giúp giải quyết hẹp van động mạch chủ ở phần lớn bệnh nhân, bất kể tình trạng thể chất
là gì. Tuy nhiên, chỉ vì có thể thực hiện thay van không có nghĩa là cần thực hiện thay van. Quyết định thay van động
mạch chủ, dù bằng phẫu thuật hoặc qua catheter, cần xem xét lợi ích mong đợi. Bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối,
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sa sút trí tuệ đáng kể, hoặc các bệnh đồng mắc tiến triển mà việc thay van không mong đem lại cải thiện cuộc sống có
ý nghĩa không cần chuyển sang thay van.

Khuyến nghị nhanh BMJ: lưu đồ điều trị chứng hẹp động mạch chủ nặng (AS); AVR: thay van động

mạch chủ, SAVR: thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật, TAVI: đặt van động mạch chủ qua catheter

Vandvik PO, et al. BMJ 2016;354:i5085

[MAGICapp: recommendations, evidence summaries and consultation decision aids]

Thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật
Phẫu thuật là điều trị tiêu chuẩn của hẹp van động mạch chủ nặng, có triệu chứng. Các bệnh nhân bị hẹp van động
mạch chủ nặng có triệu chứng và bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng đáp ứng chỉ định
thay van động mạch chủ nếu nguy cơ phẫu thuật thấp hoặc trung bình cần được điều trị với thay van động mạch chủ
bằng phẫu thuật.[28] Hàng năm tại Hoa Kỳ có hơn 24.000 ca thay van động mạch chủ đơn độc được thực hiện, khiến
hẹp van động mạch chủ là chỉ định thường gặp nhất để phẫu thuật van. Có báo cáo về tỷ lệ tử vong chung do thay van
động mạch chủ bằng phẫu thuật là 3,2%.[29] Các nghiên cứu cho thấy rằng tuổi thọ sau phẫu thuật trở về gần bình
thường và cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống đối với phần lớn bệnh nhân.

Van động mạch chủ nhân tạo được sử dụng trong thay van qua phẫu thuật có thể là cơ học hoặc sinh học. Loại van
nhân tạo được sử dụng tùy theo ưu tiên của bệnh nhân, nhưng trong những năm gần đây có xu hướng sử dụng van
nhân tạo sinh học.[29] Mỗi loại có ưu điểm và trở ngại tương đối.

• Van cơ học:
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• Hợp lý đối với bệnh nhân dưới 50 tuổi không có chống chỉ định chống đông. Đối với bệnh nhân từ 50
đến 70 tuổi, cần cá nhân hóa lựa chọn van cơ học hoặc van sinh học dựa trên các yếu tố và ưu tiên của
từng bệnh nhân.[28]

• Ít bị thoái hóa và phẫu thuật lại sau đó do hư van so với van sinh học.
• Patients require subsequent systemic anticoagulation to prevent valve thrombosis.

• Van sinh học:

• Được khuyến nghị ở bệnh nhân thuộc bất kỳ độ tuổi nào chống chỉ định liệu pháp chống đông, không
thể điều trị, hoặc không mong muốn điều trị chống đông.[28]

• Van sinh học cũng hợp lý đối với bệnh nhân trên 70 tuổi. Đối với bệnh nhân từ 50 đến 70 tuổi, cần cá
nhân hóa lựa chọn van cơ học hoặc van sinh học dựa trên các yếu tố và ưu tiên của từng bệnh nhân.[28]

• Dễ bị suy thoái và tái phẫu thuật sau đó do hư van so với van cơ học.
• Bệnh nhân không cần chống đông toàn thân.

Khó diễn giải dữ liệu kết quả so sánh van sinh học và van cơ học vì kỹ thuật van sinh học đã cải thiện đáng kể từ khi
có các thử nghiệm ngẫu nhiên lớn nhất. Các nghiên cứu sử dụng van sinh học thế hệ thứ nhất cho thấy có xu hướng
cải thiện sống sót ở van cơ học.[30] [31]

Ngược lại, các nghiên cứu mới hơn không cho thấy có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong sau khi điều chỉnh đối với mức
độ nghiêm trọng của bệnh tim trước phẫu thuật, bất kể độ tuổi nào. Những nghiên cứu này lưu ý rằng van sinh học có
nhiều khả năng cần tái phẫu thuật do hư van.[32] [33] Nói chung, có xu hướng các bác sĩ phẫu thuật sử dụng van sinh
học nhiều hơn. Từ năm 1997 đến 2006, tại Bắc Mỹ, tỷ lệ sử dụng van sinh học tăng cao từ 44% đến 78,4%.[29] Xu
hướng này phản ánh sự tin tưởng cao hơn về độ bền của van sinh học thế hệ thứ hai và thứ ba.

Các lựa chọn về loại van động mạch chủ nhân tạo phải cân bằng nguy cơ chảy máu do cần chống đông toàn thân với
van cơ học, so với tăng khả năng tái phẫu thuật với van sinh học. Bác sĩ cần thảo luận những ưu điểm và trở ngại của
từng loại van, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về bệnh nhân.

Thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR)
Kể từ TAVR ban đầu vào năm 2002, có hơn 100.000 thủ thuật đã được thực hiện trên thế giới.[34] Thủ thuật này dựa
trên các kỹ thuật hiện tại được sử dụng trong lĩnh vực thông tim để chụp và can thiệp mạch vành. Không như thay van
bằng phẫu thuật, thực hiện TAVR trên tim đang đập mà không cần mở xương ức hoặc tim phổi nhân tạo. Thay vào đó,
ống thông được đưa vào tim qua một vài điểm tiếp cận động mạch, và đặt stent có gắn van nhân tạo vào trong động
mạch chủ tự nhiên. Có một số van tim khác nhau thay qua catheter, mỗi loại có một hệ thống chuyển van và kỹ thuật
thực hiện đặc biệt, nhưng tiền đề cơ bản vẫn như nhau. Ưu điểm của phương pháp xâm lấn tối thiểu này bao gồm
tránh tim phổi nhân tạo và cắt bỏ xương ức giữa. Những lợi ích này cho phép các bác sĩ tim mạch can thiệp và bác sĩ
phẫu thuật tim-ngực đề nghị thay van động mạch chủ cho bệnh nhân ốm yếu hơn và phức tạp hơn.

Có thể đề nghị bệnh nhân có nguy cơ cao phẫu thuật tiến hành phẫu thuật hoặc TAVR. Tại Hoa Kỳ, nghiên cứu
PARTNER so sánh phẫu thuật có nguy cơ cao và TAVR ở bệnh nhân có nguy cơ cao, tỷ lệ tử vong và khả năng giảm
triệu chứng tương tự nhau trong 2 đến 5 năm đối với từng phương pháp.[35] [36] 2[A]Evidence Nguy cơ trước và
sau thủ thuật thay đổi trong 30 ngày; các biến chứng mạch và biến cố thần kinh như đột quỵ xảy ra thường xuyên hơn
sau khi TAVR, mặc dù chảy máu nhiều và rung nhĩ khởi phát mới thường gặp hơn sau khi phẫu thuật.[38] [37] Tổn
thương thận cấp tính và đặt máy tạo nhịp tim mới là những biến chứng có tỷ lệ tương tự ở cả hai phương pháp.[37]
Điểm số đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe cải thiện nhanh hơn với TAVR nhưng tương tự trong
12 tháng.[39] Trong 2 đến 5 năm, những cải thiện về diện tích van trong siêu âm tim và chênh áp trung bình tương tự
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ở cả hai nhóm, nhưng hở van động mạch chủ toàn bộ và quanh van thường xảy ra nhiều hơn sau khi TAVR.[35] [36]
[40] Một thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh TAVR bằng van sinh học thay thế, tự mở rộng với phẫu thuật ở bệnh nhân
có nguy cơ cao cho thấy thời gian sống sót tương tự trong 3 năm với TAVR so với phẫu thuật.[41] Cần nhấn mạnh
rằng mặc dù kết quả đáng khích lệ, nhưng TAVR là một kỹ thuật khá mới mẻ và vào thời điểm này không rõ độ bền
của van qua catheter như thế nào so với van nhân tạo phẫu thuật.

Đối với bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật cản trở (nghĩa là không phải bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật), TAVR
là phương pháp điều trị được ưu tiên.[27] Thử nghiệm PARTNER so sánh liệu pháp tiêu chuẩn, bao gồm cả nong van
động mạch chủ bằng bóng, với TAVR ở bệnh nhân không thể phẫu thuật cho thấy giảm tỷ lệ tử vong hoàn toàn 20%
trong 1 năm sử dụng TAVR.[42] Trong 3 năm, tỷ lệ tử vong với TAVR là 54,1% so với liệu pháp tiêu chuẩn là 80,9%,
trong khi trong 5 năm, tỷ lệ tử vong lần lượt là 71,8% và 93,6%.[43] [44] Các triệu chứng suy tim được cải thiện từ
30 ngày đến 6 tháng, trong khi trong 3 năm, 29,7% bệnh nhân trong nhóm TAVR sống sót với các triệu chứng độ I/
II của Hiệp Tim New York, so với 4,8% bệnh nhân trong nhóm điều trị tiêu chuẩn.[42] [43] [45] Những bệnh nhân
được điều trị với TAVR cũng cho thấy có nhiều cải thiện đáng kể khi đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan đến
sức khỏe khi so với những người sử dụng liệu pháp tiêu chuẩn.[46]

Dữ liệu thử nghiệm gần đây ở bệnh nhân có nguy cơ trung bình gợi ý rằng TAVR có thể là biện pháp thay thế phẫu
thuật hợp lý. Nghiên cứu PARTNER 2A ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng có nguy cơ trung bình cho thấy
tỷ lệ tử vong tương tự hoặc đột quỵ gây tàn phế trong 2 năm với TAVR so với phẫu thuật, trong khi thử nghiệm ngẫu
nhiên khác về van nhân tạo tự mở rộng cũng cho thấy không kém hơn trong 2 năm với TAVR.[47] [48]Hướng dẫn
của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/Hiệp hội Tim Hoa Kỳ (ACC/AHA) khuyến nghị rằng thay van động mạch chủ
là biện pháp phù hợp cho bệnh nhân bị hẹp van động mạch trung bình không có triệu chứng được phẫu thuật tim
khác.[28] Ở bệnh nhân được TAVR qua đường động mạch đùi thay vì qua thành ngực, nguy cơ tử vong hoặc đột quỵ
gây tàn phế thường thấp hơn so với phẫu thuật. Phân tích gộp bao gồm nghiên cứu PARTNER 2A cho thấy rằng ở
nhiều bệnh nhân TAVR qua động mạch đùi có thể hữu ích so với thay van động mạch chủ phẫu thuật, nhất là những
bệnh nhân có kỳ vọng sống ngắn hơn,[49] mặc dù cần lưu ý rằng độ bền lâu dài của TAVR vẫn chưa chắc chắn.

Nong van động mạch chủ bằng bóng
Đối với những bệnh nhân có triệu chứng cấp tính hoặc sốc tim, nong van động mạch bằng bóng là lựa chọn hợp lý
giúp bắc cầu qua phẫu thuật hoặc TAVR. Đây là thủ thuật được thực hiện qua da trong phòng thông tim, khi đó bóng
được bơm phồng mạnh qua van động mạch chủ để giảm tình trạng hẹp. Tiếc là tỷ lệ tái hẹp sau 6 tháng cao và không
cho thấy có cải thiện về tỷ lệ tử vong sau khi nong van. Tuy nhiên, bệnh nhân thường có cải thiện về huyết động học
và các triệu chứng, có thể tạo cơ hội để chăm sóc triệt để hơn.[50]
[Fig-8]

Điều trị nội khoa
Không có điều trị nội khoa nào cho thấy cải thiện tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân hẹp động mạch chủ. Mặc dù vai trò của
liệu pháp statin được chứng minh để phòng ngừa bệnh xơ vữa, các thử nghiệm ngẫu nhiên về statin ở bệnh nhân hẹp
van động mạch chủ không cho thấy có các cải thiện về tiến triển hẹp van động mạch chủ.[12] [51] [52] Tương tự như
vậy, thuốc chẹn hệ renin-angiotensin và bisphosphonate có nhiều ưu điểm lý thuyết đối với tái cấu trúc cơ tim, sức
khỏe mạch, hoặc vôi hóa van, nhưng còn thiếu dữ liệu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng thuyết phục ở bệnh nhân
hẹp van động mạch chủ.[53] Do đó, điều trị nội khoa cần nhằm vào các bệnh lý kèm theo như bệnh mạch vành, tăng
lipid máu, tăng huyết áp, và suy tim.

Thường điều trị cho bệnh nhân hẹp van động mạch chủ có các triệu chứng suy tim với thuốc giãn mạch như thuốc
ức chế men chuyển và thuốc lợi tiểu,[54] mặc dù cần cẩn trọng để tránh các biến chứng như hạ huyết áp và ngất. Ở
những bệnh nhân bệnh nặng có hẹp van động mạch chủ và rối loạn chức năng thất trái, người ta đã sử dụng sodium
nitroprosside để cải thiện dữ liệu huyết động trong trường hợp cấp tính; các dữ liệu khác còn hạn chế.[55]

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jul 26, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

21

http://bestpractice.bmj.com


Hẹp động mạch chủ Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Hẹp van động mạch chủ không có triệu chứng
Hẹp van động mạch chủ nặng

• Phẫu thuật thay van được chỉ định ở nhiều bệnh nhân hẹp van động mạch nặng không có các triệu chứng
nhưng thỏa chỉ định thay van, khi nguy cơ phẫu thuật thấp hoặc trung bình.[28] Khuyến nghị ở bệnh nhân có
thông số phân suất tống máu (EF) là <50%.[15] Các nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ sống sót đáng
kể, bắt đầu sớm 3 năm sau khi thay van, giữa những người có EF trước phẫu thuật là >50% và bệnh nhân có
EF <50%.[56] Trì hoãn phẫu thuật ở những bệnh nhân này có thể dẫn đến rối loạn chức năng LV không hồi
phục và tỷ lệ sống sót trở nên tệ hơn.

• Cũng khuyến nghị thay van phẫu thuật ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng
được phẫu thuật tim khác, như bắc cầu động mạch vành hoặc phẫu thuật van khác.[15]

• Có một nhóm đáng kể bệnh nhân bị hẹp van động mạch nặng không có triệu chứng có chức năng tâm thu LV
bình thường, và không yêu cầu các loại phẫu thuật tim khác. Ở những bệnh nhân này, cần xác định đầu tiên
là họ thật sự không có các triệu chứng bằng cách tìm hiểu kỹ tiền sử, tập trung vào mức hoạt động và những
thay đổi về khả năng cơ năng. Đối với những bệnh nhân không có triệu chứng, xét nghiệm gắng sức có thể
cung cấp thông tin quan trọng về mặt lâm sàng.[16] Hướng dẫn của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/Hội Tim
Hoa Kỳ (ACC/AHA) khuyến nghị rằng thay van là biện pháp phù hợp ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch nặng
không có triệu chứng nhưng giảm khả năng vận động hoặc giảm huyết áp do vận động. Điều này cũng phù hợp
ở bệnh nhân hẹp van động mạch không có triệu chứng được phân loại là rất nặng và có nguy cơ phẫu thuật
thấp.[15]

• Có ý kiến khuyến nghị rằng bệnh nhân hẹp van động mạch nặng được đánh giá liên tiếp với siêu âm tim mỗi 6
đến 12 tháng.[15]

Hẹp van động mạch chủ nhẹ hoặc trung bình

• Khi bệnh nhân bị hẹp van nhẹ hoặc trung bình được phẫu thuật tim, quyết định thay van khó khăn hơn và cần
cân bằng nguy cơ tăng thêm khi thay van động mạch chủ được thêm vào phẫu thuật dự kiến với khả năng hẹp
van động mạch chủ tiến triển thành tình trạng nặng, có triệu chứng trong tương lai.

• Đã có nghiên cứu về thay van dự phòng khi phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, mặc dù chưa có các thử
nghiệm lớn tiền cứu, ngẫu nhiên có đối chứng. Xem xét kết quả từ 1995 đến 2000 trong cơ sở dữ liệu của Hiệp
hội phẫu thuật ngực (STS) cho thấy rằng nếu bệnh nhân đạt chênh áp động mạch chủ đỉnh >30 mmHg và <70
tuổi (tương quan với mức độ hẹp vừa phải hơn), thay van dự phòng có thể giúp ích cho họ khi phẫu thuật bắc
cầu chủ vành.[57]Những kết luận này được hỗ trợ bởi một phân tích hồi cứu sau đó nhận thấy ưu điểm sống
sót đáng kể sau 8 năm ủng hộ việc thay van dự phòng khi phẫu thuật bắc cầu đối với những bệnh nhân có hẹp
van động mạch trung bình, không phải mức độ nhẹ.[58] Hướng dẫn của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/Hiệp
hội Tim Hoa Kỳ (ACC/AHA) khuyến nghị rằng thay van động mạch chủ là biện pháp phù hợp cho bệnh nhân
bị hẹp van động mạch trung bình không có triệu chứng được phẫu thuật tim khác.[15]

• Khuyến nghị siêu âm tim qua thành ngực liên tiếp ở bệnh nhân bị hẹp nhẹ không có triệu chứng mỗi 3 đến 5
năm.[15] Khuyến nghị siêu âm tim qua thành ngực cho bệnh nhân bị hẹp trung bình mỗi 1 đến 2 năm.[15]

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

bắt đầu ( tóm tắt )

không ổn định về mặt lâm sàng
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bắt đầu ( tóm tắt )

1 điều trị nội khoa hoặc nong van bằng bóng

Cấp tính ( tóm tắt )

Ổn định về mặt lâm sàng: có triệu chứng

bệnh nhân phẫu thuật: nguy
cơ thấp

1 thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

bổ sung chống đông kéo dài

bệnh nhân được chỉ định phẫu
thuật: nguy cơ trung bình

1 thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

bổ sung chống đông kéo dài

2 thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) nếu
có

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

bổ sung chống đông kéo dài

bệnh nhân được chỉ định phẫu
thuật: nguy cơ cao

1 chuyển sang thay van động mạch chủ bằng phẫu
thuật

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

bổ sung chống đông kéo dài

1 thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) nếu
có

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

bổ sung chống đông kéo dài

nguy cơ cản trở (không phải
bệnh nhân được chỉ định phẫu
thuật)

1 thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) nếu
có

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

bổ sung chống đông kéo dài

2 điều trị nội khoa

2 nong van bằng bóng
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Cấp tính ( tóm tắt )

ổn định về mặt lâm sàng: không có triệu
chứng

Hẹp van động mạch chủ nặng 1 theo dõi lâm sàng và siêu âm tim hoặc chuyển sang
phẫu thuật

hẹp van động mạch chủ không
nặng: không tiến hành phẫu
thuật bắc cầu, van, hoặc động
mạch chủ

1 theo dõi lâm sàng và siêu âm tim

hẹp van động mạch chủ không
nặng: tiến hành phẫu thuật
bắc cầu, van hoặc động mạch
chủ

1 xem xét thay van dự phòng đồng thời
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Hẹp động mạch chủ Điều trị

Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

không ổn định về mặt lâm sàng

1 điều trị nội khoa hoặc nong van bằng bóng

» Tất cả các bệnh nhân cần được ổn định trước khi
phẫu thuật hoặc thay van động mạch chủ qua catheter
(TAVR).

» Có quan ngại rằng liệu pháp thuốc giãn mạch có
khả năng nguy hiểm, do khả năng van hẹp có thể chỉ
cho phép cung lượng tim cố định, dẫn đến hạ huyết
áp. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây hơn gợi ý
rằng điều này không chính xác.3[C]Evidence Không
thường sử dụng tiệu pháp thuốc giãn mạch và thuốc
chen beta tiền phẫu vào ngày phẫu thuật.

» Thỉnh thoảng, nong van bằng bóng được xem là biện
pháp tạm thời trước khi phẫu thuật hoặc TAVR. Nong
van bằng bóng là thủ thuật được thực hiện qua da
trong phòng thông tim, khi đó bóng được bơm phồng
mạnh qua van động mạch chủ để giảm tình trạng hẹp.
[Fig-8]

Cấp tính

Ổn định về mặt lâm sàng: có triệu chứng

bệnh nhân phẫu thuật: nguy
cơ thấp

1 thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật

» Nguy cơ tử vong ước tỉnh của Hiệp hội phẫu thuật
viên lồng ngực (STS-PROM)  [Society of Thoracic
Surgeons: risk calculator]

[VIDEO: Cardiac Risk Index for Thoracic
Surgery (Lee) ]

và EuroScore II[26] là hai công cụ hữu dụng đánh
giá nguy cơ, một thành phần trong ước tính nguy cơ
phẫu thuật toàn thể của bệnh nhân. Sử dụng thông số
ước tính tỷ lệ tử vong cùng với đánh giá suy nhược,
tổn thương hệ thống cơ quan chính, và những cản trở
cụ thể theo thủ thuật để phân loại nguy cơ phẫu thuật
chung cho từng bệnh nhân.[15]

» Kinh nghiệm tích lũy và nguy cơ phẫu thuật có
thể chấp nhận khiến việc thay van bằng phẫu thuật
trở thành một liệu pháp thích hợp đối với hầu hết
các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng có triệu
chứng.

» Van động mạch chủ nhân tạo được sử dụng trong
thay van qua phẫu thuật có thể là cơ học hoặc sinh
học.
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Cấp tính

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

» Cần xem xét thuốc kháng sinh dự phòng để phòng
ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có
van tim nhân tạo, bao gồm van tim nhân tạo được đặt
qua catheter và mảnh ghép đồng loại, trước khi thực
hiện thủ thuật nha khoa, liên quan đến mô nướu hoặc
vùng răng quanh chóp hoặc rách niêm mạc miệng.[59]
[28]

bổ sung chống đông kéo dài

» Chỉ định chống đông với chất đối kháng vitamin K ở
những bệnh nhân được thay van động mạch chủ bằng
van nhân tạo cơ học.

» Không yêu cầu chống đông nếu sử dụng van sinh
học, trừ khi có rung nhĩ, khi đó khuyến nghị dùng
chống đông.

bệnh nhân được chỉ định phẫu
thuật: nguy cơ trung bình

1 thay van động mạch chủ bằng phẫu thuật

» Nguy cơ tử vong ước tỉnh của Hiệp hội phẫu thuật
viên lồng ngực (STS-PROM)  [Society of Thoracic
Surgeons: risk calculator]

[VIDEO: Cardiac Risk Index for Thoracic
Surgery (Lee) ]

và EuroScore II[26]là hai công cụ đánh giá nguy cơ
giúp ích như là một phần của ước tính nguy cơ phẫu
thuật toàn thể của từng bệnh nhân. Sử dụng thông số
ước tính tỷ lệ tử vong cùng với đánh giá suy nhược,
tổn thương hệ thống cơ quan chính, và những cản trở
cụ thể theo thủ thuật để phân loại nguy cơ phẫu thuật
chung của từng bệnh nhân.[15]

» Kinh nghiệm tích lũy và nguy cơ phẫu thuật có
thể chấp nhận được khiến việc thay tim phẫu thuật
trở thành một liệu pháp thích hợp đối với hầu hết
các bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng có
triệu chứng. Tuy nhiên, thay van động mạch chủ qua
catheter là biện pháp thay thế thích hợp đối với thay
van động mạch chủ phẫu thuật ở bệnh nhân có nguy
cơ trung bình, tùy theo nguy cơ thủ thuật, giá trị, và ưu
tiên cụ thể từng bệnh nhân.[59] [28]

» Van động mạch chủ nhân tạo được sử dụng trong
thay van qua phẫu thuật có thể là cơ học hoặc sinh
học.

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

» Cần xem xét thuốc kháng sinh dự phòng để phòng
ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có
van tim nhân tạo, bao gồm van tim nhân tạo được đặt
qua catheter và mảnh ghép đồng loại, trước khi thực
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hiện thủ thuật nha khoa, liên quan đến mô nướu hoặc
vùng răng quanh chóp hoặc rách niêm mạc miệng.[59]
[28]

bổ sung chống đông kéo dài

» Chỉ định chống đông với chất đối kháng vitamin K ở
những bệnh nhân được thay van động mạch chủ bằng
van nhân tạo cơ học.

» Không yêu cầu chống đông nếu sử dụng van sinh
học, trừ khi có rung nhĩ, khi đó khuyến nghị dùng
chống đông.

2 thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) nếu
có

» Bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật trung bình thường
được chuyển sang phẫu thuật thay van; tuy nhiên,
TAVR hiện được xem là lựa chọn hợp lý trong nhiều
ca bệnh, nhất là ở bệnh nhân lớn tuổi.  [BMJ Rapid
Recommendations: transcatheter or surgical aortic
valve replacement]

» Dữ liệu thử nghiệm gần đây ở bệnh nhân có nguy
cơ trung bình gợi ý rằng TAVR có thể là biện pháp
thay thế phẫu thuật hợp lý. Nghiên cứu PARTNER
2A ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng có
nguy cơ trung bình cho thấy tỷ lệ tử vong tương tự
hoặc đột quỵ gây tàn phế trong 2 năm với TAVR so
với phẫu thuật, trong khi thử nghiệm ngẫu nhiên khác
về van nhân tạo tự mở rộng cũng cho thấy không kém
hơn trong 2 năm với TAVR.[47] [48]Hướng dẫn của
Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/Hiệp hội Tim Hoa Kỳ
(ACC/AHA) khuyến nghị rằng thay van động mạch
chủ là biện pháp phù hợp cho bệnh nhân bị hẹp van
động mạch trung bình không có triệu chứng được
phẫu thuật tim khác.[28]

» Ở bệnh nhân được TAVR qua đường động mạch đùi
thay vì qua thành ngực, nguy cơ tử vong hoặc đột quỵ
gây tàn phế thường thấp hơn so với phẫu thuật. Phân
tích gộp bao gồm nghiên cứu PARTNER 2A cho thấy
rằng ở nhiều bệnh nhân TAVR qua động mạch đùi
có thể hữu ích so với thay van động mạch chủ phẫu
thuật, nhất là những bệnh nhân có kỳ vọng sống ngắn
hơn,[49] mặc dù cần lưu ý rằng độ bền lâu dài của
TAVR vẫn chưa chắc chắn.

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

» Cần xem xét thuốc kháng sinh dự phòng để phòng
ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có
van tim nhân tạo, bao gồm van tim nhân tạo được đặt
qua catheter và mảnh ghép đồng loại, trước khi thực
hiện thủ thuật nha khoa, liên quan đến mô nướu hoặc
vùng răng quanh chóp hoặc rách niêm mạc miệng.[59]
[28]
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Cấp tính

bổ sung chống đông kéo dài

» Chỉ định chống đông với chất đối kháng vitamin K ở
những bệnh nhân được thay van động mạch chủ bằng
van nhân tạo cơ học.

» Không yêu cầu chống đông nếu sử dụng van sinh
học, trừ khi có rung nhĩ, khi đó khuyến nghị dùng
chống đông.

bệnh nhân được chỉ định phẫu
thuật: nguy cơ cao

1 chuyển sang thay van động mạch chủ bằng phẫu
thuật

» Điều quan trọng là tất cả các bệnh nhân được chuyển
sang đánh giá phẫu thuật, cho dù ban đầu họ được
xem là có nguy cơ phẫu thuật cao.

» Khuyến nghị thay van động mạch chủ phẫu thuật
hoặc thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR)
cho những bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng
có triệu chứng và có nguy cơ cao đối với thay van
động mạch chủ phẫu thuật.[28] Cần xem xét những
giá trị và ưu tiên cụ thể từng bệnh nhân, các bệnh
đồng thời, tiếp cận mạch máu, dự hậu về chức năng,
và thời gian sống sót sau khi thay van khi chọn phẫu
thuật hay TAVR cho những bệnh nhân có nguy cơ
phẫu thuật cao.

» Nguy cơ tử vong ước tỉnh của Hiệp hội phẫu thuật
viên lồng ngực (STS-PROM)  [Society of Thoracic
Surgeons: risk calculator]

[VIDEO: Cardiac Risk Index for Thoracic
Surgery (Lee) ]

và EuroScore II[26] là hai công cụ đánh giá nguy cơ
hữu ích như là một phần của ước tính nguy cơ phẫu
thuật toàn thể của bệnh nhân. Sử dụng thông số ước
tính tỷ lệ tử vong cùng với đánh giá suy nhược, tổn
thương hệ thống cơ quan chính, và những cản trở cụ
thể theo thủ thuật để phân loại nguy cơ phẫu thuật
chung cho từng bệnh nhân.[15]

» Bệnh nhân lớn tuổi và bệnh nhân có hẹp van động
mạch chủ lưu lượng thấp, chênh áp thấp có nguy cơ
phẫu thuật cao hơn.[60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

» Tuy nhiên, thay van có lợi ích sống sót đáng kể và
cải thiện triệu chứng cho hầu hết bệnh nhân, do đó
chuyển sang đánh giá rất quan trọng.

» Có thể sử dụng nghiệm pháp gắng sức bằng
dobutamine để nhận diện những bệnh nhân có hẹp
van động mạch chủ lưu lượng thấp chênh áp thấp với
khả năng cải thiện phân suất tống máu và thể tích nhát
bóp. Những bệnh nhân này trở nên khá hơn khi được
phẫu thuật so với những người không có dự trữ co bóp
đầy đủ.
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Cấp tính

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

» Cần xem xét thuốc kháng sinh dự phòng để phòng
ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có
van tim nhân tạo, bao gồm van tim nhân tạo được đặt
qua catheter và mảnh ghép đồng loại, trước khi thực
hiện thủ thuật nha khoa, liên quan đến mô nướu hoặc
vùng răng quanh chóp hoặc rách niêm mạc miệng.[59]
[28]

bổ sung chống đông kéo dài

» Chỉ định chống đông với chất đối kháng vitamin K ở
những bệnh nhân được thay van động mạch chủ bằng
van nhân tạo cơ học.

» Không yêu cầu chống đông nếu sử dụng van sinh
học, trừ khi có rung nhĩ, khi đó khuyến nghị dùng
chống đông.

1 thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) nếu
có

» Điều quan trọng là tất cả các bệnh nhân được chuyển
sang đánh giá phẫu thuật, cho dù ban đầu họ được
xem là có nguy cơ phẫu thuật cao.

» Khuyến nghị thay van động mạch chủ phẫu thuật
hay TAVR đối với bệnh nhân bị hẹp van động mạch
chủ nặng có triệu chứng và có nguy cơ thay van động
mạch chủ phẫu thuật cao.[28] Cần xem xét những giá
trị và ưu tiên cụ thể từng bệnh nhân, các bệnh đồng
thời, tiếp cận mạch máu, dự hậu về chức năng, và thời
gian sống sót sau khi thay van khi chọn phẫu thuật hay
TAVR cho những bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật
cao.

» Nguy cơ tử vong ước tỉnh của Hiệp hội phẫu thuật
viên lồng ngực (STS-PROM)  [Society of Thoracic
Surgeons: risk calculator]

[VIDEO: Cardiac Risk Index for Thoracic
Surgery (Lee) ]

và EuroScore II[26]là hai công cụ đánh giá nguy cơ
giúp ích như là một phần của ước tính nguy cơ phẫu
thuật toàn thể của từng bệnh nhân. Sử dụng thông số
ước tính tỷ lệ tử vong cùng với đánh giá suy nhược,
tổn thương hệ thống cơ quan chính, và những cản trở
cụ thể theo thủ thuật để phân loại nguy cơ phẫu thuật
chung của từng bệnh nhân.[15]

» Trong khi TAVR, một van mới được gắn trên stent
và được đặt qua catheter, đi vào trong tim qua động
mạch đùi hoặc mỏm tim sau khi mở ngực xâm lấn tối
thiểu. Cũng có thể sử dụng đường qua nách và qua
động mạch chủ. Những ưu điểm này bao gồm tránh
tim phổi nhân tạo và mở xương ức.
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Cấp tính
» Có thể đề nghị bệnh nhân có nguy cơ cao từ phẫu
thuật tiến hành phẫu thuật hoặc TAVR. Nghiên cứu
PARTNER so sánh phẫu thuật và TAVR ở bệnh nhân
có nguy cơ cao, tỷ lệ tử vong và khả năng giảm triệu
chứng tương tự nhau trong 2 đến 5 năm đối với từng
phương pháp.[35] [36] Nguy cơ trước và sau thủ thuật
thay đổi trong 30 ngày; các biến chứng mạch và biến
cố thần kinh như đột quỵ xảy ra thường xuyên hơn sau
khi TAVR, mặc dù chảy máu nhiều và rung nhĩ khởi
phát mới thường gặp hơn sau khi phẫu thuật.[38] Tổn
thương thận cấp tính và đặt máy tạo nhịp tim mới là
những biến chứng có tỷ lệ tương tự ở cả hai phương
pháp.[37] Trong 2 đến 5 năm, những cải thiện về diện
tích van trong siêu âm tim và chênh áp trung bình
tương tự ở cả hai nhóm, nhưng hở van động mạch chủ
toàn bộ và quanh van thường xảy ra nhiều hơn sau khi
TAVR.[35] [36] [40] Một thử nghiệm ngẫu nhiên so
sánh TAVR bằng van sinh học thay thế, tự mở rộng
với phẫu thuật ở bệnh nhân có nguy cơ cao cho thấy
thời gian sống sót tương tự trong 3 năm với TAVR so
với phẫu thuật.[41]

» Cần nhấn mạnh rằng mặc dù kết quả đáng khích lệ,
nhưng TAVR là một kỹ thuật khá mới mẻ và vào thời
điểm này không rõ độ bền của van qua catheter như
thế nào so với van nhân tạo phẫu thuật.

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

» Cần xem xét thuốc kháng sinh dự phòng để phòng
ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có
van tim nhân tạo, bao gồm van tim nhân tạo được đặt
qua catheter và mảnh ghép đồng loại, trước khi thực
hiện thủ thuật nha khoa, liên quan đến mô nướu hoặc
vùng răng quanh chóp hoặc rách niêm mạc miệng.[59]
[28]

bổ sung chống đông kéo dài

» Chỉ định chống đông với chất đối kháng vitamin K ở
những bệnh nhân được thay van động mạch chủ bằng
van nhân tạo cơ học.

» Không yêu cầu chống đông nếu sử dụng van sinh
học, trừ khi có rung nhĩ, khi đó khuyến nghị dùng
chống đông.

nguy cơ cản trở (không phải
bệnh nhân được chỉ định phẫu
thuật)

1 thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) nếu
có

» Bệnh nhân có thể được xem là không phải đối tượng
phẫu thuật vì nhiều lý do khác nhau (ví dụ như họ có
thể ổn định nhưng nguy cơ phẫu thuật được xem là
quá lớn).

» Bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng có triệu
chứng và nguy cơ cản trở (nghĩa là không phải bệnh
nhân được chỉ định phẫu thuật), như những bệnh nhân
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mắc bệnh phổi tiến triển, biến dạng thành ngực, hoặc
vôi hóa động mạch chủ lan tỏa, cần được chuyển sang
TAVR nếu thời gian sống sót sau TAVR dự đoán cao
hơn 12 tháng.[27] [28]

» TAVR là phương thức điều trị được ưu tiên cho
những bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật cản trở. Thử
nghiệm PARTNER so sánh liệu pháp tiêu chuẩn, bao
gồm nong van động mạch chủ bằng bóng, với TAVR
ở bệnh nhân được xem là không thể phẫu thuật cho
thấy giảm tỷ lệ tử vong hoàn toàn 20% trong 1 năm
sử dụng TAVR.[42] Trong 3 năm, tỷ lệ tử vong với
TAVR là 54,1% so với liệu pháp tiêu chuẩn là 80,9%,
trong khi trong 5 năm, tỷ lệ tử vong lần lượt là 71,8%
và 93,6%.[43] [44]

» Trong khi TAVR, một van mới được gắn trên stent
và được đặt qua catheter, đi vào trong tim qua động
mạch đùi hoặc mỏm tim sau khi mở ngực xâm lấn tối
thiểu. Cũng có thể sử dụng đường qua nách và qua
động mạch chủ. Những ưu điểm này bao gồm tránh
tim phổi nhân tạo và mở xương ức.

thêm thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài cho viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn

» Cần xem xét thuốc kháng sinh dự phòng để phòng
ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân có
van tim nhân tạo, bao gồm van tim nhân tạo được đặt
qua catheter và mảnh ghép đồng loại, trước khi thực
hiện thủ thuật nha khoa, liên quan đến mô nướu hoặc
vùng răng quanh chóp hoặc rách niêm mạc miệng.[59]
[28]

bổ sung chống đông kéo dài

» Chỉ định chống đông với chất đối kháng vitamin K ở
những bệnh nhân được thay van động mạch chủ bằng
van nhân tạo cơ học.

» Không yêu cầu chống đông nếu sử dụng van sinh
học, trừ khi có rung nhĩ, khi đó khuyến nghị dùng
chống đông.

2 điều trị nội khoa

» Thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) có thể
giúp giảm hẹp van động mạch chủ ở phần lớn bệnh
nhân, bất kể tình trạng thể chất là gì. Tuy nhiên, chỉ
vì có thể thực hiện thay van không có nghĩa là cần
thực hiện. Quyết định thay van động mạch chủ, dù
bằng phẫu thuật hoặc qua catheter, cần xem xét lợi ích
mong đợi. Bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối, sa sút
trí tuệ đáng kể, hoặc các bệnh đồng mắc tiến triển mà
việc thay van không mong đem lại cải thiện cuộc sống
có ý nghĩa thì không nên chuyển sang thay van.

» Không có điều trị nội khoa nào cho thấy cải thiện
tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân hẹp động mạch chủ. Mặc
dù vai trò của liệu pháp statin được chứng minh để
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Cấp tính
phòng ngừa bệnh xơ vữa, các thử nghiệm ngẫu nhiên
về statin ở bệnh nhân hẹp van động mạch chủ không
cho thấy có các cải thiện về tiến triển hẹp van động
mạch chủ.[12] [51] [52] Tương tự như vậy, thuốc
chẹn hệ renin-angiotensin và bisphosphonate có nhiều
ưu điểm lý thuyết đối với tái cấu trúc cơ tim, sức khỏe
mạch, hoặc vôi hóa van, nhưng còn thiếu dữ liệu thử
nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng thuyết phục ở bệnh
nhân hẹp van động mạch chủ.[53] Do đó, điều trị nội
khoa cần nhằm vào các bệnh lý kèm theo như bệnh
mạch vành, tăng lipid máu, tăng huyết áp, và suy tim.

» Thường điều trị cho bệnh nhân hẹp van động mạch
chủ có các triệu chứng suy tim với thuốc giãn mạch
như thuốc ức chế men chuyển và thuốc lợi tiểu,[54]
mặc dù cần cẩn trọng để tránh các biến chứng như hạ
huyết áp và ngất. Ở những bệnh nhân bệnh nặng có
hẹp van động mạch chủ và rối loạn chức năng thất trái,
người ta đã sử dụng sodium nitroprosside để cải thiện
dữ liệu huyết động trong trường hợp cấp tính; các dữ
liệu khác còn hạn chế.[55]

2 nong van bằng bóng

» Một lựa chọn giảm nhẹ hợp lý cho những bệnh nhân
có triệu chứng cao nhưng nguy cơ quá cao để chỉnh
sửa bằng phẫu thuật, và nếu thay van động mạch chủ
qua catheter không có hoặc chống chỉ định.

» Một thủ thuật được thực hiện qua da trong phòng
thông tim, khi đó bóng được bơm phồng mạnh qua
van động mạch chủ để giảm tình trạng hẹp.
[Fig-8]

» Tỷ lệ tái hẹp cao sau 6 tháng và không cho thấy có
cải thiện về tỷ lệ tử vong được xác định.

» Bệnh nhân giảm triệu chứng, và có ít bằng chứng
rằng nong bóng liên tiếp có thể cải thiện tình trạng
sống sót.[50]

» Thỉnh thoảng có thể được sử dụng như là cầu nối
với liệu pháp dứt điểm hơn (ví dụ như phẫu thuật thay
van động mạch chủ) nếu điều này được xem là có khả
năng sau này.

ổn định về mặt lâm sàng: không có triệu
chứng

Hẹp van động mạch chủ nặng 1 theo dõi lâm sàng và siêu âm tim hoặc chuyển sang
phẫu thuật

» Phẫu thuật thay van được chỉ định ở nhiều bệnh
nhân hẹp van động mạch nặng không có các triệu
chứng nhưng thỏa chỉ định thay van, khi nguy cơ
phẫu thuật thấp hoặc trung bình.[28] Khuyến nghị ở
bệnh nhân có thông số phân suất tống máu (EF) là
<50%.[15] Các nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về
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Cấp tính
tỷ lệ sống sót đáng kể, bắt đầu sớm 3 năm sau khi
thay van, giữa những người có EF trước phẫu thuật là
>50% và bệnh nhân có EF <50%.[56] Trì hoãn phẫu
thuật ở những bệnh nhân này có thể dẫn đến rối loạn
chức năng LV không hồi phục và tỷ lệ sống sót trở
nên tệ hơn.

» Cũng khuyến nghị thay van phẫu thuật ở bệnh nhân
bị hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng
được phẫu thuật tim khác, như bắc cầu động mạch
vành hoặc phẫu thuật van khác.[15]

» Nghiệm pháp gắng sức có thể cung cấp thông tin
quan trọng về mặt lâm sàng ở bệnh nhân bị hẹp van
động mạch chủ nặng không có triệu chứng và chức
năng tâm thu LV bình thường.[16] Được khuyến nghị
là cách thức nhận diện bệnh nhân có khả năng tiến
triển các triệu chứng hoặc có thể có lợi nếu chuyển
sang phẫu thuật sớm. Hướng dẫn của Trường môn tim
mạch Hoa Kỳ/Hội Tim Hoa Kỳ (ACC/AHA) khuyến
nghị rằng thay van là biện pháp phù hợp ở bệnh nhân
bị hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng
nhưng giảm khả năng vận động hoặc giảm huyết áp do
vận động. Điều này cũng hợp lý ở bệnh nhân hẹp van
động mạch chủ không có triệu chứng được phân loại
là rất nặng và có nguy cơ phẫu thuật thấp.[15]

» Nếu không thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân bị hẹp
van động mạch chủ nặng cần được siêu âm tim mỗi 6
đến 12 tháng ngoài theo dõi lâm sàng thường qui.[15]

hẹp van động mạch chủ không
nặng: không tiến hành phẫu
thuật bắc cầu, van, hoặc động
mạch chủ

1 theo dõi lâm sàng và siêu âm tim

» Khuyến nghị siêu âm tim qua thành ngực liên tiếp
mỗi 3 đến 5 năm ở bệnh nhân không có triệu chứng có
tình trạng hẹp nhẹ, và mỗi 1 đến 2 năm ở bệnh nhân
không có triệu chứng có tình trạng hẹp trung bình.[15]

hẹp van động mạch chủ không
nặng: tiến hành phẫu thuật
bắc cầu, van hoặc động mạch
chủ

1 xem xét thay van dự phòng đồng thời

» Nếu bệnh nhân bị hẹp van nhẹ hoặc trung bình được
phẫu thuật tim, quyết định thay van khó khăn hơn so
với quyết định khi có tình trạng hẹp nặng. Điều này
cân bằng giữa việc tăng nguy cơ thay van động mạch
chủ được thêm vào phẫu thuật dự kiến với khả năng
hẹp van động mạch chủ tiến triển thành tình trạng
nặng, có triệu chứng trong tương lai.

» Hướng dẫn của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/Hiệp
hội Tim Hoa Kỳ (ACC/AHA) khuyến nghị rằng thay
van động mạch chủ là biện pháp phù hợp cho bệnh
nhân bị hẹp van động mạch trung bình không có triệu
chứng được phẫu thuật tim khác.[15] Đ
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Khuyến nghị

Giám sát
Đối với những bệnh nhân không có triệu chứng, cần thiết theo dõi chặt chẽ. Mặc dù các triệu chứng thường không
xảy ra trừ khi bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng, cần hỏi kỹ bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ trung bình
về các triệu chứng, vì bệnh nhân thường có thể quy việc suy giảm chức năng cho các nguyên nhân khác như tuổi tác.
Một nghiên cứu tiền cứu lớn ở các bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng cho thấy rằng
trong 5 năm, chỉ 20% không tử vong do tim mạch hoặc thay van động mạch chủ (AVR).[73] Có thể thực hiện nghiệm
pháp gắng sức ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng không có triệu chứng để đánh giá các triệu chứng và đáp
ứng sinh lý với tập luyện. Những bệnh nhân trở nên có triệu chứng hoặc không cho thấy gia tăng huyết áp đáng kể có
lẽ cần được chuyển sang phẫu thuật.[15]

Theo dõi liên tiếp các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ không có triệu chứng tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình
trạng hẹp:[15]

• Hẹp nhẹ: siêu âm tim qua thành ngực mỗi 3 đến 5 năm
• Hẹp vừa: siêu âm tim qua thành ngực mỗi 1 đến 2 năm
• Hẹp nặng: siêu âm tim qua thành ngực mỗi 6 đến 12 tháng.

Sau khi AVR, bệnh nhân cần được khám lâm sàng hoàn toàn 2 đến 4 tuần sau khi xuất viện, chú ý đến sự xuất hiện
hoặc cải thiện các triệu chứng trước khi phẫu thuật. Cần thực hiện siêu âm tim qua thành ngực cũng như đánh giá
chức năng van nhân tạo. Khi không có xấu đi về mặt lâm sàng, cần hỏi bệnh và khám lâm sàng ít nhất mỗi năm một
lần. Cần đánh giá bất kỳ sự hay đổi nào về tình trạng lâm sàng với siêu âm tim, và bệnh nhân có van sinh học cần
được siêu âm tim mỗi năm một lần sau 10 năm thậm chí khi không có các triệu chứng để đánh giá chức năng van.[15]
Mặc dù đánh giá siêu âm tim thay van nhân tạo động mạch chủ qua ống thông (TAVR) tương tự như đánh giá van
được đặt bằng phẫu thuật, các khuyến nghị hiện tại yêu cầu đánh giá thường xuyên hơn ở bệnh nhân có thiết bị mới
này.[27] Bệnh nhân có chứng hở van động mạch chủ quanh van có nguy cơ tử vong cao hơn và thậm chí cần được
theo dõi chặt chẽ hơn.[35]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Bệnh nhân có van nhân tạo cần chú ý sử dụng thuốc kháng sinh trước khi thực hiện các thủ thuật y khoa nhất định (ví
dụ như khám răng miệng), và nếu không chắc chắn, cần hỏi bác sĩ y khoa về biện pháp dự phòng thích hợp.[28]

Bệnh nhân phải biết rằng sau khi AVR, họ vẫn có bệnh van đáng kể. Ngoài ra, thường có các bệnh tim mạch đồng
mắc khác, do đó cần thực hiện chế độ ăn uống và phác đồ tập luyện thích hợp.

Cần cho bác sĩ biết về việc trở lại các triệu chứng trước phẫu thuật ngay khi nhận thấy để có thể thực hiện đánh
giá thích hợp. Thông tin trực tuyến từ các trang web được đề xuất có thể hữu ích.  [NHS Choices: aortic valve
replacement]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

suy tim sung huyết cấp tính dài hạn cao

34 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jul 26, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://www.nhs.uk/conditions/aorticvalvereplacement/Pages/Whatisitpage.aspx
http://www.nhs.uk/conditions/aorticvalvereplacement/Pages/Whatisitpage.aspx
http://bestpractice.bmj.com


Hẹp động mạch chủ Liên lạc theo dõi

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Suy tim xảy ra khi hậu gánh do hẹp van động mạch chủ gây ra làm hạn chế khả năng bơm máu cho cơ thể của tâm thất
trái. Việc điều trị suy tim trong hẹp van động mạch chủ rất khó. Thuốc lợi tiểu và giảm hậu gánh cẩn thận với thuốc
giãn mạch là lựa chọn tốt nhất.

Cần sử dụng cẩn trọng thuốc chen beta và thuốc chẹn kênh canxi nếu được vì tác động co cơ âm tính lên tâm thất trái.
Liệu pháp điều trị hẹp van động mạch chủ có triệu chứng phải giải quyết tình trạng hẹp nền thông qua thay van phẫu
thuật hoặc nong van bằng bóng.

đột tử do tim ở bệnh nhân có triệu chứng biến thiên cao

Đột tử do loạn nhịp thất rất hiếm khi xảy ra ở bệnh nhân không có triệu chứng (1%) nhưng là mối quan ngại đáng kể ở
bệnh nhân có triệu chứng.[68]

đột tử do tim ở bệnh nhân không có triệu chứng biến thiên thấp

Đột tử do loạn nhịp thất rất hiếm khi xảy ra ở bệnh nhân không có triệu chứng (1%) nhưng là mối quan ngại đáng kể ở
bệnh nhân có triệu chứng.[68]

nhiễm trùng van nhân tạo biến thiên thấp

Bất kỳ van nhân tạo nào cũng có nguy cơ nhiễm trùng, và bất kỳ trường hợp sốt hoặc dấu hiệu rối loạn chức năng van
cần thực hiện nuôi cấy máu và đánh giá chức năng van.

huyết khối thứ phát do van cơ học biến thiên thấp

Van cơ học dễ có huyết khối và cục máu đông nên cần chống đông suốt đời.

tái hẹp biến thiên thấp

Nếu bệnh nhân có trở lại các triệu chứng trước khi phẫu thuật >10 năm sau khi thay thế, cần xem xét tái hẹp.

lỏng van biến thiên thấp

Nghi ngờ khi bệnh nhân tiến triển các dấu hiệu suy tim mới hoặc có tiếng thổi tâm trương do hở van động mạch chủ.

Tiên lượng

Đối với những bệnh nhân có tình trạng hẹp nhẹ hoặc trung bình, diện tích van động mạch chủ giảm trung bình 0,1 cm^2/
năm và chênh áp trung bình tăng lên 7 mmHg hàng năm.[67] Có ý kiến khuyến nghị rằng bệnh nhân có hẹp van động
mạch chủ trung bình cần siêu âm tim mỗi 1 đến 2 năm, và những bệnh nhân có hẹp van động mạch chủ nhẹ được siêu âm
tim mỗi 3 đến 5 năm.[15] Điều quan trọng cần lưu ý rằng tốc độ tiến triển rất thay đổi và thời gian theo dõi được khuyến
nghị có thể thay đổi tùy theo bệnh nhân.

Khởi phát triệu chứng là cột mốc quan trọng và báo hiệu tiên lượng kém, với thời gian sống sót trung bình là 2 đến 3 năm
nếu không thay van. Từ 8% đến 34% bệnh nhân có triệu chứng bị tử vong đột ngột.[68] Do đó, điều thiết yếu là chuyển
bệnh nhân có triệu chứng sang thay van động mạch chủ phẫu thuật.
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Thay van động mạch chủ phẫu thuật là liệu pháp rất hiệu quả. Những tiến bộ trong thiết kế van nhân tạo, tim phổi nhân
tạo, kỹ thuật phẫu thuật, và gây mê đã dần cải thiện kết quả phẫu thuật van động mạch chủ. Một phân tích từ cơ sở dữ
liệu của Hiệp hội Phẫu thuật ngực STS Hoa Kỳ năm 2006 cho thấy trong thập kỷ trước, nguy cơ tử vong do thay van
động mạch chủ đơn độc giảm từ 3,4% xuống 2,6%. Đối với những bệnh nhân <70 tuổi khi phẫu thuật, nguy cơ tử vong
là 1,3%.[29] Những bệnh nhân sống sót sau phẫu thuật có tuổi thọ gần bình thường, với tỷ lệ sống sót tương đối trong 5,
10, và 15 năm lần lượt là 99%, 85%, và 82%.[69] [70] Gần như tất cả bệnh nhân đều có phân suất tống máu và các triệu
chứng suy tim được cải thiện, với lợi ích đáng kể nhất quan sát thấy được ở những bệnh nhân có các triệu chứng trước
phẫu thuật tiến triển hơn.[71] [60] [72] Đối với những bệnh nhân không cải thiện, các yếu tố cần xem xét là suy giảm
chức năng van, cải thiện chức năng thất trái trước phẫu thuật kém hơn mong đợi, van nhân tạo không khớp, và các bệnh
lý kèm theo khác.

Có thể đề nghị phẫu thuật hoặc thay van động mạch chủ qua catheter (TAVR) ở bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật cao,
trong khi bệnh nhân có nguy cơ cản trở (nghĩa là không phải bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật) cần được chuyển
sang TAVR nếu thời gian sống sót sau TAVR dự báo nhiều hơn 12 tháng.[27] [28] Nghiên cứu PARTNER so sánh phẫu
thuật và TAVR ở bệnh nhân có nguy cơ cao, tỷ lệ tử vong và khả năng giảm triệu chứng tương tự nhau trong 2 đến 5
năm đối với từng phương pháp.[35] [36] Nguy cơ trước và sau thủ thuật thay đổi trong 30 ngày; các biến chứng mạch
và biến cố thần kinh như đột quỵ xảy ra thường xuyên hơn sau khi TAVR, mặc dù chảy máu nhiều và rung nhĩ khởi
phát mới thường gặp hơn sau khi phẫu thuật.[38] [37] Tổn thương thận cấp tính và đặt máy tạo nhịp tim mới là những
biến chứng có tỷ lệ tương tự ở cả hai phương pháp.[37] Trong 2 đến 5 năm, những cải thiện về diện tích van trong siêu
âm tim và chênh áp trung bình tương tự ở cả hai nhóm, nhưng hở van động mạch chủ toàn bộ và quanh van thường xảy
ra nhiều hơn sau khi TAVR.[35] [36] [40] Ở bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật cản trở (nghĩa là không phải bệnh nhân
được chỉ định phẫu thuật), thử nghiệm PARTNER so sánh liệu pháp tiêu chuẩn, bao gồm nong van động mạch chủ bằng
bóng, với TAVR và cho thấy giảm tỷ lệ tử vong hoàn toàn 20% trong 1 năm sử dụng TAVR.[42] Trong 3 năm, tỷ lệ tử
vong với TAVR là 54,1% so với liệu pháp tiêu chuẩn là 80,9%, trong khi trong 5 năm, tỷ lệ tử vong lần lượt là 71,8% và
93,6%.[43] [44] Các triệu chứng suy tim được cải thiện từ 30 ngày đến 6 tháng, trong khi trong 3 năm, 29,7% bệnh nhân
trong nhóm TAVR sống sót với các triệu chứng độ I/II của Hiệp Tim New York, so với 4,8% bệnh nhân trong nhóm điều
trị tiêu chuẩn.[42] [43] [45] Những bệnh nhân được điều trị với TAVR cũng cho thấy có nhiều cải thiện đáng kể khi đánh
giá chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe khi so với những người sử dụng liệu pháp tiêu chuẩn.[46]

Hầu hết các bệnh nhân có van động mạch chủ hai mảnh sẽ cần thay van tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.
Sau khi thay van, bệnh nhân có van hai mảnh có tỷ lệ tử vong giảm và các triệu chứng cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, họ
vẫn có nguy cơ bóc tách thành động mạch chủ và cần theo dõi liên tiếp biến chứng tiềm tàng này.
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Guidelines on the management of valvular heart disease

Nhà xuất bản: European Society of Cardiology Xuất bản lần cuối: 2017

Quốc tế

Recommendations on the echocardiographic assessment of aortic valve stenosis: a focused
update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society
of Echocardiography

Nhà xuất bản: European Association of Echocardiography; American Society of
Echocardiography

Xuất bản lần cuối: 2017

EAE/ASE recommendations for the use of echocardiography in new transcatheter
interventions for valvular heart disease

Nhà xuất bản: European Association of Echocardiography; American Society of
Echocardiography

Xuất bản lần cuối: 2011

Bắc Mỹ

ACR appropriateness criteria: imaging for transcatheter aortic valve replacement

Nhà xuất bản: American College of Radiology Xuất bản lần cuối: 2017

2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease

Nhà xuất bản: American College of Cardiology; American Heart Association Xuất bản lần cuối: 2014

Recommendations for evaluation of prosthetic valves with two-dimensional and Doppler
echocardiography

Nhà xuất bản: American Society of Echocardiography Xuất bản lần cuối: 2009

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Transcatheter aortic valve implantation for aortic stenosis

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2017

Guidelines on the management of valvular heart disease

Nhà xuất bản: European Society of Cardiology Xuất bản lần cuối: 2017
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2017 AHA/ACC focused update of the 2014 AHA/ACC guideline for the management of
patients with valvular heart disease

Nhà xuất bản: American College of Cardiology; American Heart Association Xuất bản lần cuối: 2017

ACC/AATS/AHA/ASE/EACTS/HVS/SCA/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2017 Appropriate use
criteria for the treatment of patients with severe aortic stenosis

Nhà xuất bản: American College of Cardiology; American Heart Association;
American Society of Echocardiography; European Association for Cardio-Thoracic
Surgery; Heart Valve Society; Society of Cardiovascular Anesthesiologists; Society
for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of Cardiovascular
Computed Tomography; Society for Cardiovascular Magnetic Resonance; Society
of Thoracic Surgeons

Xuất bản lần cuối: 2017

2017 ACC Expert consensus decision pathway for transcatheter aortic valve replacement in
the management of adults with aortic stenosis

Nhà xuất bản: American College of Cardiology Xuất bản lần cuối: 2017

2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease

Nhà xuất bản: American College of Cardiology; American Heart Association Xuất bản lần cuối: 2014

2012 ACCF/AATS/SCAI/STS expert consensus document on transcatheter aortic valve
replacement

Nhà xuất bản: American College of Cardiology Foundation; American
Association for Thoracic Surgery; Society for Cardiovascular Angiography and
Interventions; Society of Thoracic Surgeons

Xuất bản lần cuối: 2012

Antithrombotic and thrombolytic therapy for valvular disease

Nhà xuất bản: American College of Chest Physicians Xuất bản lần cuối: 2012

Transcatheter aortic valve implantation: a Canadian Cardiovascular Society position
statement

Nhà xuất bản: Canadian Cardiovascular Society Xuất bản lần cuối: 2012
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. Society of Thoracic Surgeons: risk calculator (external link)

2. BMJ Rapid Recommendations: transcatheter or surgical aortic valve replacement (external link)

3. MAGICapp: recommendations, evidence summaries and consultation decision aids (external link)

4. NHS Choices: aortic valve replacement (external link)
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Điểm số bằng chứng

1. Nguy cơ biến chứng với nghiệm pháp gắng sức ở bệnh nhân hẹp động mạch chủ nặng không có triệu chứng: có
bằng chứng tương đối thuyết phục rằng nghiệm pháp gắng sức ở bệnh nhân hẹp động mạch chủ không có triệu
chứng không liên quan đến biến chứng đáng kể, bao gồm tử vong đột ngột. Bệnh nhân có kết quả nghiệm pháp
gắng sức bình thường có nguy cơ thấp hơn tiến triển các triệu chứng tim tự phát thấp hơn hoặc thay van trong thời
gian theo dõi từ 11 đến 36 tháng so với những người có kết quả nghiệm pháp bất thường.[24]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

2. Tỷ lệ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng và có nguy cơ phẫu thuật
cao: có bằng chứng thuyết phục từ thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở 699 bệnh nhân bị hẹp van động mạch
chủ nặng có nguy cơ cao mà tỷ lệ tử vong trong 1 năm tương tự như đối với bệnh nhân được điều trị với thay van
động mạch chủ qua qua catheter (TAVR) so với những bệnh nhân được điều trị với thay van động mạch chủ bằng
phẫu thuật (AVR) (3,5% với TAVR so với 6,5% với AVR trong 30 ngày, p=0,07; 24,2% với TAVR so với 26,8%
với AVR trong 1 năm, p=0,44). Tuy nhiên, có nhiều khác biệt về nguy cơ trước và sau thủ thuật đối với từng thủ
thuật.[37]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

3. Những cải thiện về cung lượng tim: có bằng chứng kém thuyết phục từ một nghiên cứu ở 25 bệnh nhân bị hẹp van
động mạch chủ nặng và rối loạn chức năng thất trái cho thấy ở bệnh nhân nặng bị suy tim mất bù, việc sử dụng
nitroprusside truyền tĩnh mạch giúp cải thiện cung lượng tim và giảm áp lực bít mao mạch phổi, cho phép bệnh
nhân chuyển sang phẫu thuật hoặc liệu pháp thuốc giãn mạch đường uống.[55]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.
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