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Tóm tắt

◊ Bệnh nhân thường không có triệu chứng và phình động mạch chủ bụng được phát hiện ngẫu nhiên. Ở số ít bệnh
nhân có triệu chứng, đau bụng, đau lưng, và đau vùng bẹn là triệu chứng điển hình.

◊ Siêu âm là xét nghiệm sử dụng cho chẩn đoán ban đầu và sàng lọc. Chụp mạch máu bằng cắt lớp vi tính hoặc
cộng hưởng từ được sử dụng để lập bản đồ giải phẫu nhằm hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật.

◊ Đối với phình động mạch chủ bụng phát hiện ngẫu nhiên, ưu tiên theo dõi cho đến khi nguy cơ vỡ về mặt lý
thuyết vượt quá nguy cơ tử vong ước tính do phẫu thuật. Việc điều trị được chỉ định ở bệnh nhân bị phình động
mạch chủ bụng lớn không triệu chứng

◊ Tỷ lệ tử vong của phẫu thuật có kế hoạch ở nữ giới cao hơn so với nam giới đối với cả mổ mở (7,0% so với
5,2%) và can thiệp nội mạc mạch máu (2,1% so với 1,3%).

◊ Các biến chứng khi điều trị bao gồm tổn thương thận cấp tính, thiếu máu cục bộ ở chi, thiếu máu cục bộ ở tủy
sống, giả phình cầu nối, nhiễm trùng cầu nối, tắc cầu nối ở chi, và huyết khối đoạn xa. Rò stent là biến chứng
của can thiệp nội mạc mạch máu.
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Định nghĩa
Phình động mạch chủ bụng là tình trạng giãn bệnh lý vĩnh viễn của động mạch chủ có đường kính >1,5 lần so với đường
kính trước sau (AP) của đoạn đó tính theo giới tính và kích thước cơ thể của bệnh nhân.[1] [2]Ngưỡng được áp dụng phổ
biến nhất là đường kính từ 3 cm trở lên.[3] Hơn 90% trường hợp phình động mạch là đoạn dưới chỗ chia các động mạch
thận.[4]
[Fig-1]

Dịch tễ học
Dịch tễ học khác nhau theo khu vực, tuổi và giới tính, với các nghiên cứu sàng lọc lớn cho phép khả năng tiên đoán tốt
nhất. Nghiên cứu sàng lọc trên các cựu chiến binh Hoa Kỳ từ 50 đến 79 tuổi phát hiện thấy tỷ lệ hiện mắc phình động
mạch chủ bụng cao nhất (phình động mạc chủ bụng >3 cm) ở nam giới da trắng hút thuốc (5,9%).[10] Tỷ lệ hiện mắc ở
nam giới cao hơn 4 đến 6 lần so với phụ nữ.[1] [11] Tỷ lệ hiện mắc trong chương trình sàng lọc phình động mạch chủ
bụng của Cơ quan dịch vụ Y tế Quốc gia Anh là 1,34% (phình động mạc chủ bụng >2,9 cm) trong số nam giới 65 tuổi
được mời sàng lọc.[12] 

Đánh giá hệ thống các nghiên cứu báo cáo phình động mạch chủ bụng phát hiện qua sàng lọc ở phụ nữ cho thấy tổng tỷ
lệ hiện mắc phình động mạch chủ bụng tăng theo độ tuổi (>1% đối với phụ nữ >70 tuổi) và tình trạng hút thuốc (>1%
đối với phụ nữ từng hút thuốc; >2% đối với người đang hút thuốc).[13] Tỷ lệ hiện mắc phình động mạch ở nam giới
tăng khoảng 6% mỗi mười năm cuộc đời.[9] Trong năm 2014, có 9863 ca tử vong do phình động mạch chủ bụng ở Hoa
Kỳ.[14]

Tại Anh, số ca tử vong do phình động mạch chủ bụng giảm mạnh từ năm 1997 đến năm 2009, với tỷ lệ tử vong ở nam
giới >65 tuổi giảm từ 65,9 xuống còn 44,6 trên 100.000 dân.[15] Số ca nhập viện cho phình động mạch chủ bụng bị vỡ
giảm từ 18,6 xuống còn 13,5 trên 100.000 người ở mọi lứa tuổi. Việc giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện là do giảm tỷ lệ hút
thuốc và tăng điều trị phình động mạch chủ bụng chọn lọc ở các nhóm tuổi lớn hơn.[15]

Bệnh căn học
Trước đây, phình động mạch được cho là phát sinh từ bệnh xơ vữa động mạch, và chắc chắn xơ vữa động mạch nội mạc
đi kèm với phình động mạch chủ bụng.[16] Dữ liệu sau đó cho thấy metaloproteinase mô thay đổi có thể làm giảm sự
toàn vẹn của thành động mạch.[6]

Hút thuốc vẫn là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất.[1] [9] [11] [17] [18] 

Đánh giá hệ thống và phân tích gộp cho thấy đái tháo đường bảo vệ khỏi sự tiến triển và giãn rộng phình động mạch chủ
bụng.[19] Tuy nhiên, cơ chế bảo vệ vẫn chưa được xác định. Khả năng sống sót sau phẫu thuật và lâu dài ở bệnh nhân
điều trị phình động mạch chủ bụng mắc đái tháo đường thấp hơn so với những người không mắc đái tháo đường, điều
này có thể do gánh nặng của bệnh tim mạch.[19]

Sinh lý bệnh học
Về mặt mô học, có sự hủy hoại Collagen và Elastin trong áo giữa và áo ngoài, mất tế bào cơ trơn, làm giảm dần thành lớp
áo giữa, thâm nhiễm tế bào Lympho và đại thực bào, và tăng sinh vi mạch.[16] Có 4 cơ chế liên quan đến việc phát triển
phình động mạch chủ bụng:[20]
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• Thoái hoá Proteolytic của mô liên kết thành động mạch chủ: men tiêu hủy cấu trúc nền (matrix metalloproteinases
- MMP) và các Protease khác được tạo ra từ các đại thực bào và tế bào cơ trơn động mạch chủ và được bài tiết
vào cấu trúc nền ngoại bào. Hoạt động mất cân bằng của Enzym Proteolytic trong thành động mạch chủ có thể
thúc đẩy quá trình suy giảm các Protein nền cấu trúc (ví dụ: Elastin và Collagen).[4] Tăng biểu hiện Collagenase
MMP-1 và -13 và Elastase MMP-2, -9, và -12 đã được chứng minh trong phình động mạch chủ bụng ở người.[21]
[22] [23] [24]

• Viêm và đáp ứng miễn dịch: có thâm nhiễm xuyên thành quá mức của đại thực bào và tế bào Lympho trong mô
học phình động mạch và các tế bào này có thể giải phóng dòng Cytokine kích hoạt nhiều Protease sau đó.[16]
Ngoài ra, Globulin miễn dịch G lắng đọng trong thành động mạch chủ hỗ trợ cho giả thuyết rằng sự hình thành
phình động mạch chủ bụng có thể là đáp ứng tự miễn. Hiện đang có mối quan tâm đến vai trò của các loại Oxy
phản ứng và chất chống Oxy hoá trong sự hình thành phình động mạch chủ bụng.[21] [25] [26] [27] [28]

• Sức ép cơ sinh học thành mạch: mức Elastin và tỷ lệ Elastin-Collagen giảm làm suy yếu dần dần thành động mạch
chủ. Giảm Elastin có liên quan đến giãn động mạch chủ, và thoái hóa Collagen có khuynh hướng dẫn đến vỡ.[11]
Ngoài ra, các dữ liệu cũng ủng hộ giả thuyết về việc tăng biểu hiện và hoạt động của MMP-9, rối loạn dòng chảy
và tăng sức căng của thành mạch, và giảm Oxy máu mô tương đối trong động mạch chủ đoạn xa (tức là dưới chỗ
chia động mạch thận).[21] [29] [30]

• Di truyền phân tử: phình động mạch chủ bụng thể hiện tính di truyền đáng kể (tỷ lệ kiểu hình do kiểu gen quy
định). Một nghiên cứu của Cơ quan Đăng ký Trẻ sinh đôi Thụy Điển cho thấy trẻ sinh đôi của cặp song sinh cùng
trứng có nguy cơ mắc phình động mạch chủ bụng cao hơn khoảng 70 lần so với trẻ sinh đôi của cặp song sinh
cùng trứng không mắc phình động mạch chủ bụng.[31] Mặc dù không có khiếm khuyết di truyền đơn lẻ hoặc đa
hình nào chịu trách nhiệm, tập hợp theo gia đình cho thấy sinh bệnh học đa gen. Các phương pháp tiếp cận trên
toàn bộ hệ gen đã xác định được 10 vị trí nguy cơ đối với phình động mạch chủ bụng, 4 trong số đó không chung
với các bệnh tim mạch khác.[32]

Phân loại

Các loại phình động mạch chủ bụng
Các loại phình động mạch chủ bụng cụ thể gồm:[5] [6]

• Bẩm sinh: mặc dù thoái hóa lớp áo giữa mạch máu xảy ra tự nhiên theo tuổi tác, tình trạng này tăng nhanh ở bệnh
nhân có van động mạch chủ hai lá và hội chứng Marfan.

• Nhiễm trùng: nhiễm trùng thành động mạch chủ (phình mạch do nấm) là bệnh căn hiếm gặp. Staphylococcus và
Salmonella là các nguyên nhân gây bệnh thường gặp nhất. Chlamydia pneumoniae đã được giả định là sinh bệnh
học nhiễm trùng của phình mạch thông thường. Bệnh giang mai thời kì thứ ba có thể biểu hiện như phình động
mạch chủ, nhưng đây là biểu hiện đặc biệt hiếm gặp.[7]

• Viêm: sinh bệnh học của phình động mạch chủ bụng do viêm vẫn đang gây tranh cãi. Thể bệnh này được đặc
trưng bởi sự tích tụ bất thường của đại thực bào và cytokine trong mô bệnh. Về mặt bệnh lý có sự xuất hiện chứng
xơ hóa phình mạch ngoại vi, thành dày lên và kết dính dày đặc.
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Khám sàng lọc
Sàng lọc phình động mạch chủ bụng ở nam giới 65 tuổi làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do phình động mạch chủ
bụng.[71] 

Các khuyến cáo hiện tại của Nhóm Đặc trách về Dịch vụ Phòng bệnh của Hoa Kỳ (USPSTF) bao gồm:[3] 

• Sàng lọc phình động mạch chủ bụng một lần bằng siêu âm ở nam giới từ 65 đến 75 tuổi đã từng hút thuốc
• Sàng lọc phình động mạch chủ bụng có lựa chọn (dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ, bao gồm tuổi già và người

thân trực hệ mắc phình động mạch chủ bụng) cho nam giới từ 65 đến 75 tuổi chưa từng hút thuốc.

USPSTF kết luận rằng hiện chưa có đủ bằng chứng để đánh giá sự cân bằng giữa lợi ích và tác hại của việc sàng lọc
phình động mạch chủ bụng ở phụ nữ từ 65 đến 75 tuổi đã từng hút thuốc.[3] Ở phụ nữ chưa từng hút thuốc, USPSTF
khuyến cáo không nên sàng lọc phình động mạch chủ bụng thường quy.

Sàng lọc phình động mạch chủ bụng thường xuyên ở tất cả nam giới từ 65 tuổi trở lên đã có tại Vương quốc Anh từ năm
2013, và ở Anh từ năm 2009.[72] Đường kính động mạch chủ tại buổi khám sàng lọc quyết định lộ trình điều trị tiếp
theo:[73]

Re-scanning intervals associated with aortic diameters
NHS population screening: care pathways, Public Health England

*Các hướng dẫn của Châu Âu khuyến cáo bệnh nhân cần được bác sĩ phẫu thuật mạch máu đánh giá trong vòng 2 tuần
sau khi phát hiện phình động mạch chủ bụng >5,5 cm để phòng ngừa tình trạng vỡ động mạch.[74]

Phân tích gộp từ các nghiên cứu giám sát phình động mạch chủ bụng đưa ra khoảng thời gian theo dõi dài hơn thời gian
hiện đang được áp dụng trong chương trình sàng lọc phình động mạch chủ bụng của Anh Quốc có thể được thực hiện an
toàn, qua đó giảm chi phí.[75]
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Phình động mạch chủ bụng Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 65 tuổi đến gặp nhóm theo dõi phình mạch tại địa phương để siêu âm sàng lọc. Ông cảm thấy
ổn và có tình trạng sức khoẻ tốt bình thường. Bệnh sử của ông đáng chú ý với chứng tăng huyết áp nhẹ và có tiền sử
dùng thuốc lá 100 gói/năm. Kết quả siêu âm xác định phình động mạch chủ bụng đoạn dưới chỗ chia động mạch thận.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 55 tuổi có tiền sử tăng huyết áp (được kiểm soát tốt bằng thuốc) và sử dụng thuốc lá đến gặp bác
sĩ chăm sóc ban đầu với tiền sử 2 ngày liên tục bị đau vùng hạ vị gây nhiều khó chịu. Cơn đau ngày càng trở nên trầm
trọng hơn. Ông nói thỉnh thoảng cơn đau lan đến phần lưng dưới và cả hai bẹn. Mặc dù không thể xác định được các
yếu tố làm trầm trọng thêm (như cử động), ông cảm thấy đỡ đau khi co đầu gối. Có thể sờ thấy khối u mạch đập ngay
bên trái đường giữa bên dưới rốn. Ngay lập tức ông được giới thiệu đến bộ phận điều trị dứt điểm, nhưng trong thời
gian chuyển tiếp, ông bị hạ huyết áp và không đáp ứng với kích thích.

Các bài trình bày khác

Bộ ba triệu chứng đau bụng, giảm cân và tăng tốc độ lắng hồng cầu cho thấy phình động mạch chủ bụng do viêm.[6]
Cũng có thể có khối u mạch đập đau khi chạm vào, có thể sờ thấy khi khám và tăng protein phản ứng C. Đau bụng
hoặc đau lưng kèm sốt cho thấy phình động mạch chủ bụng do nấm hoặc nhiễm trùng. Thường có tiền sử chấn
thương động mạch, lạm dụng thuốc đường tĩnh mạch, nhiễm trùng cục bộ hoặc đồng thời, viêm nội tâm mạc do vi
khuẩn hay giảm sức đề kháng. Viêm tủy xương ở cột sống lồng ngực hoặc thắt lưng có thể phát triển. Thường gặp
chứng thiếu máu, tăng bạch cầu và cấy máu dương tính.[8] Các biến chứng của phình động mạch không bị vỡ có thể
giúp cho việc chẩn đoán, bao gồm huyết khối đoạn xa, tắc mạch cấp tính do huyết khối, hoặc các triệu chứng do giãn
đài bể thận niệu quản.[9]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Phổ biến nhất là bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng nào và tình trạng phình mạch của họ được ghi nhận khi khám
lâm sàng hoặc làm các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh vì những lý do khác.

Tiền sử
Ở số ít bệnh nhân có triệu chứng, đau bụng, đau lưng, và đau vùng bẹn là triệu chứng điển hình. Bệnh sử được chỉ dẫn
theo hướng yếu tố nguy cơ:

• Phát triển (Tăng Lipid máu, bênh lý mô liên kết, COPD, và tăng huyết áp)[1] [4] [9] [11] [17] [49] [50] [52]
• Mở rộng (Tiền sử cấy ghép tim hoặc thận, tiền sử đột quỵ, cao tuổi [>70 tuổi] và bệnh tim nặng)[53] [54]
• Vỡ (Nữ giới, tiền sử cấy ghép tim hoặc thận, tăng huyết áp).[9] [45] [46] [51] [53] [55]

Tiền sử hút thuốc lá làm tăng nguy cơ phát triển phình động mạch chủ bụng, giãn và vỡ động mạch chủ của bệnh
nhân.[9] [17] [18] [33] [53] Ở đàn ông chưa từng hút thuốc, các yếu tố nguy cơ quan trọng đối với phình động mạch
chủ bụng bao gồm tuổi cao và người thân trực hệ bị phình động mạch chủ bụng.[3]
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Có thể thấy có tiền sử phẫu thuật vùng bụng trước đây hoặc điều trị phình động mạch chủ bằng can thiệp nội mạc
mạch máu cũng như tiền sử gia đình mắc phình động mạch chủ bụng.

Khám lâm sàng
Khám bụng có thể thấy khối u đập theo nhịp tim và tăng nhạy cảm vùng bụng. Khám lâm sàng cần bao gồm đánh giá
phình động mạch ngoại vi (đùi và vùng kheo).[56]

Khám phình động mạch trên lâm sàng chỉ thấy bệnh nhân tăng nhạy cảm trong trường hợp bệnh nhân gầy và có phình
động mạch chủ bụng >5 cm, với độ nhạy cảm và độ đặc hiệu chung lần lượt là 68% và 75%.[1] [57]

Phình mạch bị vỡ thể hiện với bộ ba triệu chứng đau bụng và/hoặc đau lưng, khối u vùng bụng đập theo nhịp tim và
tụt huyết áp.

Sốt có thể làm tăng sự nghi ngờ đối với phình động mạch chủ bụng do nhiễm trùng trong bối cảnh lâm sàng thích
hợp.

Xét nghiệm quan trọng
Siêu âm là phương pháp ban đầu được lựa chọn để phát hiện phình động mạch chủ bụng (độ nhạy cảm và độ đặc
hiệu lần lượt là 92% đến 99% và gần 100%).[1] [2] [57] [58] Sau khi chẩn đoán, chụp mạch máu bằng cắt lớp vi tính
(CTA) hoặc cộng hưởng từ (MRA) được sử dụng để tạo bản đồ giải phẫu nhằm hỗ trợ lập kế hoạch điều trị (mổ mở
hoặc can thiệp nội mạch).[59]

Tăng tốc độ lắng hồng cầu và Protein phản ứng C có thể giúp chẩn đoán phình động mạch chủ bụng do viêm. Tăng
bạch cầu và thiếu máu tương đối trên xét nghiệm công thức máu kèm theo cấy máu dương tính chứng tỏ phình động
mạch chủ bụng do nhiễm trùng.

Các yếu tố dự đoán nguy cơ vỡ bao gồm tốc độ giãn phình động mạch chủ bụng, tăng độ dày huyết khối thành túi
phình, thành cứng, căng, và mức căng thành phình động mạch chủ bụng đỉnh.[56] [60]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
hút thuốc

• Đây là yếu tố nguy cơ liên quan mạnh mẽ nhất.[1] [9] [11] [17] [18]
• Hút thuốc lá chủ động liên quan độc lập với viêm mô cấp cao về mặt mô học.[33]
• Thời gian hút thuốc làm tăng nguy cơ đáng kể. Đây là mối tương quan tuyến tính đáp ứng theo liều. Mỗi năm hút

thuốc làm tăng 4% nguy cơ tương đối.[18]

Di truyền/tiền sử gia đình

• Các kết quả nghiên cứu ủng hộ tính chất gia đình và khuynh hướng di truyền của phình động mạch chủ bụng.[1]
[9] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

• Trong nghiên cứu dựa trên quần thể lớn, tỉ lệ tiền sử gia đình có phình động mạch chủ bụng ở thế hệ thứ nhất
trong các ca bệnh cao hơn so với trong nhóm chứng (8,4% so với 4,6%, p = 0,0001).[42] Nguy cơ phình động
mạch chủ bụng liên quan đến tiền sử gia đình tăng khoảng gấp đôi so với không có tiền sử gia đình (tỷ suất chênh
[OR] 1,9, 95% CI 1,6 đến 2,2).
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Độ tuổi tăng

• Tỷ lệ hiện mắc tăng theo độ tuổi.[1] [11]
• Được chẩn đoán nhiều nhất ở nam giới >55 tuổi và tình trạng vỡ hiếm khi xảy ra trước 65 tuổi.
• Phình động mạch chủ bụng được phát hiện chậm hơn khoảng 10 năm ở phụ nữ.[9] [43] [44]

Giới tính nam (tỷ lệ hiện mắc)

• Phình động mạch chủ bụng xảy ra ở nam giới cao gấp 4 đến 6 lần so với phụ nữ.[1] [9] [11]

Giới tính nữ (vỡ)

• Nguy cơ vỡ ở phụ nữ cao hơn nam giới.[45] [46]

Bẩm sinh/rối loạn mô liên kết

• Thoái hóa động mạch chủ tăng nhanh ở bệnh nhân có van động mạch chủ hai lá, hội chứng Marfan, và trong khi
mang thai.[47] [48] [49]

• Hội chứng Marfan đặc biệt liên quan đến hoại tử tế bào lớp áo giữa dạng nang của động mạch chủ, thứ phát do bất
thường thường nhiễm sắc thể trội của Fibrillin týp 1, một Protein cấu trúc điều khiển và điều hòa Elastin trong quá
trình phát triển của động mạch chủ.[47] [48] Kết quả là, động mạch chủ trưởng thành bất thường về tính đàn hồi,
tăng độ cứng và giãn dần.[49]

Yếu
Tăng Lipid máu

• Lipoprotein tăng ở bệnh nhân có phình động mạch chủ bụng độc lập với các yếu tố nguy cơ về tim mạch và mức
độ xơ vữa động mạch.[4] [9]

• Bệnh nhân phình động mạch chủ bụng có mức Apolipoprotein AI và HDL Cholesterol thấp hơn đáng kể so với
nhóm chứng tương ứng mắc bệnh tắc động mạch chủ - chậu.[1] [4]

• Cholesterol toàn phần cao là yếu tố nguy cơ tương đối yếu đối với phình động mạch chủ bụng, trong khi HDL
Cholesterol cao liên quan chặt chẽ với nguy cơ thấp mắc phình động mạch chủ bụng.[11] [44]

COPD

• Điều này là do thoái hóa Elastin do thuốc lá gây ra.[4] [9]
• Các nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa giảm chức năng hô hấp và phình động mạch chủ bụng có thể là do

kích hoạt viêm và cầm máu để phản ứng với thương tích.[50]

Xơ vữa động mạch (tức là bệnh động mạch vành [CAD], bệnh động mạch ngoại vi)

• Bệnh động mạch vành là yếu tố nguy cơ liên quan độc lập.[1] [17]

Tăng huyết áp

• Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ độc lập yếu.[1] [9] [11]
• Có mối liên quan giữa huyết áp tâm thu và phình động mạch chủ bụng ở phụ nữ và mối liên quan với thuốc điều

trị tăng huyết áp từng dùng và nguy cơ phình động mạch chủ bụng cho cả hai giới.[11] [44]

Chiều cao tăng

• Chiều cao tăng là yếu tố nguy cơ liên quan độc lập, mặc dù sau khi điều chỉnh theo độ tuổi và giới tính, mối liên
quan không còn đáng kể nữa.[1] [17] [51]
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Béo phì kiểu trung tâm

• Một nghiên cứu ở hơn 12.000 nam giới đã chứng minh mối liên quan độc lập giữa béo phì kiểu trung tâm và
phình động mạch chủ bụng.[44]

Không phải do tiểu đường

• Đánh giá hệ thống và phân tích gộp cho thấy đái tháo đường bảo vệ khỏi sự tiến triển và giãn rộng phình động
mạch chủ bụng.[19] Tuy nhiên, cơ chế bảo vệ vẫn chưa được xác định. Khả năng sống sót sau phẫu thuật và lâu
dài ở bệnh nhân điều trị phình động mạch chủ bụng mắc đái tháo đường thấp hơn so với những người không mắc
đái tháo đường, điều này có thể do gánh nặng của bệnh tim mạch.[19]

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 nguy cơ chính bao gồm hút thuốc lá, tiền sử gia đình, độ tuổi tăng, giới tính nam đối với tỷ lệ hiện mắc
và giới tính nữ đối với tình trạng vỡ, và rối loạn bẩm sinh/mô liên kết.

khối u vùng bụng đập theo nhịp tim có thể sờ thấy (không thường gặp)

• Khám phình động mạch trên lâm sàng chỉ thấy bệnh nhân tăng nhạy cảm trong trường hợp bệnh nhân gầy và có
phình động mạch chủ bụng >5 cm, với độ nhạy cảm và độ đặc hiệu chung lần lượt là 68% và 75%.[1] [57]

Các yếu tố chẩn đoán khác

đau bụng, lưng hoặc bẹn (không thường gặp)

• Bệnh nhân thường không có triệu chứng và tình trạng phình động mạch được phát hiện ngẫu nhiên.

Hạ huyết áp (không thường gặp)

• Phình mạch bị vỡ thể hiện với bộ ba triệu chứng đau bụng và/hoặc đau lưng, khối u vùng bụng đập theo nhịp tim
và tụt huyết áp.
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

siêu âm ổ bụng

• Xét nghiệm xác định (độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 92% đến 99% và
gần 100%).[1] [2] [57] [58]

• Thực hiện siêu âm vuông góc với trục động mạch chủ vì các góc xiên có thể
ước tính quá mức đường kính động mạch chủ thật sự.[2]

• Mối tương quan Intra-observer khi đánh giá đoạn chia động mạch chủ - chậu
có thể tốt hơn đoạn gần chỗ chia động mạch thận.[61]

• Thật không may, siêu âm cung cấp ít tiện ích trong đánh giá hình ảnh phình
động mạch đoạn gần với gốc động mạch thận.[62] [63]

Phình động mạch chủ bụng là
tình trạng giãn bệnh lý vĩnh
viễn của động mạch chủ có
đường kính >1,5 lần so với
đường kính trước sau (AP)
của đoạn đó tính theo giới tính
và kích thước cơ thể của bệnh
nhân. Ngưỡng được áp dụng
phổ biến nhất là đường kính từ
3 cm trở lên. 24957320 LeFevre
ML; US Preventive Services
Task Force. Screening for
abdominal aortic aneurysm:
U.S. Preventive Services
Task Force recommendation
statement. Ann Intern Med.
2014 Aug 19;161(4):281-90.
http://annals.org/aim/
fullarticle/1883339/screening-
abdominal-aortic-aneurysm-u-
s-preventive-services-task-force

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Tốc độ lắng hồng cầu/Protein phản ứng C

• Cho thấy phình động mạch chủ bụng do viêm.

Tăng

Công thức máu

• Tăng bạch cầu và thiếu máu tương đối trên công thức máu (FBC) kèm theo
cấy máu dương tính cho thấy phình động mạch chủ bụng do nhiễm trùng.

Tăng bạch cầu, thiếu máu

Cấy máu

• Tăng bạch cầu và thiếu máu tương đối trên công thức máu (FBC) kèm theo
cấy máu dương tính cho thấy phình động mạch chủ bụng do nhiễm trùng.

dương tính
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Xét nghiệm Kết quả

Chụp mạch máu bằngcắt lớp vi tính (CTA)/CT

• Có thể biểu hiện tụ máu sau màng bụng, gián đoạn thành động mạch chủ,
hoặc tràn chất cản quang vào khoang màng bụng, tất cả đều là dấu hiệu vỡ
động mạch chủ bụng.[9] [64]

• Cũng hữu ích trong chẩn đoán phình động mạch chủ gần gốc động mạch thận
hoặc gần với động mạch thận.[63] [64]

• Lựa chọn đầu tiên cho việc lập kế hoạch trong khi phẫu thuật; lát cắt 0,5 mm
là phù hợp và cần tái tạo 3D để lập kế hoạch chính xác.

Phình động mạch chủ bụng là
tình trạng giãn bệnh lý vĩnh
viễn của động mạch chủ có
đường kính >1,5 lần so với
đường kính trước sau (AP)
của đoạn đó tính theo giới tính
và kích thước cơ thể của bệnh
nhân. Ngưỡng được áp dụng
phổ biến nhất là đường kính từ
3 cm trở lên. 24957320 LeFevre
ML; US Preventive Services
Task Force. Screening for
abdominal aortic aneurysm:
U.S. Preventive Services
Task Force recommendation
statement. Ann Intern Med.
2014 Aug 19;161(4):281-90.
http://annals.org/aim/
fullarticle/1883339/screening-
abdominal-aortic-aneurysm-u-
s-preventive-services-task-force

Chụp mạch máu bằng cộng hưởng từ (MRA)/MRI

• Là phương pháp ưược lựa chọn trước phẫu thuật trong trường hợp bệnh nhân
dị ứng với chất cản quan.

Phình động mạch chủ bụng là
tình trạng giãn bệnh lý vĩnh
viễn của động mạch chủ có
đường kính >1,5 lần so với
đường kính trước sau (AP)
của đoạn đó tính theo giới tính
và kích thước cơ thể của bệnh
nhân. Ngưỡng được áp dụng
phổ biến nhất là đường kính từ
3 cm trở lên. 24957320 LeFevre
ML; US Preventive Services
Task Force. Screening for
abdominal aortic aneurysm:
U.S. Preventive Services
Task Force recommendation
statement. Ann Intern Med.
2014 Aug 19;161(4):281-90.
http://annals.org/aim/
fullarticle/1883339/screening-
abdominal-aortic-aneurysm-u-
s-preventive-services-task-force
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Phình động mạch chủ bụng Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm túi thừa • Táo bón; đau bụng thường gặp
hơn và thường nằm ở góc phần
tư dưới bên trái.

• Không có khối u đập theo nhịp
tim ở vùng bụng khi khám lâm
sàng. Thay vào đó, có thể nhận
thấy tình trạng 'đầy' bụng hoặc
quanh trực tràng. Có thể sốt.[65]

• Xét nghiệm Guaiac phân có thể
cho kết quả dương tính dạng
vết.

• Có thể tăng bạch cầu.
• Chụp CT sẽ cho thấy động

mạch chủ đường kính bình
thường và có thể có túi thừa,
viêm mô mỡ quanh kết tràng
hoặc các mô khác, độ dày thành
ruột >4 mm, hoặc áp-xe quanh ổ
bụng.[65]

Cơn đau quặn niệu quản • Đau bụng nặng bắt đầu ở sườn
và lan ra phía trước tới bẹn.

• Đi kèm với buồn nôn, nôn, đái
máu, tiểu khó, tiểu dắt hay tiểu
gấp.[66]

• Nam giới >55 tuổi có biểu hiện
đau quặn niệu quản cần được
xem xét có dấu hiệu phình động
mạch chủ bụng rò rỉ/vỡ cho đến
khi được có chẩn đoán xác định
khác.

• Xét nghiệm nước tiểu dương
tính với máu và có thể cho thấy
các hạt tinh thể và/hoặc bằng
chứng nhiễm trùng.

• Siêu âm và chụp CT sẽ cho thấy
động mạch chủ đường kính bình
thường và có thể có sỏi trong
niệu quản hoặc sỏi thận.[66]

Hội chứng ruột kích thích
(IBS)

• Khó chịu từng đợt ở vùng bụng
với các đợt bùng phát kéo dài từ
2 đến 4 ngày.

• Các triệu chứng liên quan có thể
bao gồm đầy hơi, đi ngoài nhiều
lần, và đi ngoài bất thường.

• Phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi bị ảnh
hưởng nhiều hơn nam giới.

• Khám tổng quát thường bình
thường, mặc dù một số bệnh
nhân có thể lo lắng. Đau khi
chạm vùng bụng khó xác định
vị trí.[67]

• Phương thức chụp hình ảnh
thường không đi đến kết luận,
nhưng sẽ cho thấy động mạch
chủ đường kính bình thường.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Bệnh viêm ruột • Thường là đau bụng 'quặn' và ở
bên trái. Bệnh nhân thường bị
tiêu chảy (có máu và không có
máu), đi ngoài gấp, và phải rặn
khi đi ngoài.

• Các biểu hiện ngoài ruột thường
gặp ở bệnh Crohn.

• Khám vùng bụng có thể biểu
hiện âm thanh bất thường trong
ruột, phát hiện khối u vùng
bụng, và đau khi sờ vào. Có thể
nhìn thấy các tổn thương niêm
mạc. Có thể có các lỗ rò, vết
nứt, hoặc áp-xe hậu môn khi
khám trực tràng.[68]

• Thường gặp tình trạng thiếu
máu.

• Siêu âm hoặc chụp CT sẽ cho
thấy động mạch chủ đường kính
bình thường.

• Nội soi kết hợp với sinh thiết
cho thấy tổn thương điển hình
của viêm loét đại tràng hay bệnh
Crohn.[68]

Viêm ruột thừa • Đau thường xảy ra quanh rốn,
tập trung ở góc phần tư dưới
bên phải.

• Thường gặp buồn nôn, nôn và
chứng biếng ăn đi kèm.

• Bệnh nhân thường bị sốt, đau
khi chạm ở góc phần tư dưới
bên phải hay có phản ứng thành
bụng khi khám vùng bụng.

• Thường gặp tăng bạch cầu và
đái mủ vô trùng khi xét nghiệm
nước tiểu.

• Siêu âm hoặc chụp CT sẽ cho
thấy động mạch chủ đường kính
bình thường, ruột thừa bị viêm
hoặc bằng chứng thủng ruột.

Xoắn buồng trứng • Phụ nữ bị đau bất ngờ, liên tục,
không cụ thể ở vùng bụng dưới;
thường gặp buồn nôn và nôn.
Bệnh nhân có thể biểu hiện sốt
khi khám lâm sàng, và có thể sờ
thấy khối cạnh tử cung.[69]

• Có thể tăng bạch cầu. Siêu âm
sẽ cho thấy động mạch chủ
đường kính bình thường và
có thể giảm hoặc không có
dòng chảy trong mạch cạnh tử
cung.[69]

Xuất huyết đường tiêu hóa
(GI)

• Bệnh nhân biểu hiện sốc xuất
huyết có thể tương tự vỡ động
mạch chủ. Tiền sử chảy máu
đường tiêu hóa, nôn ra máu,
phân đen, hay máu đỏ tươi theo
trực tràng là thường gặp.

• Có thể cho thấy yếu tố nguy cơ
tiền sử về bệnh ác tính đường
tiêu hóa hoặc bệnh viêm loét dạ
dày.

• Khi khám trực tràng có thể nhìn
thấy nhiều máu, hoặc có thể bị
nôn ra máu đen như bã cà phê
khi đặt ống nội khí quản.

• Phân có thể cho kết quả Guaiac
dương tính.

• Đánh giá nội soi có thể cho thấy
nguồn chảy máu cùng với loét
niêm mạc, polyp hoặc khối u.

• Siêu âm hoặc chụp CT sẽ cho
thấy động mạch chủ đường kính
bình thường.
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Phình động mạch chủ bụng Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Phình động mạch tạng/tắc
nghẽn cấp tính

• Huyết khối mạch tạng cấp tính
gây ra sự khác biệt rõ rệt giữa
đau dữ dội cấp tính ở vùng giữa
bụng và đau nhẹ trong triệu
chứng thực thể ban đầu.

• Bệnh nhân thường bị đau bụng
giữa dữ dội, không ngớt kèm
theo buồn nôn và nôn mửa mà
có thể đi kèm tiêu chảy ồ ạt.

• Hầu hết phình động mạch tạng
không có triệu chứng cho đến
khi vỡ.[70]

• Thường gặp tăng bạch cầu, cô
đặc máu, và nhiễm toan toàn
thân trong tắc nghẽn mạch tạng
cấp tính. Tăng nồng độ Amylase
trong huyết thanh, Phốt pho vô
cơ, Creatinine pPhosphokinase
và pPhosphatase kiềm có thể đi
kèm với nhồi máu ruột.

• Chụp mạch máu có thể giúp
chẩn đoán và có thể giúp điều
trị trong trường hợp tắc nghẽn
mạch.

• Siêu âm và chụp CT sẽ cho thấy
động mạch chủ đường kính bình
thường và sẽ chẩn đoán phình
động mạch tạng.[70]
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Phình động mạch chủ bụng Điều trị
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Bệnh nhân bị phình động mạch bị vỡ cần được điều trị khẩn cấp.

Đối với bệnh nhân bị phình động mạch chủ có triệu chứng, việc điều trị được chỉ định bất kể đường kính là bao
nhiêu.[76]

Đối với phình động mạch chủ bụng không có triệu chứng phát hiện ngẫu nhiên, ưu tiên theo dõi để điều trị cho đến khi
nguy cơ vỡ về lý thuyết vượt quá nguy cơ tử vong ước tính do phẫu thuật. Nói chung, điều trị được chỉ định ở bệnh nhân
có phình động mạch chủ bụng lớn không có triệu chứng (ví dụ: có đường kính trên 5,5 cm ở nam giới hoặc 5,0 cm ở phụ
nữ tại Hoa Kỳ, mặc dù quyết định điều trị dựa trên kích thước lớn hơn có thể khác ở các quốc gia khác, ví dụ như ở Anh
Quốc).[1] [77] [78] [79] [80] [81]

Có thể điều trị phình động mạch không có triệu chứng, có triệu chứng, và bị vỡ bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch hoặc
phẫu thuật mở; việc lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật nên tính đến mong muốn của bệnh nhân, độ tuổi, giới tính, các yếu tố
nguy cơ trong phẫu thuật và các yếu tố giải phẫu.

Vỡ phình động mạch chủ bụng
Bệnh nhân có bộ ba triệu chứng là đau bụng và/hoặc đau lưng, khối u vùng bụng đập theo nhịp tim, và tụt huyết áp
cần được hồi sức ngay và đánh giá nguy cơ phẫu thuật vì việc điều trị khối phình là phương pháp có khả năng duy
nhất.[56] [82] Tuy nhiên, hầu hết các bệnh nhân bị vỡ sẽ không thể sống sót để đến phòng phẫu thuật.
[Fig-3]

Ở bệnh nhân xác nhận mắc phình động mạch chủ bụng bị vỡ, tỷ lệ tử vong sau 3 năm thấp hơn ở những người được
chọn ngẫu nhiên để điều trị can thiệp nội mạch (EVAR) so với cách phẫu thuật (48% so với 56%, HR 0,57, 95% CI
0,36 đến 0,90).[83] Sự khác biệt giữa các nhóm điều trị không còn rõ ràng sau 7 năm theo dõi (HR 0,92, 95% CI 0,75
đến 1,13). Tỷ lệ tái can thiệp không khác biệt đáng kể giữa các nhóm được chọn ngẫu nhiên sau 3 năm (HR 1,02,
95% CI 0,79 đến 1,32).[83] Có một số bằng chứng cho thấy điều trị can thiệp đối với phình động mạch chủ bụng bị
vỡ có thể làm giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ hiệu quả hơn ở nam giới.[83] [84] [85] 

Điều trị hỗ trợ phình động mạch chủ bụng bị vỡ
Các biện pháp hồi sức chuẩn được bắt đầu ngay lập tức. Bao gồm:

• Airway management (supplemental oxygen or endotracheal intubation and assisted ventilation if the patient is
unconscious).

[VIDEO: Tracheal intubation animated demonstration ]

[VIDEO: Bag-valve-mask ventilation animated demonstration ]
• Đặt đường truyền tĩnh mạch (đường truyền tĩnh mạch trung tâm).
• Ống thông động mạch; ống thông đường tiểu.
• Hồi sức hạ huyết áp: bù dịch quá mức có thể gây ra rối loạn đông máu do pha loãng và hạ nhiệt và vỡ huyết

khối thứ phát do tăng lưu lượng máu, tăng áp lực tưới máu và giảm độ nhớt máu, do đó làm trầm trọng thêm
tình trạng chảy máu.[89] [90] [91] [92] Truyền hơn 3,5 lít chất dịch trước khi phẫu thuật có thể làm tăng nguy
cơ tử vong tương đối.[89] Nên đạt huyết áp tâm thu mục tiêu 50 đến 70 mmHg và hạn chế truyền dịch trước
khi phẫu thuật.[90] [91] [92]

• Chuẩn bị sẵn các sản phẩm máu (hồng cầu, tiểu cầu, và huyết tương tươi đông lạnh) và truyền máu để hồi sức,
điều trị thiếu máu nặng, và rối loạn đông máu.
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Phình động mạch chủ bụng Điều trị

• Thông báo cho nhóm gây tê, đơn vị hồi sức tích cực, và phẫu thuật.

Dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm ủng hộ việc sử dụng chụp CT trong trường hợp phình động
mạch chủ bụng bị vỡ.[93] Điều này không gây ra chậm trễ đáng kể và cho phép lập kế hoạch thích hợp trước phẫu
thuật.

Phình động mạch chủ bụng có triệu chứng nhưng không vỡ
Ở bệnh nhân bị phình động mạch chủ có triệu chứng, việc điều trị được chỉ định bất kể đường kính khối phình.[76]
[94] Việc phát triển cơn đau mới hoặc trầm trọng hơn có thể báo hiệu phình động mạch tăng lên và dọa vỡ. Do đó,
phình động mạch có triệu chứng, không vỡ cần được điều trị khẩn cấp.[56] Trong một số trường hợp, can thiệp có
thể bị trì hoãn trong vài giờ để tối ưu hóa các điều kiện nhằm đảm bảo điều trị thành công; những bệnh nhân này cần
được theo dõi chặt chẽ trong đơn vị hồi sức tích cực.[56]

Can thiêp nội mạch được sử dụng ngày càng nhiều để điều trị cho bệnh nhân phình động mạch chủ bụng có triệu
chứng.[95] [96] Trong các nghiên cứu quan sát, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ngắn hạn không khác biệt giữa điều
trị can thiệp nội mạch và phẫu thuật mở đối với phình động mạch chủ bụng có triệu chứng.[95] [96] [97] 

Dữ liệu từ Chương trình Cải thiện Chất lượng Phẫu thuật Quốc gia của Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ năm
2011-2013 cho thấy tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày ở các bệnh nhân mắc phình động mạch chủ bụng có triệu chứng
xấp xỉ gấp đôi so với bệnh nhân mắc phình động mạch chủ bụng không có triệu chứng sau khi điều trị bằng can thiệp
(có triệu chứng là 3,8% so với không có triệu chứng là 1,4%, p = 0,001) hoặc phẫu thuật mở (có triệu chứng là 7,7%
so với không có triệu chứng là 4,3%, P = 0,08).[98] Số lượng bệnh nhân nhỏ có thể dẫn đến kết quả không có ý nghĩa
thống kê của phương pháp phẫu thuật mở.

Phình động mạch chủ bụng nhỏ không có triệu chứng được phát hiện tình cờ
Đối với phình động mạch chủ bụng phát hiện tình cờ, ưu tiên theo dõi để điều trị cho đến khi nguy cơ vỡ về mặt lý
thuyết vượt quá nguy cơ tử vong ước tính do phẫu thuật mở.[3] [94] Phẫu thuật sớm để điều trị phình động mạch
chủ bụng nhỏ hơn không làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân hoặc tỷ lệ tử vong do phình động mạch chủ
bụng.[3] [99] Một đánh giá tổng quát (4 thử nghiệm, 3314 người tham gia) đã tìm ra bằng chứng thuyết phục để
chứng minh rằng việc điều trị ngay lập tức phình động mạch chủ bụng nhỏ (4 cm đến 5,5 cm) không cải thiện khả
năng sống sót lâu dài so với theo dõi (HR đã điều chỉnh 0,88, 95% CI 0,75 đến 1,02, thời gian theo dõi trung bình 10
năm).[99] Việc không có lợi ích từ phẫu thuật ngay lập tức là nhất quán bất kể độ tuổi bệnh nhân, đường kính phình
động mạch nhỏ và dù điều trị can thiệp hay phẫu thuật mở.[99]

Chỉ định phẫu thuật phình động mạch chủ bụng nhỏ hơn thường được dùng trong trường hợp phát triển nhanh hoặc
khi đạt đường kính ngưỡng chỉ định điều trị phình động mạch khi siêu âm lại.[3] 

Mục tiêu y tế cho phình động mạch nhỏ không có triệu chứng bao gồm:

1. Theo dõi:

• Hướng dẫn của Hội Tim mạch học Hoa Kỳ/Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo cần theo dõi phình động
mạch chủ bụng dưới/ngang chỗ chia động mạch thận có đường kính 4,0 đến 5,4 cm bằng siêu âm/CT 6 đến 12
tháng/lần.[76] Phình động mạch chủ bụng <4,0 cm đòi hỏi siêu âm 2 đến 3 năm/lần.[76]

• Cơ quan dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh khuyến nghị khoảng thời gian sàng lọc mỗi năm một lần cho phình
động mạch chủ bụng từ 3,0 đến 4,4 cm và 3 tháng một lần cho phình động mạch chủ bụng từ 4,5 đến 5,4
cm.[100]
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• Một đánh giá tổng quát và phân tích gộp dữ liệu của từng bệnh nhân đã kết luận rằng khoảng thời gian theo
dõi mỗi 2 năm đối với phình động mạch chủ bụng từ 3,0 đến 4,4 cm và 6 tháng đối với phình động mạch chủ
bụng từ 4,5 đến 5,4 cm là an toàn và có lợi về mặt chi phí-hiệu quả.[75]

• Phân tích tốc độ phát triển phình động mạch chủ bụng và tỷ lệ vỡ chỉ ra rằng để duy trì nguy cơ vỡ phình động
mạch chủ bụng <1%, cần phải có thời gian theo dõi 8,5 năm/lần đối với nam giới có đường kính phình động
mạch chủ bụng ban đầu là 3,0 cm.[75] Thời gian theo dõi ước tính tương ứng đối với nam giới có đường kính
phình động mạch ban đầu 5,0 cm là 17 tháng. Mặc dù có tốc độ phát triển phình động mạch nhỏ là tương tự
giữa hai giới, tỷ lệ vỡ ở phụ nữ cao gấp 4 lần so với nam giới.[75] Các chương trình và tiêu chí theo dõi để
xem xét phẫu thuật mở cần được điều chỉnh cho phụ nữ bị phình động mạch chủ bụng được phát hiện tình cờ.

2. Kiểm soát yếu tố nguy cơ có thể giảm tình trạng giãn lớn và vỡ:

• Dừng hút thuốc - liệu pháp thay thế Nicotine, Nortriptyline, và Bupropion, hoặc tư vấn.[1] [9] [11] [17] [18]
[101] [102] [103]

• Điều trị ngắn hạn bằng thuốc chẹn Beta dường như không làm giảm tốc độ mở rộng phình động mạch chủ
bụng.[3] Các thử nghiệm trong đó bệnh nhân mắc phình động mạch chủ bụng nhỏ được chọn ngẫu nhiên để
dùng Propranolol với mục đích giảm tốc độ mở rộng phình động mạch đã không thể chứng minh được hiệu
quả bảo vệ đáng kể.[104] Propranolol được dung nạp kém trong các nghiên cứu này.[104]

3. Điều trị tích cực bệnh tim mạch khác:

• Cần điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch có thể điều chỉnh như tăng huyết áp và rối loạn Lipid máu. Nên bắt
đầu Statin ít nhất 1 tháng trước khi phẫu thuật để giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, và tiếp tục vô thời hạn.[74]

Phình động mạch chủ bụng lớn không triệu chứng phát hiện tình cờ
Nói chung, điều trị được chỉ định ở bệnh nhân có phình động mạch chủ bụng lớn không có triệu chứng (ví dụ: có
đường kính trên 5,5 cm ở nam giới hoặc 5,0 cm ở phụ nữ tại Hoa Kỳ, mặc dù quyết định điều trị dựa trên kích thước
lớn hơn có thể khác ở các quốc gia khác, ví dụ như ở Anh Quốc). Điều trị phình động mạch ≥5,5 cm có ưu điểm về
tỷ lệ sống sót.[1] [78] [79] [80] [81]

Các quyết định liên quan đến việc điều trị cần được cá thể hóa, có tính đến mong muốn của bệnh nhân, độ tuổi, giới
tính, yếu tố nguy cơ trong khi phẫu thuật, và các yếu tố nguy cơ giải phẫu. Cần thận trọng khi đánh giá chất lượng
cuộc sống của bệnh nhân và tiến hành tư vấn kỹ về rủi ro của phẫu thuật (ví dụ: thông báo cho bệnh nhân về điểm
nguy cơ tử vong trong khi phẫu thuật theo Vascular Quality Initiative) và chất lượng cuộc sống sau đó. Cần xem xét
can thiệp nội mạch ở bệnh nhân không phù hợp với phẫu thuật mở.[56] [77] [78] [79] [80] [99] 1[B]Evidence

Dữ liệu cho thấy ở những bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng lớn (từ 5 đến 5,5 cm) đang lựa chọn điều trị,
phương pháp can thiệp tương đương với phẫu thuật mở về tỷ lệ sống sót chung, mặc dù tỷ lệ can thiệp thứ phát cao
hơn đối với can thiệp nội mạch.[105] Can thiệp làm giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến phình động mạch chủ bụng
(nhưng không giảm tỉ lệ sống sót dài hạn chung) ở bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng lớn (≥5,5 cm) không
thích hợp để phẫu thuật mở.[106] 2[A]Evidence Sau khi điều trị, phình động mạch chủ bụng lớn có vẻ có liên quan
đến khả năng sống sót muộn kém hơn so với phình động mạch nhỏ hơn (HR chung 1,14 cho mỗi lần tăng 1 cm đường
kính khối phình, 95% CI 1,09 đến 1,18; thời gian theo dõi 12 đến 91,2 tháng).[107] Mối liên quan này rõ ràng hơn
đối với điều trị can thiệp so với phẫu thuật mở.

Điều trị tùy chọn ở bệnh nhân không có triệu chứng cho phép đánh giá trước khi phẫu thuật, phân tầng nguy cơ tim
mạch và tối ưu điều trị các bệnh kết hợp. Bệnh động mạch vành vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm và
muộn sau khi điều trị phình động mạch chủ bụng.
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Điều trị can thiệp nội mạch (EVAR)
Can thiệp nội mạch là đặt stent che phủ toàn bộ đoạn phình bằng con đường nội mạch, do đó bít kín thành đoạn
phình, tránh được áp lực hệ thống, ngăn vỡ và cho phép giảm kích thước túi phình. Đặt stent có thể được thực hiện
qua da thông qua các thiết bị có kích thước nhỏ, hoặc sau khi làm lộ các động mạch đùi bằng phẫu thuật. Đánh giá
Cochrane không tìm thấy sự khác biệt giữa các kỹ thuật sau thời gian theo dõi ngắn (6 tháng), ngoại trừ phương pháp
qua da có thể nhanh hơn.[108] Thiếu dữ liệu dài hạn về độ bền của các thiết bị có kích thước nhỏ.
[Fig-4]

[Fig-5]

Cần đánh giá mức độ phù hợp với can thiệp thông qua chụp mạch máu bằng cắt lớp vi tính 0,5 mm. Điều quan trọng
là bác sĩ can thiệp quen với các hướng dẫn sử dụng cụ thể cho loại stent được sử dụng.

Khuyến cáo theo dõi hàng năm suốt đời bằng siêu âm hoặc CT sau can thiệp phình động mạch chủ bụng.[56] [74]

Phẫu thuật mở
Phẫu thuật mở có thể là qua phúc mạc hoặc sau phúc mạc. Sau khi kiểm soát động mạch chủ đoạn gần và xa, phình
động mạch được mở ra, thắt các nhánh chảy máu trào ngược, và đoạn nối nhân tạo được khâu từ động mạch chủ gần
bình thường đến động mạch chủ xa bình thường (hoặc đoạn động mạch chậu). Sau khi dòng chảy được phục hồi đến
các động mạch chậu hai bên, túi phình động mạch sẽ đóng lại phía trên đoạn nối.[109] Cần cân nhắc phương pháp
tiếp cận sau phúc mạc cho bệnh nhân phình động mạch bao gồm cả đoạn động mạch chủ ngang thận và/hoặc nội tạng,
hoặc khi có phình động mạch do viêm, thận móng ngựa, hoặc vùng bụng rất khó đối với phẫu thuật.[56] [110] [111]

Khuyến cáo sử dụng đoạn nối thẳng khi không mắc bệnh nặng ở động mạch chậu.[56] Nên thực hiện nối động mạch
chủ gần càng gần động mạch thận càng tốt.[56] Khuyến cáo không để các phần của đoạn nối chạm trực tiếp vào ruột
trong khoang màng bụng.[56] Nên xem xét ghép lại động mạch mạc treo tràng dưới (IMA) trong những trường hợp
tăng nguy cơ thiếu máu cục bộ đại tràng (tức là bệnh động mạch mạc treo tràng trên hoặc thân tạng có liên quan, động
mạch mạc treo ngoằn ngoèo phình to, tiền sử cắt đại tràng, không có khả năng duy trì tưới máu hạ vị, mất nhiều máu
hoặc hạ huyết áp trong phẫu thuật, dòng chảy kém trong động mạch mạc treo tràng dưới sau khi mở đoạn nối, dòng
chảy Doppler kém trong mạch đại tràng, hoặc nếu xuất hiện thiếu máu cục bộ đại tràng).[56] [112]

Lựa chọn điều trị
Điều trị can thiệp nội mạch mạch máu chiếm hơn 70% toàn bộ trường hợp điều trị phình động mạch chủ bụng
ở Hoa Kỳ.[113] Ở Anh Quốc, 69% trường hợp phình động mạch chủ bụng đoạn dưới thận không cấp cứu và
89% phình động mạch chủ bụng phức tạp được điều trị bằng điều trị can thiệp nội mạch trong khoảng thời gian
2014-15.[114] Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân đều thích hợp cho điều trị can thiệp nội mạch. Do đó, các
hướng dẫn khuyến cáo lựa chọn phương pháp điều trị tùy theo từng cá nhân.[56] [74] [76] [115] [116] Các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định bao gồm: các yếu tố quyết định giải phẫu (ví dụ như đường kính phình động mạch, chiều dài
cổ, đường kính cổ); tuổi thọ, giới tính, bệnh kết hợp; và nguy cơ trong khi phẫu thuật.

Có thể ưu tiên điều trị can thiệp nội mạch ở các bệnh nhân:

• Có nguy cơ trong khi phẫu thuật cao, và
• Có giải phẫu phù hợp với các tiêu chuẩn của nhà sản xuất stent được xác định trong hướng dẫn sử dụng, và
• Có thể đáp ứng phác đồ theo dõi bắt buộc sau điều trị.

Bệnh nhân có nguy cơ trong khi phẫu thuật thấp hơn và giải phẫu thuận lợi cũng có thể phù hợp cho điều trị can thiệp
nội mạch.[117] [118] Cần cân nhắc đến độ an toàn và tác dụng lâu dài của biện pháp điều trị (khả năng can thiệp lại).
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Có thể ưu tiên điều trị phẫu thuật mở ở các bệnh nhân:

• Có nguy cơ trong khi phẫu thuật thấp hơn, và
• Tương đối trẻ hơn.

Hướng dẫn của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ/Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (biên soạn khuyến cáo hướng dẫn năm
2005 và 2011) khuyến cáo điều trị phình động mạch bằng phẫu thuật mở cho bệnh nhân không thể tuân thủ theo dõi
lâu dài bắt buộc sau điều trị can thiệp nội mạch.[76] Phẫu thuật mở cũng được chỉ định ở bệnh nhân có thể can thiệp
nội mạch, nhưng có giải phẫu không thuận lợi.[119]

Kết quả điều trị các trường hợp có kế hoạch
Dữ liệu liên quan đến độ an toàn và hiệu quả so sánh của điều trị can thiệp nội mạch và phẫu thuật mở khác nhau tùy
thuộc vào kết cục chính của từng nghiên cứu. Bằng chứng cho đến nay cho thấy:

• Tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật trong thời gian ngắn (≤30 ngày) ở can thiệp nội mạch thấp hơn so với phẫu thuật
mở

• Tỷ lệ tử vong do thủ thuật, trong và sau thủ thuật (≤30 ngày) cao hơn ở phụ nữ so với nam giới đối với cả
phẫu thuật mở và can thiệp nội mạch

• Tỷ lệ tử vong liên quan đến phình động mạch (≥3 năm sau khi điều trị) cao hơn sau điều trị can thiệp nội mạch
so với phẫu thuật mở

• Tỷ lệ tái can thiệp chung phổ biến hơn sau điều trị can thiệp nội mạch so với phẫu thuật mở.

Tỷ lệ tử vong sau thủ thuật trong vòng sáu tháng dường như thấp hơn ở bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng tiến
hành điều trị can thiệp nội mạch so với bệnh nhân có phẫu thuật mở, nhưng chủ yếu là do tỷ lệ tử vong do phẫu thuật
trong vòng 30 ngày thấp hơn.[120] Phân tích chung dữ liệu từ 4 thử nghiệm ngẫu nhiên chất lượng cao (tuyển chọn
bệnh nhân có đường kính phình động mạch chủ bụng >5 cm) cho thấy tỷ lệ tử vong trong ngắn hạn (tử vong trong
vòng 30 ngày hoặc trong bệnh viện) thấp hơn đáng kể ở những người được chọn ngẫu nhiên thực hiện điều trị can
thiệp nội mạch so với những người phẫu thuật mở (1,4% so với 4,2%, tỷ suất chênh [OR] 0,33, 95% CI 0,20 đến
0,55, p <0,0001).[121] Tuy nhiên, lợi ích ban đầu của điều trị can thiệp nội mạch giảm đi khi theo dõi.[120] [121] Tỷ
lệ tử vong trong dài hạn (>4 năm) không khác nhau giữa bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên thực hiện điều trị can thiệp
nội mạch hoặc phẫu thuật mở (37,3% so với 37,8%, OR 0,98, 95% CI 0,83 đến 1,15, p = 0,78). Phẫu thuật mở có tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn so với điều trị can thiệp nội mạch, sau hơn 8 năm theo dõi, trong thử nghiệm
điều trị phình động mạch bằng can thiệp nội mạch của Anh Quốc 1 (46% so với 53%, p = 0,048).[122] 

Tỷ lệ tử vong trong khi phẫu thuật và ngắn hạn ở phụ nữ cao hơn so với nam giới. Trong thời gian điều trị phình động
mạch chủ bụng có kế hoạch, tỷ lệ tử vong do phẫu thuật ở phụ nữ cao hơn nam giới đối với cả phương pháp phẫu
thuật mở (7,0% so với 5,2%) và can thiệp nội mạch (2,1% so với 1,3%).[123] Tại Anh Quốc, phụ nữ tiến hành điều
trị phình động mạch chủ bụng có kế hoạch có tỷ lệ tử vong ngắn hạn cao hơn so với nam giới đối với phẫu thuật mở
(tỷ lệ tử vong trong 30 ngày: OR 1,39, 95% CI 1,25 đến 1,56) và điều trị can thiệp nội mạch (tỷ lệ tử vong trong 30
ngày: OR 1,57, 95% CI 1,23 đến 2,00), mặc dù có yếu tố nguy cơ tim mạch trước phẫu thuật ít hơn.[124] Giới tính
nữ là yếu tố nguy cơ độc lập đối với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở phụ nữ được điều trị phẫu thuật mở sau 1
năm (tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tích lũy thô 15,9% so với 12,1%, p <0,001) và sau 5 năm (22,2% so với 19,6
%, p <0,001).[124] Khả năng sống sót dài hạn do mọi nguyên nhân không khác biệt đáng kể giữa nữ và nam trong
nhóm điều trị can thiệp nội mạch (p = 0,356).

Phân tích gộp dữ liệu của từng bệnh nhân từ 4 thử nghiệm cho thấy rằng, sau 3 năm, tỷ lệ tử vong liên quan đến khối
phình động mạch cao hơn đáng kể ở nhóm điều trị can thiệp nội mạch so với phẫu thuật mở (HR chung 5,16, 95% CI
1,49 đến 17,89; p = 0,010).[120] Dữ liệu từ thử nghiệm điều trị phình động mạch bằng can thiệp nội mạch của Anh
Quốc 1 cho thấy, sau >8 năm theo dõi, tỷ lệ tử vong liên quan đến phình động mạch ở bệnh nhân điều trị can thiệp nội
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mạch lớn hơn so với bệnh nhân phẫu thuật mở (5% so với 1%, p = 0,0064).[122] Vỡ do phình động mạch thường
gặp ở bệnh nhân sau điều trị can thiệp hơn nhóm điều trị phẫu thuật mở (5,4% so với 1,4%, p <0,001) trong nghiên
cứu thuần tập lớn với 8 năm theo dõi.[125] Phân tích gộp cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa điều trị can
thiệp nội mạch và phẫu thuật mở về tỷ lệ mắc mới tình trạng chết cơ tim (OR 1,14, 95% CI 0,86 đến 1,52; p = 0,36),
đột quỵ gây tử vong (OR 0,81, 95% CI 0,42 đến 1,55; p = 0,52 ), hoặc đột quỵ không gây tử vong (OR 0,81, 95% CI
0,50 đến 1,31; p = 0,39).[121] Bệnh nhân bị suy thận mức độ trung bình hoặc bệnh tim mạch dường như không được
hưởng lợi ích sống sót sớm (đến 6 tháng) từ điều trị can thiệp nội mạch, trong khi bệnh nhân mắc bệnh động mạch
ngoại vi có thể hưởng lợi từ việc điều trị phẫu thuật mở.[120] Trong một phân tích gộp khác, tỷ lệ sống sót dài hạn
sau khi điều trị phình động mạch chủ bụng có kế hoạch (điều trị can thiệp nội mạch hoặc phẫu thuật mở) xấu nhất ở
các bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối (HR 3,15, 95% CI 2,45 đến 4,04) và COPD cần thở Oxy dài hạn (HR
3,05, 95% CI 1,93 đến 4,80).[126]

Tỷ lệ tái can thiệp chung cao hơn với điều trị can thiệp nội mạch so với phẫu thuật mở; tuy nhiên, tỷ lệ đã được báo
cáo không đồng nhất trong các thử nghiệm lâm sàng.[120] [121] Trong phân tích chung dữ liệu từng bệnh nhân, tái
can thiệp đã được báo cáo ở 65,8% bệnh nhân điều trị can thiệp nội mạch bị rò stent týp I (79 trong số 120) và 22,8%
bệnh nhân điều trị can thiệp nội mạch bị rò stent týp II (99 trong số 435) trong 5 năm theo dõi.[120] Các dữ liệu quan
sát cho thấy can thiệp liên quan đến việc điều trị phình động mạch hoặc biến chứng là thường gặp hơn sau điều trị can
thiệp nội mạch so với phẫu thuật mở (18,8% so với 3,7%, p <0,001) trong 8 năm theo dõi.[125]

Bằng chứng ít thuyết phục từ 4 nghiên cứu nhỏ ngẫu nhiên, có đối chứng cho thấy phẫu thuật mở có kế hoạch, đi
đường sau phúc mạc có thể làm giảm mất máu và thời gian nằm viện so với phương pháp đi vào phúc mạc.[127] Tuy
nhiên, không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa hai phương pháp này (bằng chứng rất ít thuyết phục). Hơn nữa,
phương pháp đi sau phúc mạc có thể làm tăng nguy cơ tụ máu, đau vết thương mạn tính và thoát vị thành bụng so với
đi vào phúc mạc.[127]

Tác dụng bất lợi
Các biến chứng của điều trị can thiệp nội mạch có thể bao gồm rò stent, tắc stent và stent dịch chuyển khi cổ túi phình
rộng.[115] Đánh giá tổng quát cho thấy việc cổ túi phình bị giãn trong 24,6% trường hợp điều trị can thiệp nội mạch
(bao gồm 9439 nam giới), dẫn đến tỷ lệ rò stent týp I, dịch chuyển stent và tái can thiệp cao hơn.[128]

Là tình trạng đi kèm điều trị can thiệp nội mạch, tắc động mạch hạ vị hai bên có thể chấp nhận được trong một số tình
huống giải phẫu đối với bệnh nhân có nguy cơ cao cho điều trị phẫu thuật mở. Đau cách hồi vùng mông và rối loạn
chức năng cương dương có thể xảy ra ở 40% bệnh nhân sau khi huyết khối gây tắc mạch một bên; những triệu chứng
này có thể kéo dài ở 11% đến 13% bệnh nhân sau khi tắc hai bên.[56] [129] [130] Các kỹ thuật tái tưới máu động
mạch chậu trong, sử dụng các thiết bị dành riêng cho nhánh, có tỷ lệ thành công cao về mặt kỹ thuật và tỷ lệ gặp biến
cố thấp (ví dụ: tỷ lệ đau cách hồi vùng mông là 4,1%).[131]

Ở những bệnh nhân bị bệnh ác tính trong bụng, điều trị can thiệp nội mạch làm giảm tỷ lệ tử vong và sự chậm trễ giữa
việc điều trị 2 bệnh lý mặc dù có nguy cơ đáng kể về biến cố huyết khối.[132] [133]

Các biến chứng của phẫu thuật mở bao gồm các biến cố tim và phổi, thiếu máu cục bộ mạc treo ruột, suy thận, chảy
máu, nhiễm trùng vết thương và đoạn nối, thiếu máu cục bộ cột sống/liệt chi dưới, huyết khối/thiếu máu cục bộ ở chi,
và các biến chứng muộn của đoạn nối (tức là lỗ rò động mạch chủ-ruột và giả phình động mạch chủ).[1] [134]

Điều trị trước và sau phẫu thuật
Điều trị bệnh tim phối hợp
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• Cần ưu tiên phòng ngừa rủi ro tim mạch ở bệnh nhân tham gia chương trình sàng lọc phình động mạch chủ
bụng.[135]

• Nên xem xét nghiệm pháp gắng sức không xâm lấn đối với bệnh nhân có tiền sử ≥3 yếu tố nguy cơ lâm sàng
(tức là bệnh động mạch vành, suy tim sung huyết, đột quỵ, đái tháo đường, suy thận mạn tính) và khả năng
chức năng không rõ hoặc kém (MET <4) nếu yếu tố này thay đổi việc điều trị.

• Tái tưới máu động mạch vành được chỉ định cho những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST chênh lên cấp tính,
đau thắt ngực không ổn định, hoặc đau thắt ngực ổn định với hẹp động mạch vành trái hoặc bệnh 3 thân động
mạch vành, cũng như bệnh nhân hẹp 2 nhánh mạch vành bao gồm động mạch liên thất trước và có kết quả
thiếu máu cục bộ khi làm các xét nghiệm không xâm lấn hoặc phân suất tống máu <0,5.[56]

Liên quan đến truyền máu:[56]

• Việc hiến máu tự thân trước phẫu thuật có thể có lợi cho những bệnh nhân tiến hành điều trị phình động mạch
bằng phẫu thuật mở.

• Khuyến cáo thu hồi tế bào máu hoặc sử dụng thiết bị siêu lọc nếu dự kiến mất nhiều máu hoặc cho rằng có
nhiều nguy cơ truyền bệnh từ máu trữ trong ngân hàng máu.

• Khuyến cáo truyền máu nếu nồng độ haemoglobin trong phẫu thuật <10 g/dL khi mất máu liên tục. Xem xét sử
dụng huyết tương tươi đông lạnh và tiểu cầu theo tỷ lệ với máu toàn phần là 1:1:1.

Không nên sử dụng thường quy ống thông động mạch phổi trong phẫu thuật động mạch chủ, trừ khi có nguy cơ cao
về rối loạn huyết động chính.[56] Khuyến cáo đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm cho tất cả các bệnh nhân đang
tiến hành phẫu thuật mở.[56] Khuyến cáo biện pháp dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới bao gồm hệ thống
nén khí và đi lại sớm cho tất cả các bệnh nhân đang tiến hành điều trị phẫu thuật mở hoặc can thiệp nội mạch.[56]
[136]

Tránh tình trạng hạ nhiệt trong quá trình phẫu thuật mở và can thiệp nội mạch để giảm thời gian nằm viện, thời gian ở
trong khu vực hồi sức và tỷ lệ rối loạn chức năng các cơ quan.[137]

Giảm nguy cơ tim mạch trước phẫu thuật:

• Giải quyết các yếu tố nguy cơ tim mạch có thể điều chỉnh trước phẫu thuật sẽ cải thiện khả năng sống sót dài
hạn sau khi điều trị phình động mạch chủ bụng.[138]

• Tập thể dục trước phẫu thuật đã làm giảm các biến chứng tim sau phẫu thuật trong một thử nghiệm đối chứng
ngẫu nhiên nhỏ ở những bệnh nhân đang tiến hành điều trị phình động mạch chủ bụng bằng phẫu thuật mở
hoặc can thiệp nội mạch.[139]

• Sử dụng Statin trước và sau phẫu thuật làm giảm các biến cố tim mạch trong phẫu thuật ngoài tim.[140] Nên
bắt đầu Statin ít nhất 1 tháng trước khi phẫu thuật để giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch, và tiếp tục vô thời
hạn.[74]  

• Nếu không có chống chỉ định, bệnh nhân cần uống Aspirin liều thấp và tiếp tục trước và sau thời gian phẫu
thuật.[74]

• Nên kiểm soát tình trạng tăng huyết áp để giảm tỷ lệ biến cố bệnh tim mạch.[74]
• Chẹn beta trước phẫu thuật có thể hợp lý ở những bệnh nhân có nguy cơ cao bị thiếu máu cục bộ cơ tim (bệnh

tim do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu cục bộ cơ tim khi xét nghiệm gắng sức), nếu liệu pháp có thể bắt đầu
hơn 1 tháng trước khi phẫu thuật.[74] [141] Các thử nghiệm lớn trong đó việc chẹn beta được bắt đầu vài ngày
trước khi phẫu thuật cho thấy không có lợi ích nào, hoặc thậm chí gây tác hại.[142] [143] [144]

• Nghiên cứu đa trung tâm lớn ở các bệnh nhân tiến hành phẫu thuật ngoài tim cho thấy Clonidine không làm
giảm tỷ lệ tử vong hoặc nhồi máu cơ tim không gây tử vong.[145] Vì thế, không nên dùng các chất chủ vận
Alpha-2 cho bệnh nhân phẫu thuật ngoài tim.[140]

Thuốc kháng sinh:

22 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: Feb 28, 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://bestpractice.bmj.com


Phình động mạch chủ bụng Điều trị

• Điều trị kháng sinh được chỉ định cho những bệnh nhân tiến hành điều trị phình động mạch chủ bụng bị
vỡ trong trường hợp có kế hoạch và khẩn cấp để dự phòng các vi sinh vật gram dương và gram âm (tức là
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis và vi trùng gram âm đường ruột) và ngăn nhiễm trùng đoạn
nối.

• Mức độ thuốc kháng sinh phổ rộng được điều chỉnh theo biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân và kết quả nuôi
cấy, cũng như theo phác đồ tại địa phương.

Rò sau điều trị phình động mạch bằng can thiệp nội mạch (EVAR)
Rò là tình trạng dòng máu chảy liên tục bên ngoài stent và trong túi phình động mạch.[146] [147] Đây không phải là
biến chứng sau phẫu thuật mở.  

Theo dõi sau phẫu thuật có thể phát hiện rò lớn và các trường hợp giãn cổ túi phình lớn.

Nguy cơ rò sau điều trị can thiệp nội mạch là 24%.[146] Có 5 loại rò.

Loại I:

• Rò ở vị trí gắn (đầu gần/xa của stent nội mạc hoặc dụng cụ gây tắc nghẽn động mạch chậu); thường là ngay
lập tức, nhưng có thể xảy ra rò chậm.
[Fig-6]

• Cần cố gắng điều trị rò loại I trước khi hoàn thành thủ thuật (ví dụ: bơm bóng để ép sát đầu nối, đặt vòng bít
đầu gần, khâu nội mạch). Rò loại IA dai dẳng có thể đòi hỏi phải chuyển sang phẫu thuật mở.[56]
[Fig-7]

[Fig-8]

Loại II:

• Rò từ các nhánh.
[Fig-9]

• Mặc dù rò kéo dài có thể dẫn đến túi phình nhưng cũng có trường hợp tự hồi phục.[148]

• Nếu quan sát thấy rò loại II hoặc bất thường đáng lo ngại khác khi chụp CT có cản quang 1 tháng sau điều trị
can thiệp nội mạch, thì nên chụp hình ảnh sau 6 tháng.[56]

• Việc điều trị vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều ý kiến ủng hộ điều trị nếu rò kéo dài dai dẳng từ 6 đến 12 tháng
hoặc khi kích thước túi phình động mạch tăng lên khiến các vùng nối đầu gần và/hoặc xa có thể bị tổn
hại.[149] [150] [151] [152]

• Phương án điều trị được lựa chọn là gây thuyên tắc mạch bằng Coil, mặc dù đã có những báo cáo về phương
pháp thắt các nhánh bên bằng nội soi, chích túi phình trực tiếp qua da ở vùng ngang lưng, gây thuyên tắc qua
vùng ngang lưng, và gây thuyên tắc qua ống sống qua đường ống thông.[147] [149] [150] [151] [153] [154]
[155] [156]

Loại III:

• Rò stent qua vết rách của phần màng phủ, hở vị trí tiếp nối của stent hoặc phân hủy màng phủ.[146] [147]
• Chỉ định điều trị ngay khi phát hiện (đặt thêm stent).[56] [150]

Loại IV:
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• Rò từ do thấm qua màng phủ stent.[146] [147]
• Những rò rỉ này không thường gặp ở các stent mới và thường không cần điều trị.[56] [150]

Loại V (tăng áp lực nội mạch):

• Tăng áp lực nội mạch là tình trạng tăng áp lực trong túi phình sau điều trị can thiệp nội mạch mà không có rò
stent rõ ràng khi chụp CT cản quang chậm.

• Loại rò này ít gặp hơn ở các stent thế hệ mới.[56]
• Không có phương pháp chuẩn để đánh giá tình trạng tăng áp lực nội mạch hoặc đồng thuận về liệu pháp chỉ

định khi túi phình không to thêm; tuy nhiên, đề xuất điều trị để ngăn vỡ phình động mạch ở những bệnh nhân
túi phình tiếp tục tăng kích thước.[56] [147]

[VIDEO: Bag-valve-mask ventilation animated demonstration ]

[VIDEO: Central venous catheter insertion animated demonstration ]

[VIDEO: Female urethral catheterisation animated demonstration ]

[VIDEO: Male urethral catheterisation animated demonstration ]

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 )

Cấp tính ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Phình động mạch chủ bụng vỡ 1 Biện pháp hồi sức chuẩn

thêm Điều trị khẩn cấp

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật

Phình động mạch chủ bụng có triệu
chứng, nhưng không vỡ

1 Điều trị khẩn cấp

thêm Giảm nguy cơ tim mạch trước can thiệp

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật

Tiếp diễn ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Phát hiệu ngẫu nhiên: phình động mạch
chủ bụng nhỏ, không có triệu chứng

1 Theo dõi
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

thêm Quản lý nguy cơ tim mạch tích cực

Phát hiệu ngẫu nhiên: phình động mạch
chủ bụng lớn không có triệu chứng

1 Điều trị có kế hoạch

thêm Giảm nguy cơ tim mạch trước can thiệp

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật

Rò sau can thiệp nội mạch cần phải điều
trị

1 Quy trình điều trị

thêm Giảm nguy cơ tim mạch trước can thiệp

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Phình động mạch chủ bụng vỡ 1 Biện pháp hồi sức chuẩn

» The airway is managed with supplemental oxygen or
endotracheal intubation and assisted ventilation if the
patient is unconscious.

[VIDEO: Tracheal intubation animated
demonstration ]

[VIDEO: Bag-valve-mask ventilation
animated demonstration ]

» Đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm

» Đặt ống thông động mạch và ống thông tiểu để theo
dõi.

» Nên đạt huyết áp tâm thu mục tiêu 50 đến 70 mmHg
và hạn chế truyền dịch trước khi phẫu thuật.[90] [91]
[92]

» Thay thế dịch quá mức có thể gây ra rối loạn đông
máu do pha loãng và hạ nhiệt và vỡ huyết khối thứ
phát do tăng lưu lượng máu, tăng áp lực tưới máu và
giảm độ nhớt máu, do đó làm trầm trọng thêm tình
trạng chảy máu.[89] [90] [91] [92] Truyền hơn 3,5 L
chất dịch trước khi phẫu thuật có thể làm tăng nguy cơ
tử vong tương đối.[89]

thêm Điều trị khẩn cấp

» Ưu tiên điều trị can thiệp nội mạch (EVAR), nếu
giải phẫu động mạch chủ-chậu cho phép.[83]

» Ở bệnh nhân xác nhận mắc phình động mạch chủ
bụng bị vỡ, tỷ lệ tử vong sau 3 năm thấp hơn ở những
người được chọn ngẫu nhiên để can thiệp nội mạch so
với cách phẫu thuật mở (48% so với 56%, HR 0,57,
95% CI 0,36 đến 0,90).[83] Sự khác biệt giữa các
nhóm điều trị không còn rõ ràng sau 7 năm theo dõi
(HR 0,92, 95% CI 0,75 đến 1,13). Tỷ lệ tái can thiệp
không khác biệt đáng kể giữa các nhóm được chọn
ngẫu nhiên sau 3 năm (HR 1,02, 95% CI 0,79 đến
1,32).[83] 

» Có một số bằng chứng cho thấy can thieepij nội
mạch cho phình động mạch chủ bụng bị vỡ có thể
làm giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ hiệu quả hơn ở nam
giới.[83] [84] [85]
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật

» Điều trị kháng sinh được chỉ định cho những bệnh
nhân tiến hành điều trị cấp cứu phình động mạch chủ
bụng bị vỡ để dự phòng các vi sinh vật gram dương và
gram âm và ngăn nhiễm trùng đoạn nối.

» Mức độ thuốc kháng sinh phổ rộng được điều chỉnh
theo biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân và kết quả nuôi
cấy, cũng như theo phác đồ tại địa phương.

Phình động mạch chủ bụng có triệu
chứng, nhưng không vỡ

1 Điều trị khẩn cấp

» Ở bệnh nhân bị phình động mạch chủ có triệu
chứng, việc điều trị được chỉ định bất kể đường kính
khối phình.[76] [94] Việc phát triển cơn đau mới
hoặc trầm trọng hơn có thể báo hiệu phình động mạch
đang giãn rộng và sắp vỡ. Do đó, phình động mạch
có triệu chứng, không vỡ cần được điều trị khẩn
cấp.[56] Trong một số trường hợp, can thiệp có thể
bị trì hoãn trong vài giờ để tối ưu hóa các điều kiện
nhằm đảm bảo điều trị thành công; những bệnh nhân
này cần được theo dõi chặt chẽ trong đơn vị hồi sức
tích cực.[56]

» Điều trị can thiệp nội mạch (EVAR) được sử dụng
ngày càng nhiều để điều trị cho bệnh nhân mắc phình
động mạch chủ bụng có triệu chứng.[95] [96] Trong
các nghiên cứu quan sát, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên
nhân ngắn hạn không khác biệt giữa điều trị can thiệp
nội mạch và phẫu thuật mở đối với phình động mạch
chủ bụng có triệu chứng.[95] [96] [97] 

thêm Giảm nguy cơ tim mạch trước can thiệp

» Nếu không có chống chỉ định, bệnh nhân cần uống
Aspirin liều thấp và tiếp tục trước và sau thời gian
phẫu thuật.[74]

» Nên kiểm soát tình trạng tăng huyết áp để giảm tỷ lệ
tử vong do tim mạch.[74]

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật

» Tiến hành điều trị kháng sinh trước và sau thủ thuật.
Loại thuốc kháng sinh phổ rộng cần lựa chọn theo
phác đồ địa phương. Đ
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Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Phát hiệu ngẫu nhiên: phình động mạch
chủ bụng nhỏ, không có triệu chứng

1 Theo dõi

» Đối với phình động mạch chủ bụng phát hiện tình
cờ, ưu tiên theo dõi để điều trị cho đến khi nguy cơ vỡ
về mặt lý thuyết vượt quá nguy cơ tử vong ước tính do
phẫu thuật mở.[3] [94]

» Phẫu thuật mở sớm để điều trị phình động mạch
chủ bụng nhỏ hơn không làm giảm tỷ lệ tử vong do
mọi nguyên nhân hoặc tỷ lệ tử vong do phình động
mạch chủ bụng.[3] [99] Một đánh giá tổng quát (4 thử
nghiệm, 3314 người tham gia) đã tìm ra bằng chứng
thuyết phục để chứng minh rằng việc điều trị ngay lập
tức phình động mạch chủ bụng nhỏ (4 cm đến 5,5 cm)
không cải thiện khả năng sống sót lâu dài so với theo
dõi (HR đã điều chỉnh 0,88, 95% CI 0,75 đến 1,02,
thời gian theo dõi trung bình 10 năm).[99] Việc không
có lợi ích từ phẫu thuật ngay lập tức là nhất quán bất
kể độ tuổi bệnh nhân, đường kính phình động mạch
nhỏ và dù điều trị can thiệp hay phẫu thuật mở.[99]

» Chỉ định phẫu thuật phình động mạch chủ bụng nhỏ
hơn thường được dùng trong trường hợp phát triển
nhanh hoặc khi đạt đường kính ngưỡng chỉ định điều
trị phình động mạch khi siêu âm lại.[3] 

thêm Quản lý nguy cơ tim mạch tích cực

» Bệnh nhân nên được khuyến khích dừng hút thuốc
và cho dùng liệu pháp thuốc để hỗ trợ việc này nếu
cần.

» Cần ưu tiên phòng ngừa rủi ro tim mạch ở bệnh
nhân tham gia chương trình sàng lọc phình động mạch
chủ bụng.[135]

» Giải quyết các yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh
trước phẫu thuật sẽ cải thiện khả năng sống sót trong
thời gian dài sau khi điều trị phình động mạch chủ
bụng.[138]

» Tập thể dục trước phẫu thuật đã làm giảm các biến
chứng tim sau phẫu thuật trong một thử nghiệm đối
chứng ngẫu nhiên nhỏ ở những bệnh nhân đang tiến
hành điều trị phình động mạch chủ bụng bằng phẫu
thuật mở hoặc can thiệp nội mạch.[139]

» Nếu không có chống chỉ định, bệnh nhân cần uống
Aspirin liều thấp và tiếp tục trước và sau thời gian
phẫu thuật.[74]

» Nên kiểm soát tình trạng tăng huyết áp để giảm tỷ lệ
tử vong do tim mạch.[74]
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» Sử dụng Statin trước và sau phẫu thuật làm
giảm các biến cố tim mạch trong phẫu thuật ngoài
tim.[140] Nên bắt đầu Statin ít nhất 1 tháng trước khi
phẫu thuật để giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch, và tiếp
tục vô thời hạn.[74]

» Chẹn beta trong khi phẫu thuật có thể hợp lý ở
những bệnh nhân có nguy cơ cao bị thiếu máu cục bộ
cơ tim (bệnh tim do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu
cục bộ cơ tim khi làm nghiệp pháp gắng sức), nếu
liệu pháp có thể bắt đầu hơn 1 tháng trước khi phẫu
thuật.[74] [141]

Phát hiệu ngẫu nhiên: phình động mạch
chủ bụng lớn không có triệu chứng

1 Điều trị có kế hoạch

» Nói chung, điều trị được chỉ định ở bệnh nhân có
phình động mạch chủ bụng lớn không có triệu chứng
(ví dụ: có đường kính trên 5,5 cm ở nam giới hoặc 5,0
cm ở phụ nữ tại Hoa Kỳ, mặc dù quyết định điều trị
dựa trên kích thước lớn hơn có thể khác ở các quốc
gia khác, ví dụ như ở Anh Quốc). Điều trị phình động
mạch ≥5,5 cm có ưu điểm về tỷ lệ sống sót.[1] [78]
[79] [80] [81]

» Các quyết định liên quan đến việc điều trị cần cá
thể hóa, có tính đến mong muốn của bệnh nhân, độ
tuổi của bệnh nhân, giới tính, yếu tố nguy cơ trong
khi phẫu thuật, và các yếu tố nguy cơ giải phẫu. Cần
thận trọng khi đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh
nhân và tiến hành tư vấn kỹ về rủi ro của phẫu thuật
và chất lượng cuộc sống sau đó. Điều trị phình động
mạch chủ bằng can thiệp nội mạch (EVAR) cần được
xem xét ở bệnh nhân không phù hợp cho phẫu thuật
mở.[56] [77] [78] [79] [80] [99] 1[B]Evidence

» Dữ liệu cho thấy ở những bệnh nhân bị phình động
mạch chủ bụng lớn (≥5,5 cm) điều trị có kế hoạch,
can thiệp nội mạch tương đương với phẫu thuật mở về
tỷ lệ sống sót chung, mặc dù tỷ lệ phải can thiệp thứ
phát cao hơn đối với điều trị can thiệp nội mạch.[105]
Điều trị can thiệp nội mạch cũng làm giảm tỷ lệ tử
vong liên quan đến phình động mạch chủ bụng (nhưng
không cho khả năng sống sót chung lâu hơn) ở bệnh
nhân có khối phình lớn (≥5,5 cm) không thích hợp để
phẫu thuật mở.[106] 2[A]Evidence

» Sau điều trị, phình động mạch chủ bụng lớn hơn có
vẻ có khả năng sống sót muộn kém hơn so với phình
động mạch nhỏ hơn (HR chung 1,14 cho mỗi lần tăng
1 cm đường kính AAA, 95% CI 1,09 đến 1,18; thời
gian theo dõi 12 đến 91,2 tháng).[107] Mối liên quan
này rõ ràng hơn đối với điều trị can thiệp so với phẫu
thuật mở.
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thêm Giảm nguy cơ tim mạch trước can thiệp

» Giải quyết các yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh
trước phẫu thuật sẽ cải thiện khả năng sống sót trong
thời gian dài sau khi điều trị phình động mạch chủ
bụng.[138]

» Tập thể dục trước phẫu thuật đã làm giảm các biến
chứng tim sau phẫu thuật trong một thử nghiệm đối
chứng ngẫu nhiên nhỏ ở những bệnh nhân đang tiến
hành điều trị phình động mạch chủ bụng bằng phẫu
thuật mở hoặc can thiệp nội mạch.[139]

» Nếu không có chống chỉ định, bệnh nhân cần uống
Aspirin liều thấp và tiếp tục trước và sau thời gian
phẫu thuật.[74]

» Nên kiểm soát tình trạng tăng huyết áp để giảm tỷ lệ
tử vong do tim mạch.[74]

» Sử dụng Statin trước và sau phẫu thuật làm
giảm các biến cố tim mạch trong phẫu thuật ngoài
tim.[140] Nên bắt đầu Statin ít nhất 1 tháng trước khi
phẫu thuật để giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch, và tiếp
tục vô thời hạn.[74]

» Chẹn beta trong khi phẫu thuật có thể hợp lý ở
những bệnh nhân có nguy cơ cao bị thiếu máu cục bộ
cơ tim (bệnh tim do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu
cục bộ cơ tim khi làm nghiệp pháp gắng sức), nếu
liệu pháp có thể bắt đầu hơn 1 tháng trước khi phẫu
thuật.[74] [141]

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật

» Tiến hành điều trị kháng sinh trước và sau thủ thuật.
Loại thuốc kháng sinh phổ rộng cần lựa chọn theo
phác đồ địa phương.

Rò sau can thiệp nội mạch cần phải điều
trị

1 Quy trình điều trị

» Rò là tình trạng dòng máu chảy liên tục bên ngoài
stent và trong túi phình động mạch.[146] [147] Đây
không phải là biến chứng sau phẫu thuật mở. 

» Theo dõi sau phẫu thuật có thể phát hiện rò lớn và
các trường hợp giãn cổ túi phình lớn. Nguy cơ rò sau
điều trị can thiệp nội mạch là 24%.[146]

» Loại I: có ý nghĩa lâm sàng; cần cố gắng điều trị
rò loại I trước khi hoàn thành thủ thuật (ví dụ: bơm
bóng để ép sát đầu nối, đặt vòng bít đầu gần, khâu nội
mạch). Rò loại IA dai dẳng có thể đòi hỏi phải chuyển
sang phẫu thuật mở.[56]
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[Fig-7]

[Fig-8]

» Loại II: việc điều trị vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều ý
kiến ủng hộ điều trị nếu rò kéo dài dai dẳng từ 6 đến
12 tháng hoặc khi kích thước túi phình động mạch
tăng lên khiến các vùng nối đầu gần và/hoặc xa có thể
bị tổn hại.[149] [150] [151] [152] Phương án điều
trị được lựa chọn là gây thuyên tắc mạch bằng Coil,
mặc dù đã có những báo cáo về phương pháp thắt các
nhánh bên bằng nội soi, chích túi phình trực tiếp qua
da ở vùng ngang lưng, gây thuyên tắc qua vùng ngang
lưng, và gây thuyên tắc qua ống sống qua đường ống
thông.[147] [149] [150] [151] [153] [154] [155] [156]

» Loại III: chỉ định điều trị ngay khi phát hiện (đặt
thêm stent).[56] [150]

» Loại IV: những rò rỉ này không thường gặp ở các
stent mới và tự hạn chế, không đòi hỏi điều trị.[56]
[150]

» Loại V (tăng áp lực nội mạch): ít gặp hơn ở các stent
thế hệ mới hơn;[56] Không có phương pháp chuẩn để
đánh giá tình trạng tăng áp lực nội mạch hoặc đồng
thuận về liệu pháp chỉ định khi túi phình không to
thêm; tuy nhiên, đề xuất điều trị để ngăn vỡ phình
động mạch ở những bệnh nhân túi phình tiếp tục tăng
kích thước.[56] [147]

thêm Giảm nguy cơ tim mạch trước can thiệp

» Nếu không có chống chỉ định, bệnh nhân cần uống
Aspirin liều thấp và tiếp tục trước và sau thời gian
phẫu thuật.[74]

» Nên kiểm soát tình trạng tăng huyết áp để giảm tỷ lệ
tử vong do tim mạch.[74]

» Sử dụng Statin trước và sau phẫu thuật làm
giảm các biến cố tim mạch trong phẫu thuật ngoài
tim.[140] Nên bắt đầu Statin ít nhất 1 tháng trước khi
phẫu thuật để giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch, và tiếp
tục vô thời hạn.[74]

» Chẹn beta trong khi phẫu thuật có thể hợp lý ở
những bệnh nhân có nguy cơ cao bị thiếu máu cục bộ
cơ tim (bệnh tim do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu
cục bộ cơ tim khi làm nghiệp pháp gắng sức), nếu
liệu pháp có thể bắt đầu hơn 1 tháng trước khi phẫu
thuật.[74] [141]

thêm Điều trị kháng sinh trước và sau phẫu thuật
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» Tiến hành điều trị kháng sinh trước và sau thủ thuật.
Loại thuốc kháng sinh phổ rộng cần lựa chọn theo
phác đồ địa phương.
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Giai đoạn đầu

Doxycycline
Doxycycline là thuốc ức chế không đặc hiệu của men tiêu hủy cấu trúc nền (matrix metalloproteinase - MMP). MMP
thúc đẩy phân hủy Collagen và Elastin và gây nên phình động mạch.[1] [21] Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc
sử dụng Doxycycline kéo dài trong 6 tháng là an toàn và được dung nạp tốt bởi các bệnh nhân có phình động mạch chủ
bụng nhỏ không có triệu chứng và quan sát thấy giảm dần nồng độ MMP-9 trong huyết tương.[1] [166] Nghiên cứu ngẫu
nhiên nhỏ khác cho thấy không có sự phát triển phình động mạch chủ ở những bệnh nhân điều trị Doxycycline sau 6 và
12 tháng.[167] [168] N-TA^3CT là nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược giai đoạn II nhằm xác định xem
Doxycycline có thể làm giảm tỷ lệ tăng phình động mạch chủ bụng nhỏ (3,5 đến 5,0 cm ở nam giới và 3,5 đến 4,5 cm ở
phụ nữ) ở bệnh nhân ≥55 tuổi hay không.[169] Kết quả đánh giá chính là đường kính ngang tối đa của khối phình động
mạch chủ bụng được xác định bằng chụp CT trong thời gian theo dõi hai năm (có tính đến đường kính ban đầu). Ngày
hoàn thành dự kiến của nghiên cứu N-TA^3CT là tháng 9 năm 2019. Hiện nay, không có đủ bằng chứng để khuyến cáo sử
dụng Doxycycline.[170]

Ticagrelor
Một thử nghiệm ngẫu nhiên, đối chứng giả dược giai đoạn II đang tìm hiểu liệu việc điều trị bằng Ticagrelor (thuốc đối
kháng thụ thể P2Y12) có ức chế sự tăng trưởng của phình động mạch chủ bụng nhỏ ở những người chưa dùng Aspirin (từ
50 đến 85 tuổi) có chẩn đoán xác định phình động mạch chủ bụng từ 35 đến 49 mm.[171] Kết quả chính của nghiên cứu
này là mức giảm trung bình tốc độ phát triển của thể tích khối phình động mạch chủ bụng (%) được đo bằng chụp hình
cộng hưởng từ (MRI) sau 12 tháng. Ngày hoàn thành nghiên cứu dự kiến là tháng 7 năm 2017.

Bít phình động mạch bằng can thiệp nội mạch
Phương pháp bít phình động mạch bằng can thiệp nội mạch (EVAS) đã được phát triển để giải quyết các vấn đề về rò
stent và biến chứng liên quan đến stent khi điều trị phình động mạch bằng can thiệp nội mạch (EVAR). Phương pháp
này bao gồm việc đặt thêm các stent, mỗi stent có túi kèm theo (endobag), vào phình động mạch qua cả hai động mạch
đùi cùng một lúc. Polyme được tiêm vào các túi này để làm đầy túi phình động mạch, do đó loại trừ túi phình khỏi vòng
tuần hoàn. Bít phình động mạch bằng can thiệp nội mạch để ổn định vị trí ghép stent và giảm tỷ lệ rò stent và tái can
thiệp.[172] Có rất ít bằng chứng thuyết phục về việc sử dụng phương pháp này; tuy nhiên, thử nghiệm được ngành tài
trợ và nghiên cứu báo cáo sổ bộ cho thấy tỷ lệ thành công cao về mặt kỹ thuật, tỷ lệ tử vong trong can thiệp thấp, và tỷ
lệ không có biến cố bất lợi ở mức cao sau 1 tháng.[173] [174] Tỷ lệ rò stent thấp, nhưng khó phát hiện hơn sau can thiệp
và các lựa chọn điều trị phức tạp hơn so với biện pháp điều trị rò stent sau can thiệp nội mạch hiện tại.[173] [174] Tình
trạng di chuyển thiết bị được báo cáo trong một loạt ca bệnh hồi cứu của bệnh nhân sau bít phình động mạch bằng can
thiệp (17% stent đã di chuyển về phía đuôi).[175] Điều này không tạo nên di chứng lâm sàng, nhưng sự ổn định lâu dài và
độ tin cậy của stent này đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn và quan sát chặt chẽ hơn.

Can thiệp bằng stent có cửa sổ
Đây là lựa chọn thay thế khả thi cho phẫu thuật mở đối với phình động mạch chủ bụng cạnh thận và dưới thận, hoặc cho
những người bị phình động mạch chủ bụng trong đó cổ ngắn hoặc bị bệnh không cho phép điều trị thông thường. Tuy
nhiên, không có bằng chứng cấp 1 cho phương pháp này.[176] Các nghiên cứu đơn trung tâm cho thấy tỷ lệ tử vong là
0,8% và tỷ lệ tắc mạch thận là 4,3%.[177]
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Khuyến nghị

Giám sát
Tại Hoa Kỳ, các hướng dẫn khuyến cáo cần theo dõi phình động mạch chủ bụng dưới thận/cạnh thận có đường kính
từ 4,0 đến 5,4 cm bằng siêu âm/CT 6 đến 12 tháng một lần.[76] Phình động mạch chủ bụng <4,0 cm đòi hỏi siêu âm
2 đến 3 năm/lần.[76]

Tại Anh Quốc, cần siêu âm hàng năm đối với phình động mạch chủ bụng nhỏ (3,0 cm-4,4 cm) và 3 tháng một lần đối
với phình động mạch chủ bụng từ 4,5 đến 5,4 cm.[100]

Một đánh giá tổng quát và phân tích gộp dữ liệu của từng bệnh nhân đã kết luận rằng khoảng thời gian theo dõi mỗi
2 năm đối với phình động mạch chủ bụng từ 3,0 đến 4,4 cm và 6 tháng đối với phình động mạch chủ bụng từ 4,5 đến
5,4 cm là an toàn và có lợi về mặt chi phí-hiệu quả.[75]

Phân tích tốc độ phát triển phình động mạch chủ bụng và tỷ lệ vỡ chỉ ra rằng để duy trì nguy cơ vỡ phình động mạch
chủ bụng <1%, cần phải có thời gian theo dõi 8,5 năm/lần đối với nam giới có đường kính phình động mạch chủ
bụng ban đầu là 3,0 cm.[75] Thời gian theo dõi ước tính tương ứng đối với nam giới có đường kính phình động mạch
ban đầu 5,0 cm là 17 tháng. Mặc dù có tốc độ phát triển phình động mạch nhỏ là tương tự giữa hai giới, tỷ lệ vỡ ở phụ
nữ cao gấp 4 lần so với nam giới.[75] Các chương trình và tiêu chí theo dõi để xem xét phẫu thuật mở cần được điều
chỉnh cho phụ nữ bị phình động mạch chủ bụng được phát hiện tình cờ.

Sau điều trị

Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu Hoa Kỳ khuyến cáo chụp hình CT không có chất cản quang theo dõi 5 năm một lần
sau phẫu thuật mở hoặc can thiệp nội mạch.[56]

Sau can thiệp, khuyến cáo theo dõi ban đầu sau 1 tháng bằng CT có chất cản quang và siêu âm màu.[56] Nếu không có
rò stent và giãn phình động mạch chủ bụng thì cần chụp hình ảnh lại sau 12 tháng bằng CT có cản quang hoặc siêu âm
màu.[56]

Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu Châu Âu khuyến cáo tất cả các bệnh nhân nên chụp mạch máu bằng cắt lớp vi tính
(CTA) và chụp X-quang thường 30 ngày sau khi điều trị ban đầu.[74] Nếu có rò stent, cần chụp lại CT sau 6 tháng và
chụp X-quang thường sau 12 tháng. Bệnh nhân không bị rò stent và các đoạn nối tốt có thể bỏ qua chụp CT mạch máu
sau 6 tháng, nhưng cần có chụp CT mạch máu và chụp X-quang thường sau 12 tháng. Nếu không có rò stent và phình
động mạch chủ bụng ổn định/nhỏ lại thì khuyến cáo siêu âm màu và chụp X-quang thường hàng năm.[74]

Cần có biện pháp dự phòng nhiễm trùng đoạn nối trước khi soi phế quản, nội soi đường tiêu hóa hoặc sinh dục-tiết
niệu và bất kỳ thủ thuật nha khoa nào có thể gây chảy máu.[56]

Cần đánh giá nhiễm trùng đoạn nối nếu xảy ra nhiễm trùng toàn thân, dẫn lưu ở vùng bẹn, hình thành giả phình mạch,
hoặc đau không xác định sau khi phẫu thuật mở hoặc can thiệp nội mạch.[56] Cần đánh giá lỗ rò động mạch chủ-ruột
nếu xảy ra xuất huyết đường tiêu hóa sau khi phẫu thuật mở hoặc can thiệp nội mạch.[56]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần được giáo dục về tầm quan trọng của việc cai thuốc lá (bao gồm tư vấn và điều trị thuốc khi cần), và
kiểm soát huyết áp và Cholesterol.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Hội chứng tăng áp lực ổ bụng ngắn hạn cao
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Tỷ lệ mắc hội chứng tăng áp lực ổ bụng (ACS) có thể đạt 55% sau khi điều trị phẫu thuật mở đối với phình động
mạch chủ bụng bị vỡ.[74] Một nghiên cứu hồi cứu nhỏ cho thấy hội chứng này gặp ở 34% bệnh nhân sau khi phẫu
thuật mở để điều trị phình động mạch chủ bụng bị vỡ và 21% sau khi điều trị bằng can thiệp nội mạch.[179] Nghiên
cứu dựa vào dân số toàn quốc (Cơ quan Đăng ký Mạch máu Thụy Điển) cho thấy sau khi điều trị phình động mạch
chủ bụng bị vỡ, hội chứng tăng áp lực ổ bụng phát triển ở 6,8% sau khi phẫu thuật mở so với 6,9% sau can thiệp.[180]

Liệt ruột, tắc ruột và viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ ngắn hạn cao

Liệt ruột đã được báo cáo ở 11% bệnh nhân, với tắc nghẽn ruột và viêm đại tràng xảy ra ở 1% bệnh nhân tiến hành
phẫu thuật mở.[178] [181] Viêm đại tràng do thiếu máu cục bộ đòi hỏi phải cắt bỏ đại tràng hiếm khi xảy ra.

Tổn thương thận cấp tính ngắn hạn cao

Sau can thiệp nội mạch và phẫu thuật mở phình động mạch chủ bụng, tỷ lệ mắc mới tổn thương thận cấp tính (AKI) là
đáng kể.[182] [183] [184] Trong phẫu thuật mở, tình trạng này có vẻ chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, sau can thiệp
nội mạch, nguyên nhân bao gồm nhiều yếu tố, và suy giảm chức năng thận lớn hơn đáng kể (đặc biệt với việc cố định
trên thận) so với phẫu thuật mở.[185] Suy thận cấp sau can thiệp có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong tăng
trong trung hạn.[182]

Hội chứng sau cấy ghép ngắn hạn trung bình

Có thể kéo dài tối đa 10 ngày sau can thiệp nội mạch.[74] Thường gặp sốt, tình trạng khó chịu và đau lưng, có thể là
do giải phóng Cytokine.

Cắt cụt chi do thiếu máu cục bộ ngắn hạn thấp

Tỷ lệ cắt cụt chi do thiếu máu cục bộ rất thấp trong một loạt các bệnh nhân tiến hành phẫu thuật mở.[178]

Thiếu máu cục bộ ở tủy sống ngắn hạn thấp

Thiếu máu cục bộ ở tủy sống hiếm khi xảy ra sau can thiệp nội mạch, tỷ lệ mắc mới trong nghiên cứu sổ bộ của
EUROSTAR là 0,21%.[186] Trong phân tích hồi cứu về biện pháp điều trị can thiệp nội mạch cấp cứu cho phình
động mạch chủ bụng bị vỡ, 4 trong số 35 bệnh nhân (11,5%) đã bị chứng thiếu máu cục bộ tủy sống sau can
thiệp.[187] Thiếu máu cục bộ tủy sống chậm (phát triển 2 ngày sau can thiệp) đã được báo cáo.[188]

Suy giảm chức năng tình dục dài hạn cao

Tổn hại đối với các dây thần kinh tự chủ khi phân chia động mạch chủ-chậu trong quá trình lóc tách cũng như giảm
cấp máu vùng chậu có thể dẫn đến liệt dương và xuất tinh ngược dòng. Trong một thử nghiệm, 10% nam giới bị liệt
dương mới trong năm đầu tiên sau khi phẫu thuật mở.[189]

Giả phình đoạn mạch nối dài hạn cao

Một loạt ca bệnh cho thấy phình động mạch quanh đoạn nối ở 10% bệnh nhân sau khi ghép bắc cầu động mạch
chủ.[190] Tỷ lệ giả phình mạch đoạn nối vùng đùi có thể cao đến 20% ở thời điểm 10 năm sau khi tái tạo động mạch
chủ-đùi đối với phình động mạch chủ bụng.[191]

Giãn cổ túi phình động mạch chủ dài hạn cao

Giãn cổ túi phình động mạch chủ xảy ra ở 24,6% bệnh nhân điều trị bằng can thiệp trong thời gian theo dõi từ 15
tháng đến 9 năm.[128] Biến cố lâm sàng kết hợp gồm rò stent, di chuyển stent và tái can thiệp thường gặp đáng kể hơn
ở nhóm này so với bệnh nhân không giãn cổ túi phình động mạch chủ.
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Nhiễm trùng đoạn nối dài hạn trung bình

Có thể là kết quả của nhiễm trùng khi đặt stent, hoặc theo đường máu sau khi làm các thủ thuật nha khoa hoặc nội
soi có sinh thiết. Tỷ lệ mắc mới thấp: nghiên cứu thuần tập hồi cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm trùng đoạn nối sau 2 năm là
0,19% sau khi phẫu thuật mở so với 0,16% đối với can thiệp.[192]

Tắc nghẽn niệu quản dài hạn thấp

Tắc nghẽn niệu quản liên quan đến tình trạng tắc niệu quản do xơ hóa quanh túi phình do viêm chứ không phải là thứ
phát do khối phình chèn ép. Sinh bệnh học của hiện tượng này vẫn chưa được hiểu rõ.[193] Thông thường, chèn ép
niệu quản có liên quan đến phình động mạch chủ do viêm. Dình nhiều sau kết mạc có thể dẫn đến tắc nghẽn niệu quản
ở 18% bệnh nhân. Tĩnh mạch chủ dưới cũng có thể liên quan.[194]

Tắc đoạn cuối dạ dày chức năng dài hạn thấp

Tắc nghẽn tá tràng là hậu quả của việc chèn ép tá tràng đoạn sau phúc mạc giữa khối phình động mạch chủ và động
mạch mạc treo tràng trên.[193]

Tắc đoạn nối ở chi dài hạn thấp

Tỷ lệ mắc mới tắc đoạn nối ở chi đến 10 năm sau khi điều trị phình động mạch chủ bụng bằng phẫu thuật mở đã được
báo cáo là từ 2,6% đến 3,0%.[195] [196] Nguy cơ tắc đoạn nối ở chi cao hơn ở những bệnh nhân điều trị bằng can
thiệp, với tỷ lệ mắc mới được báo cáo đến 7,2% trong các nghiên cứu theo dõi.[197] Xoắn là yếu tố nguy cơ gây tắc
đoạn nối ở chi sau can thiệp.[198]

Rò stent biến thiên cao

Nguy cơ rò sau điều trị can thiệp nội mạch là 24%.[146] Rò stent loại II là phổ biến nhất. Có thể chỉ định điều trị sau
khi phát hiện rò stent loại I sau điều trị. Rò stent không phải là biến chứng sau phẫu thuật mở.

Huyết khối đoạn xa biến thiên thấp

Tỷ lệ mắc mới là từ 3% đến 29%, thường ảnh hưởng nhiều nhất đến các ngón tay, ngón chân (hội chứng ngón chân
xanh). Tỷ lệ mắc mới huyết khối đoạn xa là 5%, dẫn đến thiếu máu cục bộ đe dọa đến chi, thiếu máu cục bộ ngón tay,
ngón chân và hoại tử cơ vùng bắp chân.[199]

Tiên lượng

Tiến triển tự nhiên bao gồm việc phát triển chậm và ổn định và cuối cùng dẫn đến tình trạng vỡ. Hầu hết các bệnh nhân
bị vỡ sẽ không thể sống sót để đến phòng phẫu thuật. Dựa trên tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong liên quan đến can thiệp
phẫu thuật, điều trị nội khoa được ưu tiên cho đến khi nguy cơ vỡ về lý thuyết vượt quá nguy cơ tử vong ước tính do
phẫu thuật. Đa số bệnh nhân tiến hành phẫu thuật mở vẫn không có biến chứng đáng kể liên quan đến đoạn nối trong thời
gian còn lại của cuộc đời họ (0,4% đến 2,3% tỷ lệ mắc mới các biến chứng muộn liên quan đến đoạn nối).[1] [178] Tỷ
lệ sống sót sau năm năm kể từ khi điều trị phình động mạch trung bình từ 60% đến 75%. Những người tiến hành điều trị
can thiệp phình động mạch có nhiều khả năng bị biến chứng chậm và cần được tái can thiệp.
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Phình động mạch chủ bụng Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Rupture: there is medium-quality evidence that the risk of rupture was 20% for aneurysms measuring larger than
5.0 cm to 6.0 cm in diameter, and 2 prospective randomised trials comparing early intervention versus expectant
observation for infrarenal AAAs measuring 4.0 cm to 5.4 cm in diameter were conducted in the UK and the US
Department of Veterans Affairs during the past decade.[77] [78] [79]
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. Reduction in AAA-related mortality in patients unsuitable for open repair: there is good-quality evidence from
a large randomised controlled trial that, in patients with large abdominal aortic aneurysms 5.5 cm or greater
physically ineligible for open repair, endovascular repair (EVAR) was associated with a significantly lower AAA-
related mortality compared with no repair, although no reduction in overall mortality was seen after 8 years.
However, the rate of graft-related complications and secondary interventions following EVAR was high.[106]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.
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University of Michigan, specifically the cases of Dr Upchurch reflecting the Departments of Vascular Surgery and Radiology

Hình 5: Endovascular aneurysm repair (EVAR)
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Hình 6: Type I endoleak at the distal left iliac anastomosis (leak encircled)

University of Michigan, specifically the cases of Dr Upchurch reflecting the Departments of Vascular Surgery and Radiology
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Hình 7: Extension stent graft deployed for the same type I endoleak (encircled)

University of Michigan, specifically the cases of Dr Upchurch reflecting the Departments of Vascular Surgery and Radiology
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Hình 8: Resolution of the type I endoleak resolved after extension deployed
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Hình 9: Type II endoleak (encircled) discovered on follow-up CT

University of Michigan, specifically the cases of Dr Upchurch reflecting the Departments of Vascular Surgery and Radiology
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.

Liên hệ với chúng tôi

+ 44 (0) 207 111 1105
support@bmj.com

BMJ
BMA House
Tavistock Square
London
WC1H 9JR
UK

T
U

Y
Ê

N
 B

Ố
 M

IỄ
N

 T
R

Á
C

H
 N

H
IỆ

M

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: Feb 28, 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.

61

http://www.bmj.com/company/legal-information/
http://bestpractice.bmj.com


Những người có đóng góp:

// Các tác giả:

Matt J. Bown, MB BCh, MD, FRCS, PGCert (Bioinformatics)

Professor of Vascular Surgery
Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Leicester Royal Infirmary, Leicester, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: MJB has grant funding from the British Heart Foundation and the National Institute for
Health Research.

Andrew Duncan, MBBS, BSc, MRCS

Honorary Research Fellow
Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Leicester, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: AD declares that he has no competing interests.

// Lời cảm ơn:

Professor Matt Bown and Mr Andrew Duncan would like to gratefully acknowledge Dr Maureen K. Sheehan, Dr Dawn
M. Barnes, and Dr Gilbert R. Upchurch, previous contributors to this monograph.
CÔNG KHAI THÔNG TIN: MKS, DMB, and GRU declare that they have no competing interests.

// Những Người Bình duyệt:

Ross Naylor, MBBS

Professor of Vascular Surgery
Vascular Surgery Group, Division of Cardiovascular Sciences, Leicester Royal Infirmary, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: RN declares that he has no competing interests.

William Pearce, MD

Chief of Division of Vascular Surgery
Department of Surgery, Northwestern Memorial Hospital, Chicago, IL
CÔNG KHAI THÔNG TIN: WP declares that he has no competing interests.


