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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  

CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT  

TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH 

Trần Thanh Minh*, Lê Bảo Huy**, Võ Hoàng Anh*, Bùi Văn Hoàng*, Bùi Mạnh Hùng*,  

Hoàng Văn Quang** 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) là một bệnh lý nhiễm khuẩn toàn thân nặng, tỉ lệ tử vong cao. Biểu 

hiện bệnh rất đa dạng, các triệu chứng và các xét nghiệm cận lâm sàng cũng thay đổi, việc tìm được ổ nhiễm 

khuẩn cũng như tác nhân không phải khi nào cũng có thể tìm được. Trì hoãn sử dụng kháng sinh thích hợp làm 

tăng tử vong của bệnh nhân. Do đó việc chẩn đoán và tiên lượng sớm độ nặng có vai trò quan trọng trong điều trị 

bệnh nhân. Chưa có nghiên cứu riêng về giá trị của thang điểm qSOFA trong tiên lượng bệnh nhân NKH tại BV 

Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh. 

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, xác định tác nhân nhiễm khuẩn, tình trạng đề kháng 

kháng sinh bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại BV Thống 

Nhất theo tiêu chuẩn Sepsis-3 từ 8/2017 – 5/2018. 

Kết quả: Trong 139 bệnh nhân NKH, nam chiếm 84 ca (61,2%), tuổi trung bình 76,2; 108 ca có bệnh lý tim 

mạch đồng mắc (77,7%), tỷ lệ tử vong 64%. Điểm số SOFA, APACHE II, qSOFA trung bình là 4,8 ± 2,8; 17,6 ± 

5,9; 1,3 ± 1,0. Nhiễm khuẩn hô hấp thường gặp nhất chiếm 56,8%. Trung bình có trên 2 cơ quan bị rối loạn chức 

năng, thường gặp nhất là hô hấp, thận niệu và huyết học. Có sự khác biệt giữa hai nhóm sống và tử vong về GCS, 

nồng độ Hb, số lượng tiểu cầu (p < 0,05). Vi khuẩn Gram âm 67,4%, Gram dương 30,2%, có tỉ lệ đề kháng kháng 

sinh cao.  

Kết luận: Đa số bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết cao tuổi, có nhiều bệnh đồng mắc, tổn thương từ 3 cơ quan, 

ngõ vào thường gặp từ hô hấp. Vi khuẩn gây bệnh thường gặp là gram âm chỉ còn nhạy cảm với colistin, đã xuất 

hiện chủng Staphylococcus kháng vancomycin. 

Từ khóa: nhiễm khuẩn huyết, kháng kháng sinh, tử vong 

ABSTRACT 

SEPSIS CLINICAL FEATURES AND LABORATORY FINDINGS OF PATIENTS HOSPITALIZED IN 

THONG NHAT HOSPITAL 

Tran Thanh Minh, Le Bao Huy, Vo Hoang Anh, Bui Van Hoang, Bui Manh Hung, Hoang Van Quang 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 249 – 258 

Background: Sepsis is a severe systemic infectious disease, has significant mortality rate. Furthermore, 

various manifestation, symptoms and laboratory features is unspecific, identification sources of infection as well as 

pathogens is not always positive. Delayed administration of appropriate antibiotics had significantly higher rates 

of mortality. Therefore, early diagnosis and prediction takes important role in managing sepsis patients. There is 

no specific study about value of qSOFA score in predicting sepsis patients admitted in Thong Nhat Hospital of 

HCM City. 

* Khoa Y Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  **Khoa Cấp cứu BV Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả liên lạc: BS Trần Thanh Minh ĐT: 01286046559 Email: ttminh.stu12@medvnu.edu.vn  
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Objectives: Identify clinical features, laboratory findings, infecting pathogens, antibiotics resistance issue 

and value of qSOFA score in prediction of septic patients. 

Method: We conducted a cross sectional descriptive study on sepsis patients hospitalized in Thong Nhat 

hospital met Sepsis-3 criteria from 8/2017 – 5/2018. 

Results: 139 sepsis patients (61.2% men) with mean age 76.2, 108 cases (77.7%) of cardiovascular disease, 

mortality rate 64%. The SOFA, APACHE II, qSOFA mean scores was 4.8 ± 2.8; 17.6 ± 5.9; 1.3 ± 1.0. The most 

common source of infection was respiratory (56.8%). Mean number of organ dysfunction is 2.6 ± 1.1, mainly in 

respiratory, urinary and hematology. GCS <15, Hb concentration, platelet count ưere significantly different 

between alive and death group (p < 0.05). Gram negative bacteria 67.4% with high antibiotic resistance rate.  

Conclusion: qSOFA score has poor predictive value of mortality. APACHE II and SOFA has fair predictive 

value of mortality. 

Keyword: apache- II, SOFA, qSOFA, sepsis, prediction of mortality 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhiễm khuẩn huyết là một bệnh lý nhiễm 

khuẩn toàn thân nặng, có nguy cơ tử vong cao 

do diễn tiến đến tổn thƣơng c{c cơ quan v| nặng 

hơn l| sốc nhiễm khuẩn(2). Biểu hiện của nhiễm 

khuẩn huyết rất đa dạng và thay đổi theo độ 

nặng của từng trƣờng hợp, việc tìm đƣợc ổ 

nhiễm khuẩn cũng nhƣ t{c nh}n không phải khi 

n|o cũng có thể tìm đƣợc. Mỗi giờ trì hoãn việc 

sử dụng kháng sinh thích hợp làm giảm khả 

năng sống sót của bệnh nhân thêm 7,6%(14,2). Do 

đó việc làm sao chẩn đo{n sớm, tiên lƣợng sớm 

độ nặng có vai trò quan trọng trong quyết định 

hƣớng điều trị của bệnh nhân dựa vào các thang 

điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các chất chỉ 

điểm sinh học đang l| vấn đề quan tâm của các 

nh| l}m s|ng trong v| ngo|i nƣớc. 

Năm 2016, hội nghị đồng thuận quốc tế về 

nhiễm khuẩn huyết lần thứ 3 (Sepsis-3) đã đƣa 

ra thang điểm qSOFA hoàn toàn về l}m s|ng để 

chẩn đo{n v| tiên lƣợng sớm bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết(10). Bệnh viện Thống Nhất là bệnh 

viện đa khoa tuyến cuối, có số lƣợng bệnh nhân 

đƣợc chẩn đo{n nhiễm khuẩn huyết là không hề 

nhỏ v| chƣa có một nghiên cứu nào thực hiện 

tiên lƣợng trên dân số này. Từ thực tế trên, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết nhằm:  

Khảo s{t đặc điểm l}m s|ng, cận l}m s|ng 

của bệnh nh}n nhiễm khuẩn huyết.  

X{c định t{c nh}n nhiễm khuẩn v| tình trạng 

đề kh{ng kh{ng sinh. 

X{c định gi{ trị của thang điểm qSOFA trong 

tiên lƣợng bệnh nh}n nhiễm khuẩn huyết. 

ĐÔI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tƣợng nghiên cứu 

Bệnh nh}n điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất 

Thành phố Hồ Chí Minh có chẩn đo{n nhiễm 

khuẩn huyết với bằng chứng cấy m{u dƣơng 

tính và gây rối loạn chức năng cơ quan biểu hiện 

bằng điểm số SOFA tăng ≥ 2 điểm, từ tháng 

8/2017 đến tháng 5/2018. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 

Tiến cứu, mô tả. 

Xử lý số liệu 

Số liệu đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 

với các thuật to{n đƣợc sử dụng theo mục tiêu 

và số liệu của nghiên cứu (NC). 

KẾT QUẢ 

Từ th{ng 8/2017 đến tháng 5/2018, tại Bệnh 

viện Thống Nhất có 139 bệnh nh}n đủ tiêu 

chuẩn nhiễm khuẩn huyết đƣợc đƣa v|o NC.  

Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu  

Tuổi trung bình là 76 tuổi, nam chiếm 85 ca 

(61,2%). Điểm APACHE II, SOFA, qSOFA, tỉ lệ 

sốc nhiễm khuẩn, số cơ quan bị RLCN khác biệt 
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có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) (Bảng 1). 

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Số bệnh nhân 
N = 139 (%) 

(TB ± ĐLC) 

Sống N = 50 (%) 

(TB ± ĐLC) 

Tử vong N = 89 (%) 

(TB ± ĐLC) 
Giá trị P 

Tuổi (năm) 76,2 ± 14,9 73,8 ± 13,9 78,7 ± 14,8 0,055
#
 

Giới tính: Nam (%) 85 (61,2) 30,6 % 69,4 % 0,097
*
 

Thời gian nằm viện (ngày) 21,3 ± 22,5 21,9 ± 17,4 20,9 ± 25,0 0,810
#
 

Điểm SOFA trung bình 4,8 ± 2,8 3,5 ± 2,1 5,5 ± 3,0 0,000
#
 

Điểm APACHE II trung bình 17,6 ± 5,9 15,1 ± 5.4 19,0 ± 5,7 0,000
#
 

Điểm qSOFA trung bình 1,3 ± 1,0 1,0 ± 0,8 1,4 ± 1,0 0,007
#
 

Tỷ lệ sốc nhiễm khuẩn (%) 34 (24,5) 5 (29,4) 29 (70,6) 0,003
*
 

Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (%) 25 (18,0) 6 (24) 19 (76) 0,168
*
 

Số cơ quan rối loạn chức năng 2,3 1,1 2,1 ± 1,1 2,9 ± 1,1 0,000
#
 

# Phép kiểm T-test * Phép kiểm chi bình phương, có ý nghĩa thống kê với p<0,05 

Đặc điểm bệnh lý nền 

 

Biểu đồ 1: Các tiền căn bệnh lý tăng huyết áp có tỉ lệ cao nhất là 91 ca (65,5%), ĐTĐ 50 ca (40,0%) 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

Mạch trung bình cao 107 lần/phút, thở nhanh 

23 lần/phút. Đa số bệnh nhân có rối loạn tri giác 

và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

(Bảng 2). 

Đƣờng vào của nhiễm khuẩn huyết chủ 

yếu từ đƣờng hô hấp với 79 ca chiếm 56,8%. 

Tử vong cao nhất từ đƣờng hô hấp, thận – 

niệu khoảng 68% (Bảng 3). 

Rối loạn chức năng cơ quan thƣờng gặp ở hệ 

hô hấp (62,6%), thận niệu (66,2%) và huyết học 

(61,1%) với tỉ lệ tử vong cao tƣơng ứng là 69,0%, 

67,4% và 75,3%. Rối loạn chức năng hệ hô hấp, 

tim mạch, huyết học liên quan tử vong (p < 0,05) 

(Bảng 4). 

Bảng 2: Dấu hiệu toàn thân lúc nhập viện 

Đặc tính Chung N=139 (TB ± ĐLC) Sống N=50 (TB ± ĐLC) Tử vong N=89 (TB ± ĐLC) Giá trị P 

Tri giác – GCS (điểm) 14,2 ± 2,0 14,6 ± 1,1 13,9 ± 2,4 0,043
#
 

Nhiệt độ (
o
C) 37,7 ± 1,1 37,7 ± 1,2 37,7 ± 1,1 0,917

#
 

Mạch (lần/phút) 107,4 ± 23,9 103,1 ± 23,5 109,8 ± 23,9 0,112
#
 

Nhịp thở (lần/phút) 22,9 ± 4,5 22,8 ± 3,7 23,1 ± 4,9 0,702
#
 

HA tâm thu (mmHg) 119,2 ± 34,6 124,8 ± 29,7 116,1 ± 36,9 0,155
#
 

HA trung bình (mmHg) 85,6 ± 23,5 88,9 ± 19,8 83,7 ± 25,2 0,205
#
 

 # Phép kiểm T-test, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
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Bảng 3: Ngõ vào của nhiễm khuẩn huyết và liên quan 

tử vong 

Cơ quan 
Chung 

N = 139 (%) 

Sống 

N = 50 (%) 

Tử vong 

N = 89 (%) 
Giá trị P 

Hô hấp 79 (56,8) 25 (50) 54 (60,7) 0,023 

Tiêu hóa 17 (12,2) 10 (58,8) 7 (41,2) 0,056 

Tiết niệu 19 (13,7) 6 (12) 13 (14,6) 0,668 

Thần kinh 1 0,7) 1 (100,0) 0 (0) 0,181 

Mô mềm – 
xương khớp  

7 (5,0) 3 (42,9) 4 (57,1) 0,697 

Không rõ 16 (11,5) 5 (31,2) 11 (68,8) 0,676 

Phép kiểm Chi bình phương, có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05 

Bảng 4: Các cơ quan bị rối loạn chức năng 

Cơ quan 
Chung  

N = 139 (%) 

Sống  

N = 50 (%) 

Tử vong  

N = 89 (%) 
Giá trị P 

Hô hấp 87 (62,6) 27 (31,0) 60 (69,0) 0,033
*
 

Huyết học 85 (61,1) 21 (24,7) 64 (75,3) 0,001
*
 

Tiêu hóa 35 (25,2) 12 (34,3) 23 (65,7) 0,810
*
 

Tim mạch 26 (18,7) 5 (19,2) 21 (80,8) 0,049
*
 

Thần kinh 35 (25,2) 9 (25,7) 26 (74,3) 0,144
*
 

Thận-niệu 92 (66,2) 30 (32,6) 62 (67,4) 0,248
*
 

*
Phép kiểm Chi bình phương, có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05 

Bệnh nhân có rối loạn chức năng từ hai cơ 

quan trở lên chiếm 86,7%. Trong đó có đến 33,3% 

có 2 cơ quan bị rối loạn, 35,8% có 3 cơ quan, 

11,7% có 4 cơ quan v| 5% có 5 cơ quan bị rối loạn 

chức năng (Biểu đồ 2). 

 

Biểu đồ 2: Phân bố số lượng các cơ quan bị rối loạn 

chức năng 

Biến đổi ở hệ huyết học với Hb và tiểu cầu 

giảm, bạch cầu tăng cao 15,5 k/mm3 và bạch cầu 

đa nh}n chiếm ƣu thế. AST tăng cao (97,9 UI/L) 

và khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm bệnh nhân 

sống và tử vong (Bảng 5). 

Đặc điểm tác nhân và đề kháng kháng sinh  

T{c nh}n thƣờng gặp nhất là Gram âm 

chiếm 67,4%, trong tổng số các tác nhân, E. coli 

chiếm cao nhất 16,9%, sau đó l| K. pneumonie 

12,2%, Vi khuẩn Gram dƣơng chiếm 30,2% trong 

đó S. aureus chiếm 8,7%, S. coagulase âm 17% 

(Bảng 6).  

Bảng 5: Đặc điểm về kết quả xét nghiệm cận lâm sàng 

Xét nghiệm Chung N = 139 (TB ± ĐLC) Sống N = 50 (TB ± ĐLC) Tử vong N = 89 (TB ± ĐLC) Giá trị P 

Hồng cầu (m/mm
3
) 3,7 ± 0,9 3,9 ± 0,6 3,6 ± 0,9 0,028

#
 

Hb (g/dl) 11,4 ± 7,3 13,2 ± 11,5 10,4 ± 2,7 0,031
#
 

Hct (%) 33,2 ± 9,0 36,3 ± 9,4 31,4 ± 8,3 0,002
#
 

TQ (%) 66,9 ± 22,0 75,6 ± 17,1 63,5 ± 22,8 0,012
#
 

Tiểu cầu (k/mm
3
) 160,8 ± 112,7 193,0 ± 100,3 142,6 ± 115,7 0,011

#
 

Bạch cầu (k/mm
3
) 15,1 ± 10,7 13,9 ± 6,8 15,7 ± 12,3 0,335

#
 

Neutrophil (%) 74,5 ± 23,5 74,7 ± 22,0 74,4 ± 24,5 0,945
#
 

Natri (mmol/l) 135,8 ± 7,9 135,5 ± 6,8 136,0 ± 8,5 0,707
#
 

Kali (mmol/l) 3,9 ± 2,2 3,9 ± 3,5 3,9 ± 0,9 0,870
#
 

HCO3- (mmol/l) 20,5 ± 10,2 22,1 ± 15,6 19,7 ± 6,8 0,252
#
 

Urea (mmol/l) 17,8 ± 21,8 15,7 ± 24,4 18,9 ± 20,2 0,405
#
 

Creatinin (umol/l) 161,1 ± 104,9 143,8 ± 95,8 170,8 ± 109,0 0,146
#
 

AST (U/L) 97,9 ± 149,8 61,9 ± 63,1 117,8 ± 177,8 0,035
#
 

ALT (U/L) 89,9 ± 467,7 41,4 ± 34,9 116,1 ± 579,2 0,375
#
 

Bilirubin TP (mmol/l) 34,4 ± 61,4 24,9 ± 16,4 37,8 ± 70,6 0,372
#
 

Bilirubin TT (mmol/l) 15,6 ± 30,1 11,5 ± 11,2 17,0 ± 34,2 0,436
#
 

Protein (g/dl) 57,4 ± 10,5 58,0 ± 12,4 57,1 ± 9,3 0,678
#
 

Albumin (g/dl) 29,1 ± 26,3 30,3 ± 10,1 28,5 ± 31,6 0,733
#
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Xét nghiệm Chung N = 139 (TB ± ĐLC) Sống N = 50 (TB ± ĐLC) Tử vong N = 89 (TB ± ĐLC) Giá trị P 

Procalcitonin (ng/dl) 23,3 ± 34,7 15,9 ± 21,7 26,8 ± 39,1 0,119
#
 

Lactate (mmol/l) 5,7 ± 6,6 4,5 ± 3,3 6,2 ± 7,5 0,235
#
 

PaO2/FiO2 398,1 ± 262,1 414,0 ± 225,1 390,5 ± 279,1 0,631
#
 

pH 7,3 ± 0,7 7,4 ± 0,1 7,3 ± 1,0 0,298
#
 

PaCO2 (mmHg) 36,0 ± 19,7 34,8 ± 20,5 36,5 ± 19,4 0,633
#
 

A-aDO2 111,5 ± 102,6 83,9 ± 99,5 123,4 ± 102,2 0,053
#
 

#
 Phép kiểm T-test, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Bảng 6. Tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết 

Tác nhân gây NKH N = 172 Tỉ lệ (%) 

Vi khuẩn Gram âm 116 67,4 

Escherichia coli 29 16,9 

E. coli sinh ESBL 10 5,8 

Klebsiella pneumoniae 21 12,2 

K. pneumonie sinh ESBL 5 2,9 

Stenotrophomonas maltophilia 20 11,6 

Acinetobacter baumannii 19 11,0 

Pseudomonas aeruginosa 10 5,8 

Vi khuẩn Gram dương 52 30,2 

Staphylococcus aureus 15 8,7 

MRSA  13 7,6 

Staphylococcus coagulase âm 30 17,4 

Enterococcus faecalis 6 3,5 

Nấm 4 2,3 

Candida 4 2,3 

E.coli còn nhạy Colistin 100%, Carbapenem 

100% và kháng cao với Ciprofloxacin 64,3%, 

Cefotaxim 57,1%. Klebsiella pneumoniae đề kháng 

cao với tất cả c{c kh{ng sinh nhƣ Imipenem 

57,9%, Ciprofloxacin 57,9%, Colistin 58%. 

Acinetobacter baumanni và Pseudomonas aeruginosa 

chỉ còn nhạy với Colistin lần lƣợt 63,2% và 85,7% 

(Biểu đồ 3).  

Staphylococcus coagulase âm còn nhạy 

Linezolide (91,3%), Teicoplanin (95,7%), 

Vancomycin (95,7%), kháng hầu hết với các 

kháng sinh Beta-lactam. MRSA còn nhạy với 

Linezolide 100%, Teicoplanin 90%, 10% đề 

kháng với Vancomycin, kháng Oxacillin 80% 

(Biểu đồ 4). 

Biểu đồ 3: Đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn Gram âm 
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Biểu đồ 4: Đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn Gram dương 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm chung 

Tuổi trung bình trong nghiên cứu là 76 tuổi, 

với 89 bệnh nhân lớn hơn 75 tuổi (62,4%) cao 

hơn nghiên cứu của Phạm Thị Ngọc Thảo là 58,2 

tuổi và Yonathan Freund là 67 tuổi. Điều này do 

nghiên cứu thực hiện tại bệnh viện Thống Nhất, 

nơi tiếp nhận v| điều trị chủ yếu là ngƣời cao 

tuổi. Về phân bố giới tính, nam có 85 ca (chiếm 

61%) nhiều hơn nữ l| 38,9%; cao hơn nghiên cứu 

của Trần Văn Sĩ (48,1% v| 51,9%); Phạm Thị 

Ngọc Thảo (50,2% và 48,8%), Freund (53% và 

47%). Điểm khác biệt này có thể do sự khác nhau 

về đặc điểm cơ cấu dân số ở từng nơi(16,8,3).  

Bệnh nh}n có điểm số SOFA, APACHE II 

trung bình lần lƣợt là 4,8 ± 2,8; 17,6 ± 5,9 khá 

tƣơng đồng với nghiên cứu của Wang Jun-Yu có 

điểm APACHE II trung bình 17 và SOFA là 4 

điểm(17). Tuy nhiên thấp hơn nghiên cứu của 

Phạm Thị Ngọc Thảo có APACHE II trung bình 

là 23,3 và SOFA trung bình là 10,6 do nghiên cứu 

n|y đƣợc điều trị tại khoa ICU(8). Tỷ lệ sốc nhiễm 

khuẩn và tử vong lần lƣợt là 24,5% và 64%.  

Bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý nền, bao gồm 

bệnh tăng huyết {p 65,5%, đ{i th{o đƣờng 

40,0%, bệnh tim thiếu máu cục bộ 20,2%, suy tim 

12,2%, bệnh phổi mạn 12,9%. Trong đó, tiền căn 

bệnh tim mạch cao hơn tất cả các nghiên cứu 

kh{c vì đề tài thực hiện tại bệnh viện Thống 

Nhất, là trung tâm về lão khoa với tỷ lệ ngƣời 

cao tuổi có bệnh lý tim mạch khá cao(5).  

Đặc điểm lâm sàng  

Đặc điểm toàn thân: nghiên cứu ghi nhận 

bệnh nhân có sự tƣơng đồng về đặc điểm lâm 

sàng với các nghiên cứu của Wang Jun-Yu và 

Nguyễn Xuân Ninh về nhiệt độ, nhịp tim, 

HATT, HATB v| điểm số Glasgow. Triệu chứng 

lâm s|ng có liên quan đến tiên lƣợng ở bệnh 

nhân nhiễm khuẩn huyết là rối loạn tri giác với 

GCS < 15 điểm(7). 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đƣờng 

vào từ hệ hô hấp chiếm tỉ lệ cao nhất 79 ca 

(56,8%) tiếp theo là tiết niệu (13,7%) tƣơng tự với 

nghiên cứu của Trần Thị Ánh Loan tại Bệnh viện 

Thống Nhất (34,8% và 28,3%) và Wang Jun-Yu 

(hô hấp 80,3%, ổ bụng 9,4%)(14,17). Một nghiên cứu 

công bố năm 2011, tiến hành tại 150 khoa ICU 

của 16 nƣớc châu Á cho thấy nhiễm khuẩn có 

nguồn gốc từ phổi (37,4%), ổ bụng (21,1%), 
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đƣờng tiết niệu (8,5%) và mô mềm, da (4,4%)(9). 

Theo y văn, ngõ v|o thƣờng gặp nhất l| đƣờng 

hô hấp, ổ bụng và tiết niệu. Tỷ lệ thay đổi tùy 

theo nghiên cứu, dân số chọn mẫu. Tỉ lệ tử vong 

ở nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp, tiết 

niệu chiếm tỷ lệ cao nhất tƣơng đƣơng nhau 

khoảng 68,5%. Tác giả Trần Thị Ánh Loan nhận 

thấy nhiễm khuẩn huyết từ đƣờng hô hấp làm 

tăng nguy cơ tử vong gấp 11,6 lần, từ đƣờng tiết 

niệu gấp 2,3 lần(14).  

Rối loạn chức năng thƣờng gặp nhất là hô 

hấp, thận niệu và huyết học, khoảng 60%, có sự 

khác biệt với Phạm Thị Ngọc Thảo ghi nhận hệ 

tuần hoàn, hô hấp và thận là ba hệ cơ quan bị rối 

loạn thƣờng gặp. Tác giả Angus ghi nhận hô hấp 

45,8%, tim mạch 24,4%(2). Điều này là do tác giả 

thực hiện nghiên cứu ở bệnh nhân nhập ICU với 

77,1% sốc nhiễm khuẩn. Các hệ hô hấp, tiêu hóa, 

thận – niệu có tỉ lệ tử vong cao, tƣơng ứng là 

62,4%, 69,9% và 65,1%. Các hệ cơ quan có tỷ lệ tử 

vong cao đó l| tuần hoàn 80,8% và huyết học 

75,3%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05. 

Tùy theo tiêu chuẩn chẩn đo{n v| đặc điểm của 

dân số nghiên cứu, tỷ lệ của c{c cơ quan bị rối 

loạn chức năng v| tỷ lệ tử vong của bệnh nhân 

có thể khác nhau. Tuy nhiên hô hấp là hệ cơ 

quan bị rối loạn chức năng thƣờng gặp nhất và 

có tỷ lệ tử vong cao. Cơ quan bị rối loạn chức 

năng nhiều tiếp theo là thận, biểu hiện bằng thể 

tích nƣớc tiểu giảm và/hoặc nồng độ creatinin 

m{u tăng, chứng tỏ thận l| cơ quan dễ tổn 

thƣơng trong nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt nƣớc 

tiểu là một chỉ số rất tốt giúp theo dõi tƣới máu 

mô, theo dõi huyết động trong nhiễm khuẩn 

huyết và sốc nhiễm khuẩn. C{c cơ quan nhƣ 

gan, huyết học, thần kinh ít gặp RLCN hơn, 

nhƣng một khi xảy ra chứng tỏ bệnh đã diễn tiến 

nặng, tỉ lệ tử vong cao. Bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết có rối loạn chức năng tuần hoàn, tỉ lệ tử 

vong là 80,8%, tuy nhiên, nếu có suy giảm chức 

năng thần kinh, biểu hiện rối loạn tri giác, tỉ lệ tử 

vong 74,3%.  

Theo nghiên cứu, trung bình bệnh nhân bị 

suy từ 3 tạng trở lên (53,4%) thấp hơn của Phạm 

Thị Ngọc Thảo ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 

nhập ICU có đến 82,9%. Angus ghi nhận chỉ có 

5,7% suy 3 ít nhất 3 tạng. Điều n|y l| do đa số 

bệnh nhân trong nghiên cứu này ở mức độ nhẹ, 

tỷ lệ sốc nhiễm khuẩn thấp. Ghi nhận số cơ quan 

bị rối loạn chức năng c|ng nhiều, tỷ lệ tử vong 

càng cao trong nghiên cứu tƣơng đồng với báo 

cáo của các tác giả trong v| ngo|i nƣớc(2,8).  

Đặc điểm cận lâm sàng 

Về huyết học, số lƣợng bạch cầu m{u tăng 

cao so với trị số ở ngƣời bình thƣờng 15,08 ± 

10,68 k/mm3 và chủ yếu bạch cầu đa nh}n trung 

tính, tƣơng tự các nghiên cứu khác Wang (11,9 

k/mm3), Trần Văn Sĩ, Trần Thị Ánh Loan 15,5-

17,8 k/mm3; Phạm Thị Ngọc Thảo 19,2 

k/mm3(8,14,16,17). Bạch cầu đóng vai trò quan trọng 

chống lại tác nhân gây bệnh trong nhiễm khuẩn. 

Tuy nhiên những nghiên cứu gần đ}y cho thấy 

sự kích hoạt quá mức sẽ gây tổn thƣơng các mô 

cơ quan v| hệ thống miễn dịch. Ngoài ra bạch 

cầu đóng vai trò quan trọng trong qu{ trình đ{p 

ứng viêm v| đông m{u của các tế bào miễn dịch, 

khi sự kích hoạt quá mức sẽ làm cho quá trình 

bệnh nặng lên. Việc điều trị gần đ}y có ứng 

dụng việc sử dụng màng lọc hấp phụ giúp làm 

giảm nồng độ c{c cytokine cũng nhƣ c{c bạch 

cầu hoạt hóa(12). Số lƣợng hồng cầu, nồng độ 

Hemoglobin, dung tích hồng cầu và số lƣợng 

tiểu cầu có sự tƣơng quan giữa bệnh nhân sống 

và tử vong (p < 0,05). Tiểu cầu đóng vai trò quan 

trọng trong qu{ trình tiên lƣợng v| điều trị, khi 

tiểu cầu giảm xuống < 100 k/mm3 thì nguy cơ rối 

loạn đông m{u sẽ xảy ra, khi đó bệnh nhân cần 

phải truyền các chế phẩm máu hay các yếu tố 

của m{u v| nhƣ vậy nguy cơ mắc nhiễm khuẩn 

huyết lại gia tăng. 

Về các xét nghiệm sinh hóa: Nồng độ urea và 

creatinin trong huyết tƣơng của bệnh nhân vào 

nghiên cứu là 17,76 ± 21,8 mmol/l và 

161,12±104,87 umol/l, cao so với giá trị bình 

thƣờng. Bên cạnh việc ảnh hƣởng đến huyết 

động, nhiễm khuẩn huyết sẽ làm nặng lên tình 

trạng nặng của bệnh thận mạn trƣớc đó do thiếu 

dịch, giảm tƣới máu thận cũng nhƣ việc lắng 
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đọng các phức hợp miễn dịch ở màng lọc cầu 

thận, rối loạn vi mạch máu thận. Rối loạn điện 

giải là một vấn đề hay gặp ở bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết do bệnh nhân không tự ăn uống 

đƣợc và rối loạn chức năng c{c cơ quan điều hòa 

nƣớc v| điện giải đặc biệt là thận.  

Procalcitonin trong huyết tƣơng bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết vào nghiên cứu tăng cao với 

nồng độ trung bình là 23,27 ± 34,72 ng/ml khá 

tƣơng đồng với kết quả của Lê Xu}n Trƣờng 

trên đối tƣợng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết 

nặng có nồng độ Procalcitonin là 32,12 ± 74,03 

ng/ml(8). Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý 

nghĩa giữa nhóm bệnh nhân sống và tử vong 

(p=0,119). Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy 

Procalcitonin có vai trò trong chẩn đo{n, phản 

{nh độ nặng và góp phần v|o tiên lƣợng tử vong 

cho bệnh nhân. 

Nồng độ lactate máu của bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết vào nghiên cứu của chúng tôi tăng 

rất cao 5,73 ± 6,64 mmol/l cũng kh{ tƣơng đồng 

so với của Phạm Thị Ngọc Thảo là 4,84 ± 3,82 

mmol/l; đồng thời khi lactate m{u tăng, nồng độ 

pH máu giảm (7,32 ± 0,65) và nồng độ HCO3- 

máu giảm (20,45 ± 10,22 mmol/L) chứng tỏ tình 

trạng toan chuyển hóa tăng anion gap do giảm 

cung cấp và sử dụng oxy của mô nghiêm trọng(8). 

Tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê về nồng độ lactate giữa nhóm bệnh nhân còn 

sống và nhóm bệnh nhân tử vong (p = 0,235). 

Điều này lý giải việc cho dù lactate tăng, nếu 

bệnh nh}n đƣợc tích cực hồi sức nhằm sớm cải 

thiện tình trạng giảm cung cấp và sử dụng oxy ở 

mô, có thể cải thiện đƣợc tiên lƣợng sống còn. 

Nồng độ lactate máu là một chỉ số sinh học rất 

quan trọng giúp x{c định tình trạng đầy đủ của 

tƣới máu và oxy hóa mô. Trong nhiễm khuẩn 

huyết, nồng độ lactate máu có thể tăng không 

chỉ do chuyển hóa yếm khí của tế bào, mà còn có 

thể do tăng tiêu thụ glucose, sự ức chế men 

pyruvate dehydrogenase có vai trò thủy phân 

pyruvate th|nh Acetyl CoA để vào chu trình 

Krebs và do giảm thanh thải bởi gan, thận, các 

mô mô trong cơ thể đang bị thiếu tƣới máu và 

rối loạn chức năng. Theo SSC 2016, chiến lƣợc 

điều trị dựa v|o động học của nồng độ lactate 

máu có thể giúp đ{nh gi{ tính hiệu quả của các 

biện pháp hồi sức ở bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết và choáng nhiễm khuẩn. 

Nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài 

nƣớc cũng ghi nhận các rối loạn về sinh hóa 

tƣơng tự bao gồm, tăng men gan, suy thận, rối 

loạn đông m{u v| l|m tăng tỷ lệ tử vong(8,3).  

Về tác nhân gây bệnh và đề kháng kháng sinh 

Chúng tôi nhận thấy c{c vi khuẩn gram }m 

chiếm tỷ lệ nhiều hơn (67,4%) so với vi khuẩn 

gram dƣơng (30,2%), nấm 2,3%. Kết quả của 

chúng tôi cũng tƣơng đồng với nghiên của của 

Lê Thị Kim Nhung trên đối tƣợng nhiễm khuẩn 

huyết ở ngƣời cao tuổi cho thấy chủ yếu do vi 

khuẩn Gram }m (69,5%), Gram dƣơng (22,8%), 

nấm chiếm 7,6%. E. coli chiếm tỉ lệ cao nhất với 

31,1%. Kết quả của tác giả Kumar thực hiện trên 

2.154 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại các khoa 

ICU ghi nhận vi khuẩn Gram }m cũng chiếm đa 

số trong các tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết 

(47,9%), Gram dƣơng thấp hơn (38,3%) v| nấm 

(8,2%). E. coli cao nhất (22,4%)(4).  

Về tình trạng đề kháng kháng sinh, E. Coli đã 

kháng cao với các kháng sinh Cephalosporin thế 

hệ 3 và 4, Fluoroquinolone. Các kháng sinh còn 

nhạy cảm hiện nay là Carbapenem (100%), 

Amikacin (89,3%), dạng phối hợp Piperacillin-

tazobactam (75%). Cơ chế đề kháng quan trọng 

của họ vi khuẩn đƣờng ruột là sinh men Beta-

lactamase. Trong đó men Beta-lactamase phổ 

rộng (ESBL) là vấn đề nghiêm trọng hiện nay vì 

tỉ lệ ng|y c|ng gia tăng v| đề kháng trên lâm 

sàng tất cả các thế hệ Cephalosporin kể cả thế hệ 

4 mặc dù trên in vitro chúng vẫn còn nhạy. Theo 

ghi nhận của chúng tôi tỉ lệ sinh ESBL là 34,5% 

đối với E. coli và 23,8% với Klebsiella pneumonie. 

So với E.coli thì Klebsiella sp có sự đề kháng 

cao hơn, ngay cả Colistin là 57,9%. Điểm nổi bật 

của Klebsiella khi sinh men Carbapenemase 

(KPC) không chỉ có khả năng bất hoạt các kháng 

sinh Carbapenem, mà còn có khả năng thủy 
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phân Beta-lactam của các họ kháng sinh khác. 

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận kháng 58,8% 

với Imipenem tƣơng đồng với nhận xét chung 

về những phân lập KPC của tác giả Trần Quang 

Bính bao gồm luôn có đặc tính kháng thuốc cao 

và có rất ít sự lựa chọn trong trị liệu(13).  

Đối với Acinetobacter baumanni, chúng tôi ghi 

nhận chỉ còn nhạy với Tigecyclin (78,9%), 

Colistin (63,2%) với tỷ lệ đề kháng nhiều loại 

kh{ng sinh đang tăng dần khi so sánh nghiên 

cứu của tác giả Lê Thị Kim Nhung (2013) tại 

Bệnh viện Thống Nhất có tỉ lệ kháng với 

Carbapenem 60%, các kháng sinh Beta-lactam 

khác và Fluoroquinolone 50% và nhạy cảm cao 

với Colistin trong khi chúng tôi ghi nhân kháng 

với Carbapenem 94,7%, Cefepime 84,2%, 

Ciprofloxacin 73,7%. Kết quả kh{ng sinh đồ cho 

thấy Pseudomonas sp. còn nhạy với Colistin 

87,5%, đề kháng cao với các kháng sinh còn lại, 

bao gồm Imipenem 62,5%, Ciprofloxacin 62,5%(5).  

Đối với các vi khuẩn Gram dƣơng, 

Staphylococcus coagulase âm và Staphylococcus 

aureus còn nhạy Linezolide, Teicoplanin, 

Vancomycin, Tigecyclin. Staphylococcus aureus 

loại MRSA chiếm tỷ lệ cao 83,3%. Chúng tôi ghi 

nhận một trƣờng hợp kháng Vancomycin trong 

khi tác giả Lê Thị Kim Nhung (2013) chƣa ghi 

nhận trƣờng hợp kh{ng Vancomycin cũng tại 

bệnh viện Thống Nhất. Tác giả Trần Thị Thanh 

Nga nhận thấy tại Bệnh viện Chợ Rẫy tỉ lệ 

MRSA l| 60% nhƣng còn nhạy cảm 100% với 

Vancomycin trong giai đoạn 2008 – 2012(15,5). 

Enterococcus faecalis còn nhạy cảm Linezolide 

83,7%, Tigecyclin 83,7%, ít nhạy với Vancomycin 

50%, Teicoplanin 50%.  

KẾT LUẬN  

Tuổi trung bình 77 tuổi, nam nhiều hơn nữ. 

Bệnh nh}n có nhiều bệnh lý nền đi kèm: tăng 

huyết {p, đ{i th{o đƣờng, bệnh tim thiếu m{u 

cục bộ, suy tim, COPD, xơ gan, ung thƣ. 

Đƣờng v|o chủ yếu l| đƣờng hô hấp chiếm 

tỉ lệ cao nhất l| 56,8%.  

Tổn thƣơng cơ quan chủ yếu nhƣ hô hấp, 

thận niệu v| huyết học, rối loạn chức năng 

thƣờng gặp nhất ở bệnh nh}n nhiễm khuẩn 

huyết, với tỉ lệ mắc lần lƣợt l| 62,6%, 66,2% v| 61,2%.  

Bạch cầu tăng với số lƣợng trung bình 

15,1±10,7 k/mm3. Tiểu cầu ở giới hạn dƣới 

khoảng 160 k/mm3. Procalcitonin tăng trung 

bình 23,27 ± 34,72 ng/ml. 

Tác nhân chủ yếu là vi khuẩn Gram âm có tỉ 

lệ đề kháng kháng sinh cao. 

Thời gian nằm viện của bệnh nh}n kéo d|i, 

trung bình l| 21 ng|y.Tỷ lệ tử vong chung cuộc 

chiếm 64,0%, nguyên nh}n do rối loạn chức 

năng c{c cơ quan, đặc biệt l| hệ tuần ho|n, hô 

hấp, huyết học.  

Điểm APACHE II, điểm SOFA, điểm 

qSOFA, số cơ quan bị rối loạn chức năng, tụt 

huyết {p, hồng cầu, Hb, Hct, TQ, số lƣợng tiểu 

cầu, tăng AST kh{c biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

nhóm tử vong v| sống còn.  

Thang điểm qSOFA có gi{ trị tiên lƣợng tử 

vong yếu bệnh nh}n nhiễm khuẩn huyết với 

diện tích dƣới đƣờng cong 0,631, với điểm cắt l| 

≥ 2 có độ nhạy l| 46,1% v| độ đặc hiệu 78,0%. 
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SO SÁNH KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BÓC LỚP TRONG ĐỘNG MẠCH 

CẢNH KIỂU LỘN NGƢỢC SO VỚI BÓC LỚP TRONG KINH ĐIỂN 

Đào Hồng Quân*, Đỗ Kim Quế* 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh đã được chứng minh là phương pháp điều trị an 

toàn, hiệu quả và làm giảm nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh ngoài sọ. Phương pháp bóc 

lớp trong động mạch kiểu lộn ngược được cho là làm giảm nguy cơ hẹp tái phát và đột quỵ so với phương pháp 

kinh điển, tuy nhiên vẫn còn nhiều bàn cãi.  

Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm đánh giá kết quả trước mắt và lâu dài của phẫu thuật bóc lớp trong động mạch 

cảnh kiểu lộn ngược so với phương pháp kinh điển. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả hàng loạt ca. Toàn bộ bệnh nhân được phẫu thuật bóc lớp trong 

động mạch cảnh được thu thập số liệu và so sánh các đặc điểm về tuổi, giới tính, mức độ hẹp động mạch cảnh, dấu 

hiệu tổ thương thần kinh và bệnh nền. So sánh đơn biến các thông số về phẫu thuật và kết quả. Kết cục chính là tỉ 

lệ tử vong và đột quỵ trong 30 ngày và 1 năm sau phẫu thuật. Kết cục phụ là tỉ lệ tái hẹp trên 50% sau phẫu 

thuật 1 năm. 

Kết quả: Trong thời gian 02 năm từ 2016 đến 2018 chúng tôi đã thực hiện 97 phẫu thuật bóc lớp trong động 

mạch cảnh. Tuổi trung bình là 72,8 (51 – 89) Tỉ lệ nam/nữ là 3,6:1. Có 25,8% các trường hợp có đột quỵ não mới 

hoặc cũ. Hẹp cả 2 động mạch cảnh được ghi nhận ở 40 bệnh nhân. 30 trường hợp được bóc lớp trong và phục hồi 

với miếng vá PTFE và 67 trường hợp bóc lộn ngược động mạch. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về đặc 

điểm giữa 2 nhóm. Thời gian kẹp động mạch cảnh trung bình của nhóm mổ bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu 

lộn vỏ động mạch là 30,4 ± 8,2 phút và nhóm mổ bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu kinh điển là 36,2 ± 9,4 phút 

(p= 0,051). Một bệnh nhân tử vong trong 1 tháng sau mổ; Không trường hợp nào đột quỵ trong thời gian hậu 

phẫu tới sau mổ 1 tháng, Theo dõi sau mổ 1 năm cho thấy có thêm 1 trường hợp tử vong, không trường hợp đột 

quỵ não. Tỷ lệ tái hẹp trên 50% là 3,4% ở nhóm mổ bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu lộn vỏ động mạch và 

13,3% ở nhóm mổ bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu kinh điển (p=0,018). 

Kết luận: Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu lộn ngược cho kết quả tương đương phương pháp 

kinh điển nhưng tỉ lệ tái hẹp sau 1 năm thấp hơn có ý nghĩa thống kê. 

Từ khóa: hẹp động mạch cảnh, đột quỵ não, phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh 

ABSTRACT 

COMPARISION OF RESULT WITH EVERSION Carotid ENDARTERECTOMY VERSUS 

CONVENTIONAL CAROTID ENDARTERECTOMY 

Dao Hong Quan, Do Kim Que  

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 259 - 263 

Background: Carotid endarterectomy is effective method for preventing stroke due to carotid stenosis. 

Eversion carotid endarterectomy was reported with lower restenosis rate. 

Objectives: The purpose of this study to compare the results of eversion versus conventional carotid 

endarterectomysus. 

*Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả liên lạc: BS. Đ|o Hồng Quân  ĐT: 0917083355 Email: daohongquandr@gmail.com 
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Methods: Prospective study. Eveluate the clinical characteristics and outcomes of eversion versus 

conventional carotid. Primary outcomes are mortality rates, stroke rates at 1 month and 1 year after operation. 

Secondary outcomes are restenosis over 50% at 1 year. 

Results: During 3 years from 2016 to 2018, 97 carotid endarterectomy were done in Thong nhat hospital. 

Mean age is 72.8 range 51 – 89, male:female ratio is 3.6:1. Previous stroke in 25.8% of cases. Bilateral carotid 

stenosis in 40 patients. Atherosclerosis are the cause of all cases. Mean clamp time is 30,4 ± 8,2 min in eversion 

and 36.2 ± 9.4 min in conventional carotid endarterectomy (p= 0.051). One patient (0.6%) died by AMI, and 

pneumonia in 1 month postoperative period, No stroke in 1 month after operation. After 1 years follow up, 1 years 

mortality rates is 1.9% (2 cases), stroke rates is 0.0%, restenosis is 3.4% in eversion and 13.3% in conventional 

carotid endarterectomy (p=0.018). 

Conclusions: Eversion Carotid endarterectomy is the safe and effective methods for preventing stroke due to 

stenosis of carotid artery with lower rate of restenosis than conventional technic. 

Key words: carotid stenosis, stroke, carotid edaretectomy, eversion carotid endarterectomy 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh 

đƣợc De Bakey thực hiện thành công lần đầu 

tiên năm 1953. Sau đó năm 1985 Kieny đƣa ra 

phƣơng ph{p bóc lớp trong động mạch cảnh 

kiểu lộn vỏ động mạch nhằm rút ngắn thời gian 

kẹp động mạch cảnh và giảm tỉ lệ hẹp tái phát(1,5). 

Mức độ hẹp động mạch cảnh liên quan mật 

thiết với tần suất của đột quỵ. Theo Cinà CS và 

cộng sự(4), 33% những trƣờng hợp hẹp động 

mạch cảnh từ 80 – 99% có cơn thiếu máu não 

hoặc nhũn não do lấp mạch trong khi đó tỉ lệ này 

chỉ xuất hiện ở 0,4% ở những bệnh nhân hẹp 

động mạch cảnh dƣới 80%. 

Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh 

cho những bệnh nhân hẹp từ 70 – 99% làm giảm 

nguy cơ đột quỵ não 17%. Hơn nữa phẫu thuật 

bóc lớp trong động mạch cảnh là một phẫu thuật 

an toàn tỉ lệ tử vong và biến chứng dƣới 5% ở 

những bệnh nhân có triệu chứng v| dƣới 3% ở 

những bệnh nhân không có triệu chứng(2,4). Do 

đó việc phát hiện sớm hẹp động mạch cảnh 

ngoài sọ v| điều trị đúng đắn sẽ góp phần làm 

giảm nguy cơ tai biến mạch máu não(3,6,9). 

Một số nghiên cứu cho thấy phƣơng ph{p 

bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu lộn ngƣợc có 

nguy cơ đột quỵ trong mổ cao hơn so với 

phƣơng ph{p kinh điển nhƣng tỉ lệ tái hẹp và 

đột quỵ lâu dài thấp hơn. 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 

mục tiêu so sánh kết quả của phẫu thuật bóc lớp 

trong động mạch cảnh kiểu lộn ngƣợc và 

phƣơng ph{p kinh điển. 

ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tƣợng nghiên cứu 

Tất cả những trƣờng hợp hẹp động mạch 

cảnh ngoài sọ đƣợc điều trị phẫu thuật tại bệnh 

viện Thống nhất trong thời gian 3 năm từ năm 

2016 tới năm 2018. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Tiền cứu mô tả cắt dọc. 

Toàn bộ bệnh nh}n đƣợc phẫu thuật bóc lớp 

trong động mạch cảnh đƣợc thu thập số liệu và 

so s{nh c{c đặc điểm về tuổi, giới tính, mức độ 

hẹp động mạch cảnh, dấu hiệu tổn thƣơng thần 

kinh và bệnh lý nền.  

So s{nh đơn biến các thông số về kẹp động 

mạch cảnh và kết quả phẫu thuật: tử vong, đột 

quỵ trong mổ.  

Kết cục chính là tỉ lệ tử vong v| đột quỵ 

trong 30 ng|y v| 1 năm sau phẫu thuật.  

Kết cục phụ là tỉ lệ tái hẹp trên 50% sau phẫu 

thuật 1 năm. 

KẾT QUẢ  

Đặc điểm bệnh nhân 

Trong thời gian 3 năm chúng tôi thực hiện 
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phẫu thuật cho 97 trƣờng hợp hẹp động mạch 

cảnh ngoài sọ. Tuổi trung bình của bệnh nhân 

trong nhóm nghiên cứu là 72,8 (± 8,39) tuổi, trong 

đó nhỏ nhất là 51 tuổi và lớn nhất là 89 tuổi. 

Đặc điểm 2 nhóm bệnh nhân 

Bảng 1: Đặc điểm bệnh nhân 2 nhóm 

 

Bóc lộn vỏ 

ĐM Số TH 

(%) 

Bóc kinh 

điển Số TH 

(%) 

Tổng số 

Số TH (%) 

Tăng huyết áp 61 (91,0) 25 (83,3) 86 (88,6) 

Hút thuốc lá 37 (40,3) 17 (56,7) 54 (55,7) 

Rối loạn lipid máu 58 (86,6) 26 (86,7) 84 (86,6) 

Đái tháo đường type 
2 

36 (53,7) 16 (53,3) 52 (53,6) 

TMCT và NMCT 29 (43,3) 13 (43,3) 42 (43,3) 

Bệnh phổi mãn tính 15 (22,4) 08 (26,7) 23 (23,7) 

Viêm loét dạ dày 16 (23,9) 07 (23,3) 23 (23,7) 

Suy thận mạn 08 (11,9) 04 (13,3) 12 (12,4) 

Hẹp động mạch 
>70% 

66 (98,5) 28 (93,3) 94 (96,9) 

Đột quỵ 14 (20,9) 05 (16,7) 19 (19,6) 

Đột quỵ mới 05 (7,5) 01 (3,3) 06 (6,2) 

Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

đặc điểm giữa 2 nhóm (Bảng 1). 

Mức độ hẹp khi phẫu thuật 

Tất cả bệnh nh}n đều có mức độ hẹp nặng ≥ 

70% khi phẫu thuật, trong đó có 4 bệnh nhân tắc 

ho|n to|n động mạch cảnh (4,1%) (Bảng 2).  

Bảng 2: Mức độ hẹp khi phẫu thuật 

Mức độ hẹp khi 

phẫu thuật 

Bóc lộn vỏ 

ĐM 

Số TH (%) 

Bóc kinh 

điển 

Số TH (%) 

Tổng số 

Số TH (%) 

Hẹp nặng ≥ 70% 64 (95,5) 29 (96,7) 93 (95,9) 

Tắc hoàn toàn 03 (4,5) 1 (3,3) 04 (4,1) 

Thời gian kẹp động mạch cảnh 

Bảng 3: Thời gian kẹp động mạch cảnh 

Thời gian kẹp đm 

cảnh 

Bóc lộn vỏ 

ĐM 

Số TH (%) 

Bóc kinh 

điển 

Số TH (%) 

Tổng số 

Số TH (%) 

< 20 phút 16 (23,9) 01 (3,3) 17 (17,5) 

20 - 30 phút 31 (46,3) 11 (36,7) 42 (43,3) 

> 30 phút 20 (29,9) 18 (60,0) 38 (39,2) 

Thời gian kẹp động mạch cảnh trung bình là 

34,8 ± 8,3 phút, nhóm mổ bóc lớp trong động 

mạch cảnh kiểu lộn vỏ động mạch là 30,4 ± 8,2 

phút và nhóm mổ bóc lớp trong động mạch cảnh 

kiểu kinh điển là 36,2 ± 9,4 phút (p= 0,051). 17,5% 

c{c trƣờng hợp có thời gian kẹp động mạch cảnh 

dƣới 20 phút, 39,2% c{c trƣờng hợp có thời gian 

kẹp động mạch cảnh trên 30 phút (Bảng 3). 

Kết quả điều trị 

Trong 30 ngày sau mổ: Một trƣờng hợp tử 

vong trong 30 ngày sau mổ bóc lớp trong động 

mạch cảnh kiểu kinh điển do viêm phổi suy hô 

hấp chiếm tỉ lệ 1,0%.  

Sau mổ 1 năm: có 1 bệnh nhân tử vong, 

không bệnh nhân nào bị đột quỵ não, 6 bệnh 

nhân bị hẹp tái phát > 50% chiếm tỷ lệ 4,2%, 

nhóm mổ bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu 

lộn vỏ động mạch là 2 bệnh nhân (3,4%) và 

nhóm mổ bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu 

kinh điển là 4 bệnh nhân 13,3%) (p=0,018). 

BÀN LUẬN 

Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh là 

phƣơng ph{p điều trị hiệu quả cho bệnh nhân 

hẹp động mạch cảnh ngoài sọ đặc biệt ở bệnh 

nh}n chƣa đột quỵ sẽ làm giảm nguy cơ đột quỵ 

và tàn phế cho bệnh nhân(1,6). 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi so sánh kết 

quả của 2 phƣơng pháp phẫu thuật bóc lớp 

trong động mạch cảnh: phƣơng ph{p kinh điển 

mổ mở dọc bóc nội mạc và phƣơng pháp bóc lộn 

ngƣợc động mạch cảnh trong. 

Kỹ thuật kinh điển áp dụng cho hầu hết các 

thƣơng tổn hẹp động mạch cảnh, tuy nhiên nếu 

giới hạn trên của thƣơng tổn cảnh trong lên cao 

sẽ có nhiều khó khăn.  

Kỹ thuật bóc lộn ngƣợc động mạch cảnh 

không cần dùng miếng v{ động mạch và giúp 

rút ngắn thời gian kẹp động mạch cảnh. Bóc lớp 

trong kiểu lộn vỏ động mạch còn cho phép tạo 

hình động mạch ở những trƣờng hợp động 

mạch cảnh dài hoặc gấp khúc(10,11). 

Hẹp động mạch cảnh thƣờng thấy ở bệnh 

nhân lớn tuổi, trong nghiên cứu của chúng tôi 

tuổi trung bình của bệnh nhân là 72,8 trong đó 

62,5% bệnh nhân trên 70 tuổi. Điều n|y cũng 

tƣơng tự các nghiên cứu kh{c trong y văn. 

Tỉ lệ bệnh nhân đã có đột quỵ não mới hoặc 
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đã th|nh di chứng trong nghiên cứu này là 

25,8%. So với các nghiên cứu tại Âu Mỹ, tỉ lệ 

phẫu thuật hẹp động mạch cảnh ở bệnh nh}n đã 

có đột quỵ của chúng tôi cao hơn nhiều. Tuy 

nhiên so với giai đoạn trƣớc 2015 tỉ lệ phẫu thuật 

hẹp động mạch cảnh khi chƣa đột quỵ đã tăng 

rõ rệt(3,5). 

Siêu }m Duplex động mạch cảnh l| phƣơng 

pháp chẩn đo{n hình ảnh rất có giá trị trong 

chẩn đo{n hẹp động mạch cảnh(2,8). Tất cả các 

trƣờng hợp hẹp động mạch cảnh trong nghiên 

cứu của chúng tôi đều đƣợc làm siêu âm Duplex 

động mạch cảnh và cột sống với kết quả chính 

xác cao. Tại nhiều trung tâm lớn ngƣời ta có thể 

phẫu thuật dựa trên kết quả Duplex động mạch 

cảnh. Tuy nhiên độ nhậy v| độ chuyên biệt của 

phƣơng ph{p n|y tùy thuộc rất nhiều vào trình 

độ của b{c sĩ siêu }m. 

Filis và cộng sự(8) nghiên cứu về siêu âm 

duplex đ{nh gi{ mức độ hẹp động mạch cảnh 

trên 163 bệnh nhân với 326 động mạch cảnh 

đƣợc khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 

sự phù hợp cao giữa Duplex và chụp X quang 

động mạch cảnh với hệ số tƣơng quan l| 0,96. 

Siêu }m Duplex động mạch cảnh có giá trị rất tốt 

cho những trƣờng hợp hẹp dƣới 50% hoặc hẹp 

trên 90%. Với những trƣờng hợp hẹp từ 50 – 89% 

độ nhây cảm v| độ chuyên biệt có thấp hơn 

những vẫn đạt trên 80%.  

Chụp cắt lớp điện to{n động mạch cảnh là 

một phƣơng pháp chẩn đo{n hình ảnh ít xâm 

lấn có độ nhậy v| độ đặc hiệu cao có thể thay thế 

chụp X quang động mạch. Nhiều nghiên cứu so 

sánh giữa chụp cắt lớp điện to{n động mạch và 

X quang động mạch cho thấy độ nhậy 100% và 

độ chuyên 63%, giá trị tiên đo{n }m của hẹp 

động mạch cảnh < 70% đạt 100%. 

Chụp cắt lớp điện to{n động mạch cảnh còn 

cho phép x{c định tổn thƣơng động mạch trong 

sọ, phình động mạch đi kèm hoặc các tổn 

thƣơng kh{c của não. Không giống nhƣ Duplex 

và cộng hƣởng từ mạch máu, chụp cắt lớp điện 

to{n động mạch cung cấp hình ảnh thật của lòng 

động mạch(2). 

Về phƣơng ph{p vô cảm chúng tôi chọn lựa 

phƣơng ph{p mê nội khí quản cho tất cả các 

trƣờng hợp. Hiện tại có các trung tâm phẫu thuật 

bóc lớp trong động mạch cảnh với gây tê vùng 

nhằm đ{nh gi{ tình trạng tri giác bệnh nhân khi 

phẫu thuật. 

Bóc lớp trong động mạch với kỹ thuật lộn 

ngƣợc vỏ động mạch rút ngắn thời gian kẹp 

động mạch cảnh và không cần dùng miếng vá 

động mạch(3,5,7). 

Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh 

kiểu lộn ngƣợc là một phƣơng ph{p hiệu quả và 

an toàn, tỉ lệ tử vong và biến chứng thấp. Theo 

Schneider và cs(11) qua nghiên cứu 2.365 trƣờng 

hợp bóc lộn ngƣợc động mạch cảnh và 17.155 

trƣờng hợp bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu 

kinh điển cho thấy tỉ lệ không hẹp tái phát trên 

50% ở nhóm bóc lộn ngƣợc động mạch là 94,3% 

thấp hơn so với nhóm kinh điển là 88,8%. Tỉ lệ 

không cần mổ lại ở 2 nhóm tƣơng đƣơng 99,6% 

so với 99,5%. 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ tử 

vong chỉ là 1,0%, tỉ lệ tái hẹp trên 50% sau mổ 1 

năm ở nhóm bóc lớp trong động mạch kiểu lộn 

ngƣợc là 3,4% thấp hơn so với nhóm phẫu thuật 

kinh điển là 13,3%.  

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 97 trƣờng hợp hẹp động 

mạch cảnh đã đƣợc điều trị phẫu thuật bóc lớp 

trong động mạch cảnh, chúng tôi rút ra các kết luận:  

Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh 

bằng phƣơng ph{p lộn vỏ động mạch có tỉ lệ đột 

quỵ và tử vong trong mổ l| 0,0% tƣơng đƣơng 

phƣơng ph{p kinh điển. Tỉ lệ tái hẹp trên 50% 

sau mổ 1 năm ở nhóm mổ lộn ngƣợc động mạch 

thấp hơn so với phƣơng ph{p kinh điển. 
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KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM ÍT XÂM LẤN  

TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 

Đỗ Kim Quế*, Đào Hồng Quân* 

TÓM TẮT 

Mở đầu: Phẫu thuật ít xâm lấn là xu hướng chung của y học hiện đại, Phẫu thuật tim ít xâm lấn cũng đã 

được triển khai mạnh mẽ gần đây ở nước ta. Bệnh viện Thống Nhất bắt đầu triển khai phẫu thuật tim hở ít xâm 

lấn từ năm 2018, nhằm mục tiêu đánh giá kết quả của phẫu thuật tim ít xâm lấn qua đường mở ngực phải nhỏ, 

được nội soi lồng ngực hỗ trợ và rút ra những kinh nghiệm trong thời gian gần đây chúng tôi thực hiện nghiên 

cứu này. 

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả loạt ca các bệnh nhân được phẫu thuật ít xâm lấn 

qua đường mở ngực phải nhỏ có nội soi lồng ngực hỗ trợ tại bệnh viện Thống Nhất từ tháng 7/2018 đến tháng 

5/2019. 

Kết quả: Có 5 trường hợp phẫu thuật tim ít xâm lấn, trong đó có 4 trường hợp đóng lỗ thông liện nhĩ và 1 

trường hợp cắt u nhầy nhĩ trái, tuổi trung bình 44,2  4,6 tuổi. Tỷ lệ nam/nữ là 3:2. Cả 5 bệnh nhân đều được 

gây mê nội khí quản với ống thông 2 lòng vào phế quản chọn lọc. Chạy tuần hoàn ngoài cơ thể qua canule động 

mạch đùi, 2 canule tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới riêng được luồn từ tĩnh mạch đùi phải và tĩnh mạch cảnh 

trong phải. Thời gian chạy tuần hoàn cơ thể trung bình là 98,8  14,3 phút (70 – 155). Thời gian kẹp động mạch 

chủ là 44,2  6,8 phút (32 – 88). Không tử vong, một trường hợp chảy máu sau mổ do tổn thương động mạch 

ngực trong phải mổ lại. 

Kết luận: Phẫu thuật tim ít xâm lấn qua đường mở ngực phải nhỏ hỗ trợ bởi nội soi lồng ngực trong điều trị 

thông liên nhĩ và u nhầy trong nhĩ là phương pháp an toàn, hiệu quả. Việc chọn lựa bệnh nhân hợp lý và tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định về an toàn phẫu thuật sẽ giúp đem lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.  

Từ khóa: phẫu thuật tim ít xâm lấn, đường mở ngực phải nhỏ, nội soi lồng ngực 

ABSTRACT 

RESULTS OF VIDEO ASSISTED MINIMALLY INVASIVE VIA RIGHT MINITHORACOTOMY FOR 

ASD CLOSURE AND ATRIAL MYXOMA RESECTION 

Do Kim Que, Dao Hong Quan 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 264 – 268 

Background: Minimal invasive cardiac surgery (MICS) has been proven being benificial for recently 

decades. We have started MICS for ASD closure and resection left atrial myxoma since July 2018 in Thongnhat 

Hospital. The aims of this study to access the results of MICS in our hospital.  

Method: We collect all of patients who underwent MICS in Thongnhat Hospital from 08/2014 to 08/2018. 

Results: There are 5 patients underwent minimally invasive cardiac surgery, including 4 ASD closure and 1 

resection left atrial myxoma. Mean age was 44.2  4.6. Male to female ratio was 3:2. All patients were intubate 

with selective bronchial tube. CPB with separated IVC and SVC canulae installed from femoral vein and internal 

jugular vein. Mean CPB time was 98.8  14.3 minute (range 70 - 155). Mean cross aortic clamp time time was 

44.2  6.8 minute (range 32 - 88). 

*Bệnh Viện Thống Nhất  

Tác giả liên lạc: PGS.TS.BS. Đỗ Kim Quế  ĐT. 0913977628  Email: dokimque@gmail.com 
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Conclusions: MICS is safe and effective method for closure ASD and resection left atrial myxoma. The 

outcomes are satisfactory with low morbidity and no mortality.  

Key words: minimally invasive cardiac surgery, minithoracotomy, thoracoendoscopy 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Với ƣu điểm đƣờng mổ nhỏ, thẩm mỹ cao và 

thời gian hồi phục nhanh phẫu thuật tim ít xâm 

lấn đã có những bƣớc phát triển nhanh chóng 

trong thời gian gần đ}y. Tại Việt Nam kỹ thuật 

n|y đã đƣợc triên khai tại bệnh viện E, bệnh viện 

Đại học Y Dƣợc TP Hồ Chí Minh trong vòng 5 

năm trở lại đây. Nhờ sự phát minh các dụng cụ 

hỗ trợ cũng nhƣ hệ thống máy nội soi có độ 

phân giải cao, máy nội soi 3 chiều đã giúp c{c 

b{c sĩ phẫu thuật tim mạch trên thế giới đã ph{t 

triển và hoàn thiện kĩ thuật. Kỹ thuật mổ tim ít 

xâm lấn đã đƣợc tối ƣu hóa, đem lại kết quả rất 

tốt v| đảm bảo đƣợc độ an toàn cho bệnh nhân 

so với phẫu thuật tim kinh điển(1,3,6). 

Theo Nguyễn Hoàng Nam, Lê Ngọc Thành 

và cộng sự(5) phẫu thuật tim ít xâm lấn có độ an 

toàn cao và thời gian hồi phục nhanh. Ngoài 

phẫu thuật đóng lỗ thông liên nhĩ qua nội soi 

toàn bộ, các phẫu thuật van 2 l{, van động mạch 

chủ, và cầu nối động mạch v|nh cũng đƣợc chỉ 

định thực hiện qua nội soi lồng ngực có hỗ trợ 

video cho những bệnh nh}n nguy cơ thấp. 

Võ Anh Tuấn và cộng sự(8) báo cáo kết quả 86 

trƣờng hợp sửa van hai l{ qua đƣờng mở ngực 

phải nhỏ có nội soi lồng ngực hỗ trợ với kết quả 

tốt 96% và không có tử vong. 

Bệnh viện Thống Nhất đã bắt đầu triển khai 

phẫu thuật tim hở từ năm 2003, qua nhiều năm 

thực hiện phẫu thuật kinh điển điều trị các bệnh 

tim ngƣời lớn chúng tôi triển khai phẫu thuật 

tim ít xâm lấn từ th{ng 7 năm 2018. Chúng tôi 

thực hiện nghiên cứu này nhằm đ{nh gi{ kết 

quả phẫu thuật tim ít xâm lấn qua đƣờng mở 

ngực phải nhỏ với nội soi lồng ngực hỗ trợ đóng 

lỗ thông liên nhĩ v| cắt u nhầy tim. 

ĐỐI TƢỢNG – PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tƣợng nghiên cứu 

Toàn bộ bệnh nh}n đƣợc phẫu thuật đóng lỗ 

thông liên nhĩ v| cắt u nhầy nhĩ tr{i qua đƣờng 

mở ngực phải nhỏ với nội soi lồng ngực hỗ trợ 

từ tháng 7/2018 – 5/2019 đƣợc thu thập đƣa v|o 

nghiên cứu.  

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Bệnh nhân thông liên nhĩ thứ phát hoặc u 

nhầy trong nhĩ có chỉ định phẫu. 

Đƣợc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua 

đƣờng mở ngực nhỏ bên phải. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Có bệnh lý tim mạch khác cần can thiệp.  

Có chống chỉ định nội soi lồng ngực. 

Quy trình phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật  

Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D gồm camera 

nội soi 15 độ, bộ phận xử lý hình ảnh, nguồn 

sáng, màn hình hiển thị và bộ thổi khí CO2. 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim ít xâm lấn (Hình 1). 

 

Hình 1. Các dụng cụ phẫu thuật ít xâm lấn 

Máy tim phổi nhân tạo Sarn. Cannula tĩnh 

mạch đùi SorinTM cỡ 22 - 24Fr và Cannula tĩnh 

mạch chủ trên 20 – 22 Fr, cannula động mạch đùi 

số 18 – 20 Fr. Dụng cụ vén mô mềm. 

Tiến trình phẫu thuật 

Bệnh nhân nằm ngửa, kê một gối vải dƣới 

ngực phải để nâng ngực phải tạo góc 15 – 20 

độ so với mặt bàn. Tay phải dang nhẹ đề dọc 



Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 3 * 2018 

 

 

Hội Nghị Khoa Học Tim Mạch – Lão Khoa BV. Thống Nhất 2019 266 

thân mình. Gây mê nội phế quản chọn lọc với 

ống 2 nòng. 

Thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể qua đƣờng 

ngoại vi: Cannule động mạch đùi; Cannula tĩnh 

mạch đùi luổn tới tĩnh mạch chủ dƣới, cannula 

tĩnh mạch chủ trên luồn qua tĩnh mạch cảnh 

trong phải. 

Đƣờng rạch da mở ngực qua khe liên sƣờn 

IV ở đƣờng n{ch trƣớc – giữa. Đặt dụng cụ 

vén mô mềm để bộc lộ tốt phẫu trƣờng. Đặt 

trocar 10 qua liên sƣờn IV đƣờng n{ch trƣớc 

cho camera 0 độ. Mở màng ngoài tim, khâu chỉ 

treo m|ng tim v| vén cơ ho|nh. Chạy tuần 

ho|n ngo|i cơ thể đủ lƣu lƣợng và giữ đẳng 

nhiệt. Đặt dây thắt tạm tĩnh mạch chủ trên. 

Bơm khí CO2 thổi vào phẫu trƣờng từ khi mở 

tim cho đến khi đóng tim. 

Đặt cannula gốc động mạch chủ. Kẹp động 

mạch chủ bằng kẹp động mạch chủ Chitwood 

nội soi qau liên sƣờn III, truyền dung dịch bảo vệ 

cơ tim Custodiol. Mở nhĩ phải, đ{nh gi{ tổn 

thƣơng trong tim (lỗ thông liên nhĩ hoặc u nhầy 

và cuống khối u) Cắt bỏ u và cuống u đủ rộng, 

đóng lỗ thông liên nhĩ với miếng vá nhân tạo. 

Đuổi khí tim trái tốt, đóng nhĩ phải. Mở kẹp 

động mạch chủ ngƣng tuần ho|n ngo|i cơ thể, 

rút c{c cannula Đóng m|ng ngo|i tim, dẫn lƣu 

màng phổi. Đóng vết mổ (Hình 2). 

 

Hình 2. Đóng lỗ thông liên nhĩ qua nội soi lồng ngực 

Xử lí số liệu 

Số liệu thống kê đƣợc xử lý bằng phần mềm 

SPSS. Các biến số liên tục đƣợc mô tả bằng số 

trung bình  độ lệch chuẩn.  

KẾT QUẢ 

Từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2019, có 05 

bệnh nh}n đƣợc phẫu thuật tim hở ít xâm lấn 

tại bệnh viện Thống Nhất trong đó 1 bệnh 

nhân cắt u nhầy nhĩ tr{i v| 4 trƣờng hợp đóng 

lỗ thông liên nhĩ.  

Bảng 1: Đặc điểm bệnh nhân 

Họ tên 

bệnh nhân 

Tuổi Giới Ngày vào 

viện 

Chẩn đoán NYHA 

Phạm Văn 
Ch 

25 Nam 02/7/2018 
Thông liên 

nhĩ 
II 

Trần Văn H 54 Nam 20/7/2018 
U nhầy nhĩ 

trái 
II 

Nguyễn Thị 
H 

43 Nữ 16/10/2018 
Thông liên 

nhĩ 
II 

Nguyễn Thị 
H 

51 Nữ 25/02/2019 
Thông liên 

nhĩ 
III 

Huỳnh Ngọc 
L 

49 Nam 16/5/2019 
Thông liên 

nhĩ 
II 

Tuổi từ 25 – 54, trung bình 44,4 tuổi, tỉ lệ 

nam/nữ = 3:2. Suy tim NYHA II có 3 trƣờng hợp 

v| 1 trƣờng hợp suy tim NYHA III.  

Thông số phẫu thuật 

Cả 05 trƣờng hợp đều đƣợc gây mê nội khí 

quản với ống thông 2 nòng chọn lọc vào riêng rẽ 

2 phế quản.Tuần ho|n ngo|i cơ thể thiết lập qua 

cannula động mạch đùi, cannule tĩnh mạch chủ 

dƣới qua tĩnh mạch đùi v| cannula tĩnh mạch 

chủ trên qua tĩnh mạch cảnh trong. Không hạ 

thân nhiệt, bảo vệ cơ tim bằng dung dịch 

Custadiol qua catheter gốc động mạch chủ. 

Thời gian phẫu thuật trung bình là 332,4 phút. 

Thời gian chạy máy tuần ho|n ngo|i cơ thể 

trung bình là 98,8 phút. 

Thời gian kẹp động mạch chủ trung bình là 

52,2 phút. 

Bảng 2: Thông số trong phẫu thuật 

 Trung bình (phút) Độ lệch chuẩn 

Thời gian phẫu thuật 332,4 (310 – 354) 11,5 

Thời gian chạy máy tim 
phổi 

98,8 (70 – 155) 14,3 

Thời gian kẹp động 
mạch chủ  

52,2 (32 – 88) 6,8 
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Thông số sau phẫu thuật 

Thời gian nằm săn sóc đặc biệt trung bình là 

2,1 ngày. 

Thời gian nằm viện trung bình là 12,2 ngày. 

Bảng 3: Thông số trong phẫu thuật 
 Trung bình Độ lệch chuẩn 

Thời gian nằm viện 12,2 ngày 2,8 

Thời gian nằm chăm sóc đặc 
biệt 

2,1 ngày 1,2 

Kết quả 

Không có tử vong, có 01 trƣờng hợp chảy 

máu sau mổ cần phẫu thuật lấy m{u đông trong 

khoang màng phổi và cầm m{u. Trƣờng hợp 

bệnh nhân này có suy thận trƣớc thận cần lọc 

m{u sau đó hồi phục hoàn toàn. 

Theo dõi từ 1 tới 6 tháng cả 05 bệnh nhân 

đều hồi phục tốt, siêu âm tim kiểm tra chức 

năng co bóp tim tốt, không còn tổn thƣơng cấu 

trúc tim. 

BÀN LUẬN 

Phẫu thuật ít xâm lấn trong phẫu thuật tim là 

xu thế ngày càng phổ biến trên toàn cầu trong đó 

có Việt Nam. Từ cuối những năm 90 của thế kỷ 

trƣớc đã có những công trình công bố về phẫu 

thuật mạch v|nh, đóng thông liên nhĩ theo 

phƣơng ph{p n|y(1,6,7). Theo Elbeery và 

Chitwood: phẫu thuật ít xâm lấn l| phƣơng 

ph{p đƣợc lựa chọn trong phẫu thuật tim mạch 

ở thế kỷ 21. 

Với sự ph{t triển của công nghệ, các b{c sĩ 

phẫu thuật tim mạch đã có phƣơng thức tiếp cận 

thƣơng tổn, hạn chế l|m tổn thƣơng tổ chức 

trong qu{ trình phẫu thuật m| vẫn bảo đảm sự 

an to|n v| hiệu qủa trong xử trí c{c tổn thƣơng. 

Tại Việt Nam, theo Nguỹen Ho|ng Nam, Lê 

Ngọc Th|nh (5) trong 2 năm từ 2013 -2015 đã thực 

hiện 200 trƣờng hợp phẫu thu tim hở ít x}m lấn 

có nội soi lồng ngực hỗ trợ với kết quả rất tốt. 

C{c trung t}m tim mạch lớn trong nƣớc cũng đã 

triển khai th|nh công kỹ thuật n|y. 

Bệnh viện Thống Nhất đã triển khai phẫu 

thuật tim hở từ năm 2003, chúng tôi bắt đầu 

thực hiện phẫu thuật tim hở qua đƣờng mở 

ngực phải nhỏ với nội soi lồng ngực hỗ trợ từ 

th{ng 7 năm 2018. 

Với đƣờng mở dọc giữa xƣơng ức kinh điển 

l| đƣờng mổ cho phẫu thuật hầu hết tất cả các 

loại bệnh lý tim mạch. Ƣu điểm phẫu trƣờng 

rộng rãi, thuận tiện cho thao tác kỹ thuật, xử lý 

đƣợc tất cả c{c thƣơng tổn đi kèm. Tuy nhiên về 

mặt thẩm mỹ bệnh nhân sẽ có sẹo mổ xấu, đau 

nhiều sau mổ, nguy cơ viêm xƣơng ức.  

Phẫu thật ít xâm lấn với các dụng cụ hỗ trợ 

cho phép bác sĩ phẫu thuật tiếp cận trƣờng mổ 

rõ ràng và có thể xử lý tổn thƣơng an to|n. Việc 

lựa chọn đƣờng mổ tuỳ thuộc tổn thƣơng cần xử 

lý và kinh nghiệm của b{c sĩ phẫu thuật. Đƣờng 

mở nhỏ cạnh ức phải qua khe liên sƣờn 4-5, cắt 

bỏ 2 sụn sƣờn, thắt động mạch ngực trong. 

Đƣờng mổ n|y ban đầu đƣợc Cosgrove và Sabik 

sử dụng để phẫu thuật van động mạch chủ. Tuy 

nhiên đƣờng tiếp cận n|y không đƣợc sử dụng 

phổ biến (2,4). Đƣờng mở mũi ức hoặc xƣơng ức 

đoạn thấp đƣợc Bichell và cộng sự từ năm 1996 

đã {p dụng rộng rãi đƣờng mổ này cho phẫu 

thuật đóng TLN ở trẻ nhỏ.. Đƣờng mở nhỏ trƣớc 

bên phải đƣờng mở 3-5 cm trƣớc bên phải sử 

dụng nội soi hỗ trợ đƣợc nhiều tác giả sử dụng 

với ƣu điểm về mặt thẩm mỹ, nhất là ở nữ giới. 

Đƣờng rạch da vị trí khoang liên sƣờn IV (hoặc 

dƣới nếp nếp da dƣới vú. Chúng tôi sử dụng 

đƣờng mổ này cho toàn bộ bệnh nhân trong 

nghiên cứu này.  

Có nhiều phƣơng pháp thiết lập tuần hoàn 

ngo|i cơ thể trong phẫu thuật tim hở ít xâm 

lấn. Cannule động mạch đùi hoặc động mạch 

nách; cannula tĩnh mạch 2 tầng đặt qua tĩnh 

mạch đùi hoặc đặt c cannule tĩnh mạch riêng 

rẽ qua tĩnh mạch đùi v| tĩnh mạch cảnh. 

Chúng tôi thiết lập tuần ho|n ngo|i cơ thể qua 

động mạch đùi, 2 cannule tĩnh mạch chủ trên 

và chủ dƣới riêng luồn qua tĩnh mạch đùi và 

tĩnh mạch cảnh trong. 

Bảo vệ cơ tim trong phẫu thuật ít xâm lấn 

có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đ}y. Kẹp 

động mạch chủ nội soi Chitwood bảo đảm an 
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toàn cho phẫu thuật. Dung dịch bảo vệ cơ tim 

Custadiol lạnh cho phép kẹp động mạch chủ 

lên tới 120 phút. Nhóm nghiên cứu của Zeng-

Shan Ma và cộng sự(9) phẫu thuật nội soi toàn 

bộ đóng thông liên nhĩ để tim đập ở nhiệt độ 

bình thƣờng, không cặp động mạch chủ. Tại 

Việt Nam, Đặng Quang Huy, Lê Ngọc Thành(2) 

b{o c{o 25 trƣờng hợp đóng lỗ thông liên nhĩ 

tim đập qua nội soi lồng ngực toàn bộ không 

có tử vong và biến chứng. 

Kết quả phẫu thuật 

Trong nghiên cứu của chúng tôi không có tử 

vong, 1 trƣờng hợp biến chứng chảy máu sau 

mổ l| trƣờng hợp mổ đầu tiên có sử dụng dao 

siêu }m đốt mạch máu bị chảy m{u động mạch 

ngực trong. Thời gian chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể và kẹp động mạch chủ của chúng tôi là 

tƣơng đƣơng c{c trung t}m trong nƣớc. 

Bảng 4: Thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể và kẹp 

động mạch chủ 
 Tuần hoàn ngoài 

cơ thể (phút) 

Kẹp động mạch 

chủ 

Đỗ Kim Quế 98,8  14,3 52,2  6,8 

Đặng Quang Huy 
156,1  33,6 

Không kẹp động 
mạch chủ 

Lê Ngọc Thành 
118  59 

Không kẹp động 
mạch chủ 

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật đóng lỗ thông liên nhĩ v| cắt bỏ 

u nhầy nhĩ tr{i ít xâm lấn bằng đƣờng mở 

ngực nhỏ có nội soi lồng ngực hỗ trợ là 

phƣơng ph{p an toàn và hiệu quả, kết quả 

sớm và trung hạn tốt. 
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SỰ TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ MỐI TƢƠNG QUAN  

VỚI CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE THỂ CHẤT 

Ở NGƢỜI BỆNH SAU NHỒI MÁU CƠ TIM 

Nguyễn Văn Trung*, Vũ Trí Thanh**, Vũ Thị Đào*** 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim (NMCT) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những quốc gia 

phát triển và đang phát triển trong đó có Việt Nam. Sự không tuân thủ dùng thuốc làm nặng hơn kết 

quả điều trị trên lâm sàng bao gồm tăng tỷ lệ nhập viện, tiến triển các bệnh lý mạn tính, chi phí điều 

trị và tử vong. Chất lượng cuộc sống (CLCS) liên quan đến sức khỏe được sử dụng rộng rãi trong 

đánh giá tình trạng sức khỏe của người có bệnh mạch vành sau điều trị nội khoa hay ngoại khoa và 

cũng là đánh giá cơ bản hiệu quả của biện pháp trị liệu.  

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mức độ tuân thủ dùng thuốc và mối liên quan đến CLCS về sức 

khỏe thể chất ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.  

Đối tượng - Công cụ nghiên cứu: 146 người bệnh được chẩn đoán và điều trị NMCT cấp tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đồng ý tham gia vào nghiên cứu từ 1/4/2017 đến 30/6/2017. 

Công cụ nghiên cứu là bộ câu hỏi về sự tuân thủ dùng thuốc MMAS-8 (Morisky Medication 

Adherence Scale – 8 questions); bảng câu hỏi CLCS ở lĩnh vực sức khỏe thể chất (SF-36v2). Số liệu 

được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm R 3.4.0.  

Kết quả: Người bệnh sau NMCT tuân thủ dùng thuốc ở mức cao chiếm đa số là 69,2%, tuân thủ 

ở mức trung bình là 28,1% và chỉ khoảng 2,7% người bệnh tuân thủ dùng thuốc mức độ thấp. Sự 

khác biệt điểm số trung bình về sức khỏe thể chất (PCS), chức năng thể chất (PF), vai trò thể chất (RP) 

và sức khỏe tổng quát (GH) ở người bệnh với mức độ tuân thủ dùng thuốc khác nhau không có có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05). Tuy nhiên, người bệnh tuân thủ dùng thuốc mức độ cao thì điểm số đau ngực 

càng tăng (p=0,01, rho = 0,2).  

Kết luận: Người bệnh sau NMCT chưa hoàn toàn tuân thủ sử dụng thuốc với nhiều yếu tố liên 

quan cần được nghiên cứu thêm. Hành vi tuân thủ uống thuốc ở người bệnh có thể giúp cải thiện biểu 

hiện đau ngực nhưng chưa thấy rõ mối liên quan với CLCS ở lĩnh vực sức khỏe thể chất. 

Từ khóa: tuân thủ dùng thuốc, chất lượng cuộc sống, nhồi máu cơ tim 

ABSTRACT 

THE MEDICATION ADHERENCE AND ITS ASSOCIATION WITH QUALITY OF LIFE 

RELATING TO PHYSICAL HEALH AMONG POST- MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS 

Nguyen Van Trung, Vu Tri Thanh, Vu Thi Dao 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 269 – 278 

Background: Myocardial infarction is still the leading cause of death in both developed and 

developing countries regarding to Vietnam. Medication non-adherence is also known worsening 

*Trƣờng Đại học Tr| Vinh **Bệnh viện Đại học Y Dƣợc TP. Hồ Chí Minh 
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clinical outcomes including increased admissions, proceeded chronic conditions, high therapy cost and 

mortality. Health-related quality of life has been popularly used in assessment of health state among 

coronary atery disease patients undergone both medical and surgical therapies and also treatment 

effectiveness.  

Objective: to evaluate medication adherence level and its correlation with HRQoL in physical 

health aspects among post-MI patients following up at University medical center, Ho Chi Minh City.  

Methods: Descriptive cross-sectional study. 146 participants diagnosed and treated with acute 

myocardial infarction continued following up at Examination Ward in University Medical center, Ho 

Chi Minh City from April 1st 2017 to June 30th 2017. Instruments: using Vietnamese version of 

Morisky Medication Adherence Scale – 8 questions and Physical Component Scale and its subscales in 

36-Item Short Form Survey version 2. Data was managed with Epidata 3.1 and analysed with R-

software 3.4.0.  

Results: 69.2% of post-MI patients highly adhered prescribed medications, 28.1% of those with 

moderate adherence and just 2.7% of those assessed with low adherence. The average scores of physical 

component scale (PCS), physical function (PF), role of physical health (RP) and general health (GH) 

were not significantly different among patients with various levels of medication adherence  (p>0.05). 

Yet high adherence to medication related to increased mean scores of bodily pain (BP) with rho=0.2 

(p=0.01).  

Conclusions: Post –MI patients did not completely adhere to prescribed medication and that issue 

related to multiple factors in need of more study. Patients’ adherence to medication was likely to 

reduce chest pain but not significant associated with HRQoL in other physical health aspects.  

Key words: medication adherence, quality of life, physical healh, post- MI patients 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhồi m{u cơ tim cấp (NMCT) là một 

chứng lâm sàng của tình trạng chết tế b|o cơ 

tim do tắc động mạch vành gây thiếu máu 

nuôi kéo dài(20,22). Nhồi m{u cơ tim l| 

nguyên nhân gây tử vong h|ng đầu ở những 

quốc gia phát triển v| đang ph{t triển trong 

đó có Việt Nam(1,2). Tại Việt Nam, bệnh thiếu 

m{u cơ tim l| một trong những nguyên 

nhân gây tử vong dẫn đầu ở mọi lứa tuổi 

trong năm 2007(13). Cùng với các liệu pháp 

điều trị tại bệnh viện có hiệu quả hiện nay, 

việc tái khám và sử dụng thuốc đƣợc thầy 

thuốc chỉ định ở ngƣời bệnh sau nhồi máu 

cơ tim cũng quan trọng trong phòng ngừa 

các biến cố tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế 

Giới định nghĩa sự tuân thủ điều trị bao 

gồm các hành vi dùng thuốc, thực hiện chế 

độ ăn bệnh lý, v| thay đổi lối sống ở ngƣời 

bệnh đƣợc khuyến cáo bởi nhân viên y tế(19). 

Khái niệm tuân thủ dùng thuốc đƣợc mở 

rộng khi đề cập đến thời gian, liều lƣợng và 

tần số uống thuốc của ngƣời bệnh theo 

khuyến nghị của ngƣời cung cấp(5). Ngƣời 

bệnh sau nhồi m{u cơ tim cấp chƣa ho|n 

toàn tuân thủ điều trị bằng thuốc theo các 

báo cáo từ PRIEMIER(7) và CRUSADE-

ACTION(12) nêu tỷ lệ trị liệu thành công vẫn 

chƣa đạt đến kết quả mong đợi. Sự không 

tuân thủ dùng thuốc đƣợc biết rõ ràng làm 

nặng nề tình trạng lâm sàng bao gồm gia 

tăng nhập viện, tiến triển các bệnh lý mạn 

tính, chi phí điều trị và tử vong(5). Chất 

lƣợng cuộc sống (CLCS) liên quan đến sức 

khỏe đƣợc sử dụng rộng rãi trong đ{nh gi{ 

tình trạng sức khỏe của ngƣời có bệnh mạch 

v|nh sau điều trị nội khoa hay ngoại khoa 

v| cũng l| đ{nh gi{ cơ bản hiệu quả của 

biện ph{p điều trị(21). Do đó, nghiên cứu 

đƣợc tiến hành với mục tiêu đ{nh gi{ mức 

độ sự tuân thủ dùng thuốc và mối liên quan 

https://www.rand.org/health/surveys_tools/mos/36-item-short-form.html
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đến tình trạng CLCS về sức khỏe thể chất ở 

ngƣời bệnh sau NMCT tại Bệnh viện Đại 

học Y Dƣợc Thành phố Hồ Chí Minh.  

ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Mô tả cắt ngang có phân tích.  

Đối tƣợng nghiên cứu  

Ngƣời bệnh đã đƣợc chẩn đo{n v| điều 

trị NMCT cấp trƣớc đó ít nhất 1 tháng tại 

Bệnh viện Đại học Y Dƣợc TP. Hồ Chí Minh.  

Tiều chuẩn chọn 

Ngƣời bệnh có độ tuổi từ 18 trở lên đã 

đƣợc chẩn đo{n NMCT cấp theo tiêu chuẩn 

chẩn đo{n của WHO và 

ESC/ACC/AHA/WHF/WHO và dựa trên 

chẩn đo{n l}m s|ng của nh| điều trị. 

Ngƣời bệnh có khả năng nhận thức và có 

đủ sức khỏe để trả lời các câu hỏi phỏng vấn. 

Ngƣời bệnh đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại 

Ngƣời bệnh với tình trạng suy tim, bệnh 

lý động mạch ngoại biên, bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính, suy thận mãn, bệnh ung 

thƣ, đột quỵ và thiếu máu mãn (Hb<9,0 

mg%) sẽ không đƣợc mời tham gia vào 

nghiên cứu. 

Phƣơng pháp chọn mẫu 

Nghiên cứu đƣợc tiến hành ngay khi 

đƣợc sự chấp thuận của Hội đồng y đức, 

Trƣờng Đại học Y Dƣợc TP. Hồ Chí Minh số 

456-ĐHYD-HĐ. Nhóm nghiên cứu chọn các 

đối tƣợng đã đƣợc chẩn đo{n v| điều trị 

NMCT cấp trƣớc đó tại Bệnh viện Đại học Y 

Dƣợc TP. Hồ Chí Minh. Trong lần đến kiểm 

tra sức khỏe định kỳ những ngƣời bệnh có 

đủ tiêu chí chọn mẫu lần lƣợt đƣợc mời 

tham gia vào nghiên cứu trong suốt khoảng 

thời gian từ th{ng 4/2017 đến hết tháng 

6/2017. Ngƣời bệnh đƣợc thông tin rõ về 

nghiên cứu, tự nguyện tham gia v| đƣợc 

phỏng vấn khu vực ngồi chờ đến lƣợt khám 

tại 4 phòng khám nội tim mạch và 1 phòng 

khám ngoại tim mạch. Ngƣời bệnh đƣợc 

phỏng vấn bởi tác gỉa và các cộng tác viên 

trong suốt 3 th{ng l| 146 ngƣời.  

Kỹ thuật thu thập số liệu  

Ngƣời nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp 

ngƣời bệnh bằng bộ câu hỏi đã đƣợc cấu 

trúc tại khu vực ngồi chờ khám bệnh. Thông 

tin c{ nh}n liên quan đến nhân khẩu học: 

tuổi, giới tính, dân tộc, nơi cƣ trú, nghề 

nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng hôn 

nhân, tình trạng kinh tế đƣợc x{c định qua 

hỏi trực tiếp ngƣời bệnh. Thông tin lâm 

s|ng v| liên quan đến bệnh lý nhƣ thời gian 

mắc bệnh, phƣơng ph{p điều trị đƣợc ghi 

nhận qua phỏng vấn trực tiếp. Điểm số về 

CLCS đƣợc đo lƣờng bằng cách phỏng vấn 

dựa trên bộ câu hỏi SF-36v2 (36-iterm short 

form health survey version 2). Sự tuân thủ 

dùng thuốc đƣợc đ{nh gi{ qua bộ câu hỏi sự 

tuân thủ dùng thuốc MMAS-8 (Morisky 

medication adherence scale). 

Công cụ thu thập số liệu trong nghiên 

cứu gồm có bộ câu hỏi đƣợc cấu trúc về đặc 

điểm nhân khẩu học, lâm sàng ở ngƣời bệnh 

nhƣ tuổi, giới tính, dân tộc, nơi cƣ trú, nghề 

nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng hôn 

nhân, tình trạng kinh tế, thời gian mắc bệnh 

v| phƣơng ph{p điều trị. 

Bộ câu hỏi SF-36 phiên bản 2.0 đo lƣờng 

điểm số chất lƣợng cuộc sống liên quan đến 

sức khỏe v| đƣợc sử dụng rộng rãi tại Việt 

Nam. CLCS về sức khỏe thể chất bao gồm 4 

yếu tố nhƣ chức năng thể chất (10 câu hỏi); 

vai trò thể chất (4 câu hỏi); đau cơ thể (2 câu 

hỏi); sức khỏe tổng quát (5 câu hỏi). SF-36 ở 

lĩnh vực sức khỏe thể chất có 21 câu hỏi và 

mỗi câu hỏi có từ 4 đến 6 tùy chọn. Thời 

gian nhớ lại khi hỏi là 4 tuần. SF-36 phiên 

bản 2.0 có độ tin cậy l| 0,67 đến 0,89 trong 

nghiên cứu trên dân số ngƣời Mỹ gốc Việt 

(Quyen Ngo-Metzger và cs, 2008)(14). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ngo-Metzger%20Q%5Bauth%5D
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Sức khỏe thể chất chung (PCS) là biến 

định lƣợng đƣợc tính bằng điểm số tổng 

trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe thể chất 

(PF, RP, BP, GH) trong bộ câu hỏi SF-36 qua 

trả lời bởi đối tƣợng nghiên cứu. Điểm số bộ 

câu hỏi thấp nhất là 0 và cao nhất là 100. 

Chất lƣợng cuộc sống thể chất càng cao khi 

điểm số càng cao bao gồm 04 khía cạnh sức 

khỏe thể chất: 

Chức năng thể chất (PF) là biến định 

lƣợng đƣợc đo bằng điểm số của 10 câu hỏi 

phản ánh tầm quan trọng của chức năng thể 

chất và tính cấp thiết trong trƣờng hợp có 

giới hạn thể lực từ nhẹ đến nặng. Các câu 

hỏi thể hiện mức độ và loại giới hạn trong 

hoạt động thể lực. Điểm số bộ câu hỏi thấp 

nhất là 0 và cao nhất l| 100. Điểm số càng 

thấp thì càng giới hạn nhiều về hoạt động 

hàng ngày 

Vai trò thể chất (RP) là biến định lƣợng 

đƣợc đo lƣờng bằng 4 câu hỏi phản ánh tình 

trạng giới hạn của thể chất liên quan đến 

sức khỏe hiện tại của đối tƣợng. Các giới 

hạn bao gồm hoạt động hàng ngày; giảm 

thời gian hoạt động cho công việc hoặc 

thƣờng ng|y; khó khăn để thực hiện công 

việc hay những hoạt động sinh hoạt hàng 

ng|y. Điểm số bộ câu hỏi thấp nhất là 0 và 

cao nhất l| 100. Điểm số càng cao phản ánh 

tình trạng ít hay không có c{c khó khăn 

trong hoạt động công việc và sinh hoạt hàng 

ngày do bệnh lí. 

Đau cơ thể (BP) là biến định lƣợng đƣợc 

đo bằng hai câu hỏi phản {nh cƣờng đau m| 

cơ thể cảm nhận và mức độ ảnh hƣởng của 

nó đến các hoạt động công việc. Điểm số bộ 

câu hỏi thấp nhất là 0 và cao nhất là 100. 

Điểm số càng thấp thì mức độ ảnh hƣởng 

càng cao của đau v| ngƣợc lại. 

Sức khỏe tổng quát (GH) là biến định 

lƣợng đƣợc đo bằng điểm số của 5 câu hỏi 

đ{nh gi{ tình trạng sức khỏe và 4 câu hỏi về 

quan điểm và những kì vọng ở sức khỏe của 

đối tƣợng nghiên cứu. Điểm số bộ câu hỏi 

thấp nhất là 0 và cao nhất l| 100. Điểm số 

c|ng cao thì đ{nh gi{ tình trạng sức khỏe 

chung càng tốt. 

Bảng câu hỏi đ{nh gi{ sự tuân thủ dùng 

thuốc của Morisky DE (1986) (MMAS) độ tin 

cậy chấp nhận đƣợc là 0,83 (Morisky DE, 

2008). Công cụ MMAS-8 gồm bảy câu hỏi 

với câu trả lời có và không và một câu hỏi 

với nhiều tuỳ chọn để trả lời. Điểm tổng của 

bộ câu hỏi tuân thủ dùng thuốc bằng các 

điểm của các câu trả lời với mỗi câu trả lời 

có đƣợc tính 1 điểm v| ngƣợc lại l| 0 điểm. 

Điểm số chung của bộ câu hỏi dao động từ 0 

điểm đến 8 điểm. Công cụ bao gồm 8 câu 

hỏi cụ thể về hành vi sử dụng thuốc theo 

chủ ý và không theo chủ ý. Bốn câu hỏi đầu 

tiên cung cấp thông tin về hành vi tuân thủ 

uống thuốc thấp m| ngƣời bệnh có sự chủ ý 

và 4 câu hỏi còn lại phản ánh hành vi không 

theo chủ ý. Điểm số chung của của bộ câu 

hỏi trong khoảng từ 0 đến 8, điểm dƣới 6 là 

tuân thủ thấp, điểm từ 6 đến dƣới 8 là tuân 

thủ mức trung bình v| điểm số 8 là tuân thủ 

cao. Bộ câu hỏi đƣợc dịch sang Tiếng Việt 

trong nghiên cứu của các tác giả Thang 

Nguyen(20) trên ngƣời bệnh có hội chứng 

mạch vành cấp với Cronbach’s alpha = 0,60 

và tính lặp lại sau 1 tháng ICC = 0,62 

(p=0,001). Tuy nhiên công cụ vẫn đƣợc sử 

dụng trong nghiên cứu của chúng tôi vì sẵn 

có về phiên bản Tiếng Việt(20). 

Tuân thủ dùng thuốc là hành vi uống 

thuốc đƣợc kê toa bởi thầy thuốc của đối 

tƣợng nghiên cứu. Sự tuân thủ dùng thuốc 

có chủ ý và không chủ ý của đối tƣợng 

nghiên cứu trong việc uống thuốc hàng 

ng|y. Đ}y l| biến số thứ tự đƣợc thu thập 

bằng bộ câu hỏi MMSA-8 có thang đo bao 

gồm ba giá trị: tuân thủ thấp (< 6 điểm); 

tuân thủ trung bình (6 điểm – 7 điểm); tuân 

thủ cao (8 điểm). 
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Phƣơng pháp phân tích số liệu 

Số liệu đƣợc nhập bằng phần mềm 

Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm R 

3.4.0. Các thống kê mô tả tần suất, tỷ lệ (%), 

trung bình, độ lệch chuẩn đƣợc sử dụng để 

mô tả c{c đặc điểm xã hội – nhân khẩu học, 

mức độ tuân thủ dùng thuốc v| điểm số 

chất lƣợng cuộc sống thể chất của đối tƣợng 

nghiên cứu.  

Thống kê ph}n tích Fisher’s exact test 

đƣợc sử dụng để so sánh tỷ lệ tuân thủ 

dùng thuốc của đối tƣợng nghiên cứu theo 

đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng.  

Tƣơng quan Spearman (Rho) đƣợc sử 

dụng để x{c định mối tƣơng quan giữa sự 

tuân thủ dùng thuốc với điếm số chất lƣợng 

cuộc sống liên quan đến sức khỏe thể chất 

của đối tƣợng nghiên cứu với ngƣỡng ý 

nghĩa thống kê là 5% (< 0,05). 

KẾT QUẢ 

Các đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng 

của đối tƣợng nghiên cứu 

Tỷ lệ c{c đối tƣợng nghiên cứu là nam 

(63,7%) chiếm đa số so với nữ (36,6%) ; 

nhóm ngƣời bệnh cao tuổi (từ 65 tuổi trở 

lên) với tỷ lệ 51,4%. Ngƣời bệnh đến khám 

tại Bệnh viện Đại học Y Dƣợc TP. Hồ Chí 

Minh hầu hết cƣ trú tại khu vực thành thị 

thuộc các tỉnh thành với tỷ lệ là 60,3% và có 

39,7% đối tƣợng sống tại khu vực nông 

thôn. Tình trạng nghề nghiệp chủ yếu là 

ngƣời đã nghỉ hƣu với tỷ lệ 61,6% và có 

khoảng 32,2% l| ngƣời đang có việc làm, 

6,2% là thất nghiệp hoặc làm nội trợ trong 

gia đình. Đối tƣợng tham gia phỏng vấn chủ 

yếu có gia đình v| sống chung với vợ hoặc 

chồng có tỷ lệ cao nhất 77,4%. Tỷ lệ ngƣời 

bệnh sống độc thân là thấp nhất (6,2%) và có 

16,4% số lƣợng ngƣời bệnh đã ly dị hoặc góa 

bụa. Đa số ngƣời bệnh trong nghiên cứu có 

trình độ học vấn khá cao ở cấp trung học là 

trên 50% (THCS và THPT), tỷ lệ c{c đối 

tƣợng có trình độ tiểu học l| 22%, trình độ 

trung cấp chuyên nghiệp trở lên là 9,6% và 

có khoảng 11,2% là mù chữ (Bảng 1). 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng 

của đối tượng nghiên cứu (n=146) 

Đặc điểm Tần số (%) 

Tuổi 

Dưới 65 71 (48,6%) 

Từ 65 trở lên 75 (51,4%) 

Giới tính 

Nam 93 (63,7%) 

Nữ 53 (36,6%) 

Nơi cư trú 

Thành thị 88 (60,3%) 

Nông thôn 58 (39,7%) 

Tình trạng nghề nghiệp 

Thất nghiệp/ Nội trợ 9 (6,2%) 

Đang có việc làm 47 (32,2%) 

Già/ Nghỉ hưu 90 (61,6%) 

Tình trạng hôn nhân 

Độc thân 9 (6,2%) 

Đang có vợ/chồng 113 (77,4%) 

Ly dị/góa bụa 24 (16,4%) 

Trình độ học vấn 

Mù chữ 17 (11,6%) 

Tiểu học 32 (22%) 

Trung học cơ sở 42 (28,7%) 

Trung học phổ thông 41 (28,1%) 

Trung cấp/Cao đẳng/Đại học 14 (9,6%) 

Tình trạng kinh tế 

Khá 137 (93,8%) 

Cận nghèo/nghèo 9 (6,2%) 

Điều trị 

Can thiệp mạch vành 106 (72,6%) 

Phẫu thuật bắc cầu 7 (4,8%) 

Liệu pháp tiêu sợi huyết 33 (22,6%) 

Thời gian mắc bệnh 

< 1 năm 63 (43,2%) 

1 năm – 5 năm 64 (43,8%) 

Trên 5 năm 19 (13%) 

Khảo sát tình trạng kinh tế của ngƣời 

bệnh thuộc hộ khá trở lên chiếm 93,8% và 

khoảng 6,2% c{c đối tƣợng là thuộc hộ cận 

nghèo và nghèo.Trong số 146 đối tƣợng đã 

đƣợc điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dƣợc 

TP. Hồ Chí Minh, có 106 ngƣời (72,6%) đã 

đƣợc điều trị bằng can thiệp mạch vành qua 

da để nong v| đặt stent mạch vành 

(CTMVQD). Tỷ lệ ngƣời bệnh đã đƣợc điều 

trị nhồi m{u cơ tim cấp bằng liệu pháp tiêu 
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sợi huyết với thuốc là 22,8% và số còn lại 

(19,2%) đã đƣợc phẫu thật bắc cầu động 

mạch vành (PTBCMV). Thời gian mắc bệnh 

nhồi m{u cơ tim cấp ở những đối tƣợng 

dƣới 1 năm chiếm tỷ lệ l| 43,2%, tƣơng tự, 

ngƣời bệnh có thời gian mắc bệnh từ 1 năm 

đến 5 năm khoảng 43,8% v| 19 ngƣời còn lại 

có thời gian mắc bệnh trên 5 năm (13%) 

(Bảng 1). 

Sự tuân thủ dùng thuốc ở nhóm ngƣời 

bệnh nam cao hơn ở nữ (75,3% so với 

58,5%), ở ngƣời bệnh sống tại khu vực thành 

thị cao hơn nhóm đối tƣợng tại nông thôn 

(70,5% so với 67,2%). Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với giá trị của p lần lƣợt là 0,009 và 

0,048 (Bảng 2). 

Bảng 2. Sự khác biệt về sự tuân thủ dùng thuốc theo đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng của đối 

tượng nghiên cứu (n=146) 

Đặc điểm Tần số  
Sự tuân thủ dùng thuốc 

 pƫ 
Thấp Trung bình Cao  

Tuổi 

Dưới 65 71  2 (2,8%) 17 (23,9%) 52 (73,2%) 
0,57

 

Từ 65 trở lên 2 24 (2,7%) 22 (32,0%) 49 (65,3%) 

Giới tính 

Nam 93  4 (4,3%) 19 (20,4%) 70 (75,3%) 
0,009*

 

Nữ 53  0 (0,0%) 22 (41,5%) 31 (58,5%) 

Nơi cư trú 

Thành thị 88 0 (0%) 26 (29,5%) 62 (70,5%) 
0,048*

 

Nông thôn 58 4 (6,9%) 15 (25,9%) 39 (67,2%) 

Tình trạng nghề nghiệp 

Thất nghiệp/ Nội trợ 9 0 (0%) 3 (33,3%) 6 (66,7%) 

0,44
 

Đang có việc làm 47 3 (6,4%) 11 (23,4%) 33 (70,2%) 

Già/ Nghỉ hưu 90 1 (1,1%) 27 (30%) 62 (68,9%) 

Tình trạng hôn nhân 

Độc thân 9 0 (0,0%) 3 (3,3%) 6 (66,7%) 

0,24
 

Đang có vợ/chồng 113 4 (3,5%) 27 (23,9%) 82 (72,6%) 

Ly dị/góa bụa 24 0 (0,0%) 11 (45,8%) 13 (54,2%) 

Trình độ học vấn 

Mù chữ 17 1 (5,9%) 7 (41,2%) 9 (52,9%) 

0,05
 

Tiểu học 32 2 (6,3%) 13 (40,6%) 17 (53,1%) 

Trung học cơ sở 42 0 (0,0%) 11 (26,2%) 31 (73,8%) 

Trung học phổ thông 41 0 (0,0%) 8 (19,5%) 33 (80,5%) 

TC/CĐ/ĐH 14 1 (7,1%) 2 (14,3%) 11 (78,6%) 

Tình trạng kinh tế
 

Khá 137 3 (2,2%) 39 (28,5%) 95 (69,3%) 
0,32 

Cận nghèo/nghèo 9  1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,7%) 

Điều trị
 

CTMVQD 106  2 (1,9%) 25 (23,6%) 79 (74,5%)  

Phẫu thuật bắc cầu 7  0 (0,0%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 0,12 

Tiêu sợi huyết 33 2 (6,1%) 13 (39,4%) 18 (54,5%)  

Thời gian mắc bệnh 

< 1 năm 63  2 (3,1%) 15 (23,4%) 47 (73,4%) 
 

1 năm – 5 năm 64  2 (3,2%) 17 (27,0%) 44 (69,8%) 0,37
 

Trên 5 năm 19  0 (0,0%) 9 (47,4%) 10(52,6%)  

ƫFisher’s exact test *p<0,05 
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Sự tuân thủ dùng thuốc ở ngƣời bệnh sau 

NMCT 

Bảng 3. Sự tuân thủ dùng thuốc ở các đối tượng 

nghiên cứu 

Mức độ tuân thủ Tần số (n= 146) Tỷ lệ (%) 

Tuân thủ thấp 4 2,7% 

Tuân thủ trung bình 41 28,1% 

Tuân thủ cao 101 69,2% 

Sự tuân thủ dùng thuốc cao trong 146 

ngƣời đƣợc phỏng vấn chiếm tỷ lệ là 69,2%, 

số lƣợng ngƣời bệnh tuân thủ ở mức trung 

bình có tỷ lệ là 28,1% và chỉ khoảng 2,7% 

trong số đó tu}n thủ dùng thuốc mức độ 

thấp (Bảng 3). 

Điểm số trung bình chất lƣợng cuộc sống 

của đối tƣợng nghiên cứu 

Chất lƣợng cuộc sống về sức khỏe thể 

chất của ngƣời bệnh trong nghiên cứu (PCS) 

có điểm số trung bình tƣơng đối thấp là 39,3 

(SD:7,7), trong đó, đểm số thấp nhất là 12,3 

(SD:7,7) v| điểm số cao nhất là 58,0 (SD:7,7). 

Trong bộ phận sức khỏe thể chất, điểm 

trung bình của c{c lĩnh vực nhƣ chức năng 

thể chất (PF) là 65,5 (SD:24,7), vai trò của thể 

chất (RP) l| 34,8 (SD:22,7), điểm số đau (BP) 

trung bình là 86,2 (SD:21,6), và sức khỏe 

tổng quát (GH) là 33,2 (SD:18,5) (Biểu đồ 1). 

 

Biểu đồ 1. Điểm số trung bình CLCS các lĩnh vực sức khỏe thể chất ở các đối tượng nghiên cứu 

(n=146) 

Sự tuân thủ dùng thuốc ở đối tƣợng nghiên 

cứu và mối liên quan đến CLCS 

Sự khác biệt điểm số sức khỏe thể chất 

(PCS) ở ngƣời bệnh khác nhau về mức độ 

tuân thủ dùng thuốc không có ý nghĩa thống 

kê (p=0,09). Tuy nhiên, ở lĩnh vực đau của 

cơ thể, ngƣời bệnh tuân thủ dùng thuốc mức 

độ cao thì điểm số đau c|ng tăng, có ý nghĩa 

thống kê p=0,01. Sự tƣơng quan thuận giữa 

tuân thủ dùng thuốc với điểm số đau với 

rho = 0,2 (Bảng 4). 

Bảng 4. Tương quan giữa CLCS và sự tuân thủ dùng thuốc ở người bệnh sau NMCT 

Lĩnh vực sức 

khỏe thể chất 

Sự tuân thủ dùng thuốc 
rho, p 

Tuân thủ thấp Tuân thủ trung bình Tuân thủ cao 

PCS 40,15 ± 5,26 37,48 ± 7,59 40,03 ± 7,73 rho= 0,09, p=0,23 

PF 75,00 ±10,80 57,32 ± 26,39 68,47 ± 3,68 rho=0,10, p=0,22 

RP 37,50 ± 25,00 31,4 ± 22,77 36,01 ± 22,74 rho=0,13, p=0,11 

BP 59,75 ± 18,30 82,39 ± 24,78 88,70 ±19,43 rho=0,2, p=0,01
 

GH 45,50 ± 19,69 31,02± 19,05 33,61 ± 18,22 rho=-0,06, p=0,4 

* rho: Hệ số tương quan Spearman 

PCS RP PF BP GH 

 PCS          PF           RP          BP          GH 
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BÀN LUẬN 

Sự tuân thủ dùng thuốc ở ngƣời bệnh sau 

NMCT 

Ngƣời bệnh sau NMCT trong nghiên 

cứu này có sự tuân thủ dùng tốt chiếm đa số 

với tỷ lệ gần 70% và có rất ít c{c đối tƣợng 

tuân thủ điều trị bằng thuốc ở mức độ thấp 

(2,7%) (Bảng 1). Theo tác giả Thang 

Nguyen(16) đ{nh gi{ sự tuân thủ dùng thuốc 

ở 101 ngƣời bệnh có hội chứng mạch vành 

cấp tại thành phố Cần Thơ trong 3 th{ng 

đầu khi xuất viện bằng bộ câu hỏi MMAS-8 

cũng cho kết quả tƣơng đối cao (79%). Sự 

tuân thủ dùng thuốc đƣợc chứng minh là dự 

phòng tái phát hội chứng mạch vành cấp 

cũng nhƣ bệnh NMCT. Tuy nhiên cũng có 

một tỷ lệ đ{ng kể ngƣời bệnh hội chứng 

mạch vành cấp tuân thủ dùng thuốc ở mức 

độ trung bình (50,1%) và mức độ thấp 

(30,5%) ở nghiên cứu của Yaman Kassab và 

cộng sự, khi khảo sát tiến hành tại 

Malaysia(9). Cũng theo nghiên cứu này, tuân 

thủ dùng thuốc kém có liên quan đến số 

lƣợng thuốc uống hàng ngày (trung bình 

6,6±1,9 viên thuốc), nhiều bệnh kèm theo 

(trung bình 2,9±1,6 bệnh), tuổi ngƣời bệnh, 

phân loại bệnh mạch vành và tình trạng 

nghề nghiệp. Trong đó, ngƣời bệnh mạch 

vành với cơn đau thắt ngực không ổn định 

có mức tuân thủ dùng thuốc cao với tỷ lệ 

thấp hơn so với nhóm ngƣời bệnh NMCT có 

ST chênh lên (37,1% so với 45,1%, p<0,001). 

Nhiều nghiên cứu cũng quan s{t mối liên 

quan giữa sự tuân thủ dùng thuốc với đặc 

điểm nhân khẩu học nhƣ giới tính, tuổi, 

trình độ học vấn và kinh tế gia đình(2,4,24). 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

chỉ nhận thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê ở đặc điểm ngƣời bệnh về giới tính 

(p=0,009) v| nơi cƣ trú (p=0,049) (Bảng 2). 

Ngƣời bệnh nữ có xu hƣớng ít tuân thủ 

dùng thuốc hơn so với nam ở cùng độ tuổi 

trong nhiều nghiên cứu trƣớc đó. C{c t|i 

liệu dịch tễ học bệnh tim mạch, nữ giới ít 

nguy cơ mắc bệnh hơn so với nam lúc trẻ, 

nhƣng ngƣợc lại khi tuổi cao. Tỷ lệ tử vong 

khi nhập viện do nhồi m{u cơ tim ở nữ cao 

hơn gấp 2 lần so với nam giới(24). Mặc khác, 

nhóm nghiên cứu chƣa tìm thấy mối liên 

quan giữa tình trạng kinh tế gia đình ngƣời 

bệnh với sự tuân thủ dùng thuốc (p=0,32) 

nhƣng nơi cƣ trú cũng phản ánh phần nào 

điều kiện tinh tế xã hội chung của ngƣời 

bệnh. Ngƣời bệnh ở khu vực thành thị tuân 

thủ dùng thuốc cao hơn đối tƣợng sống 

vùng nông thôn trong nghiên cứu này với 

p=0,049. Do nghiên cứu của chúng tôi khảo 

s{t trên c{c đối tƣợng sau NMCT đến tái 

kh{m định kỳ và hầu hết có kinh tế khá trở 

lên nên tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc cao và 

cũng chƣa có ph}n tích định tính về lý do 

không dùng thuốc. Sự không tuân thủ dùng 

thuốc ở ngƣời bệnh mạch vành là vấn đề 

phức tạp chịu t{c động bởi nhiều yếu tố bao 

gồm th{i độ ngƣời bệnh, tác nhân bên ngoài, 

nhiều bệnh lý kèm theo v| đặc điểm hệ 

thống chăm sóc. Theo nhóm t{c giả Robin 

Mathews và cộng sự có khoảng 25% và 4% 

ngƣời bệnh NMCT tuân thủ dùng thuốc 

trung bình và mức độ thấp sau 6 tuần xuất 

viện trong tống số 7425 ngƣời bệnh đƣợc 

theo dõi(10). Dấu hiêu trầm cảm và chi phí 

thuốc uống liên quan đến sự không tuân thủ 

dùng thuốc, ngƣợc lại ngƣời bệnh tuân thủ 

uống thuốc cao hơn khi đƣợc hẹn tái khám 

và giải thích về tác dụng phụ của thuốc 

trƣớc đó. Trong đó, ngƣời bệnh có tuổi càng 

cao liên quan đến sự không tuân thủ dùng 

thuốc ở các nghiên cứu(9,16) và nguyên nhân 

của sự tuân thủ thấp do quên uống thuốc 

khoảng 23,2%(9). Nghiên cứu của nhóm tác 

giả Gonarkar SB, Dhande PP(6) sử dụng 

MMAS-8 cho thấy mức độ tuân thủ dùng 

thuốc giảm ở tháng thứ 6 so với th{ng đầu 

tiên (p<0,001) và yếu tố liên quan chủ yếu là 

bệnh tăng huyết áp kèm theo (p=0,017), 

nhóm tuổi 56-65 (p=0,04), trình độ học vấn 
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thấp (p=0,01) và không có việc làm ổn định 

(p=0,008). Ngƣời bệnh có thu nhập thấp và 

học vấn kém có xu hƣớng không tuân thủ 

dùng thuốc sau 6 th{ng. Cũng nhiều nghiên 

cứu cho thấy một trong các yếu tố ảnh 

hƣởng đến sự tuân thủ dùng thuốc của 

ngƣời bệnh là từ nh| điều trị, nhóm tác giả 

Thang Nguyen cho thấy sự tuân thủ hƣớng 

dẫn kê toa thuốc dự phòng tái phát ở ngƣời 

bệnh có hội chứng mạch vành cấp chƣa 

hoàn toàn tối ƣu v| cũng có thể liên quan 

đến một bộ phận ngƣời bệnh không tuân 

thủ điều trị tại bệnh viện(15). Thực tế các tác 

dụng phụ của thuốc đang sử dụng tại ngƣời 

bệnh chƣa đƣợc nhiều nghiên cứu phân tích 

mối liên quan đến sự tuân thủ dùng thuốc. 

Mặc dù ngƣời bệnh sau nhồi m{u cơ tim 

đƣợc biết sử dụng đa loại thuốc để dự 

phòng cấp hai(2,4,18).  

Tƣơng quan giữa mức độ tuân thủ dùng 

thuốc với điểm số chất lƣợng cuộc sống 

liên quan sức khỏe thể chất ở ngƣời bệnh 

sau NMCT 

Điểm số về sức khỏe thể chất chung ở ba 

nhóm ngƣời bệnh khác nhau về sự tuân thủ 

dùng thuốc không có sự khác biệt rõ rệt 

(mức ý nghĩa thống kê p=0,09). Tuy nhiên, ở 

lĩnh vực đau của cơ thể, ngƣời bệnh tuân 

thủ dùng thuốc mức độ c|ng cao thì điểm số 

đau c|ng tăng, có ý nghĩa thống kê p=0,01. 

Sự tƣơng quan giữa sự tuân thủ dùng thuốc 

với điểm số đau l| thuận với rho = 0,2 (Bảng 

2). Điểm số đau ngực đƣợc cải thiện tƣơng 

ứng mức độ ảnh hƣởng của đau lên sức 

khỏe thể chất giảm ở ngƣời bệnh sau 

NMCT. Ngƣời bệnh có mức độ tuân thủ 

dùng thuốc càng cao thì tình trạng đau c|ng 

giảm với điểm số đau tăng (rho=0,2; p=0,01). 

Dùng thuốc theo toa có chỉ định là biện 

pháp phòng bệnh thứ cấp ở ngƣời bệnh 

mạch v|nh để giảm thiểu NMCT tái phát và 

tử vong. Sự không tuân thủ dùng thuốc làm 

gia tăng c{c biến số sức khỏe nói chung và 

liên quan đến tim mạch nói riêng trong 

nhiều nghiên cứu trên thế giới. Theo nhóm 

tác giả Stefano Urbinati (2013)(23) ngƣời bệnh 

sau NMCT cấp đƣợc theo dõi sau 6 tháng có 

tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc cao 90% nhƣng tỷ 

lệ đặt mục tiêu điều trị còn hạn chế về mức 

huyết áp (74%), LDL-cholesterol trong máu 

(76%) và HbA1c (45,4%) và các hành vi lối 

sống ngƣời bệnh có thay đổi liên quan đến 

tăng mức độ tập thể dục (58,7%) v| ăn nhiều 

rau quả (23,3%)(23). Do đó, những thay đổi về 

tình trạng sức khỏe của ngƣời bệnh trong 

qu{ trình điều trị sau NMCT có thể liên 

quan đến đa yếu tố t{c động trong đó nhiều 

nhất là những yếu tố liên quan đến hành vi 

lối sống. Mặc khác, yếu tố dự đo{n cho h|nh 

vi không tuân thủ dùng thuốc ở ngƣời bệnh 

sau NMCT là trầm cảm theo nhiều kết quả 

đã công bố trƣớc đó(10,11). Theo Rapin 

Polsook(17) (2016) yếu tố quan trọng nhất ảnh 

hƣởng đến sự tuân thủ dùng thuốc ở ngƣời 

bệnh sau NMCT là trầm cảm (rho=-0,4; 

p<0,05). Thế nên, sự tuân thủ dùng thuốc 

liên quan đến yếu tố trầm cảm và chính vấn 

đề tâm lý này ảnh hƣởng đến CLCS về mặt 

tinh thần của ngƣời bệnh sau NMCT theo 

nhóm tác giả Seyed Hamzeh Hosseini(8). Tuy 

nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi mức 

độ tuân thủ dùng thuốc với c{c lĩnh vực sức 

khỏe tinh thần (SF-36) chƣa đƣợc khảo sát 

để phân tích rõ. 

KẾT LUẬN 

Ngƣời bệnh sau NMCT chƣa ho|n to|n 

tuân thủ sử dụng thuốc với nhiều yếu tố liên 

quan cần đƣợc nghiên cứu thêm nhƣ số 

lƣợng thuốc, các tác dụng phụ của thuốc và 

đặc điểm t}m lý ngƣời bệnh. Sự tuân thủ 

uống thuốc ở ngƣời bệnh có tƣơng quan 

thuận với triệu chứng đau ngực đƣợc cải 

thiện nhƣng chƣa thấy rõ mối liên quan với 

CLCS ở lĩnh vực sức khỏe thể chất. Can 

thiệp nâng cao sự thủ dùng thuốc ở ngƣời 

bệnh sau NMCT l| t{c động đa yếu tố nhằm 

cải thiện các triệu chứng và dự phòng cấp 

hai của bệnh lý tim mạch. 
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LIÊN QUAN GIỮA CÁC TỶ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI  

VỚI KẾT QUẢ HÓA TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ VÚ  

TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN 

Nguyễn Thị Hoa*, Trần Bảo Ngọc*, Đào Thị Huệ** 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Tỷ số bạch cầu trung tính/lympho cao có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư.  

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa các tỷ số tế bào máu ngoại vi với kết quả hóa trị ở bệnh nhân ung thư 

vú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

Phương pháp: Mô tả, có theo dõi dọc 79 bệnh nhân ung thư vú sau phẫu thuật cắt tuyến vú được điều trị ít 

nhất 3 chu kỳ hóa chất từ 12/2017 đến 9/2018.  

Kết quả: Tỷ số bạch cầu trung tính/lympho (NLR)<3 cao hơn ở nhóm T sớm và N0. Phân tích đơn biến: tỷ 

số tiểu cầu/lympho (PLR) < 150; tuổi<60 và kích thước u nhỏ (T2) có kết quả hóa trị tốt hơn có ý nghĩa so với 

nhóm có tỷ số PLR≥150, tuổi≥60 và kích thước u to (T3). Tỷ số NLR, số lượng tiểu cầu và tình trạng hạch vùng 

chưa thấy có mối liên quan với kết quả điều trị. 

Kết luận: Chỉ số PLR<150 và kích thước u nhỏ trước điều trị có thể là yếu tố dự báo kết quả hóa trị tốt hơn ở 

bệnh nhân ung thư vú.  

Từ khóa: tỷ số bạch cầu trung tính/lympho; tỷ số tiểu cầu/lympho; hóa trị; ung thư vú 

ABSTRACT  

THE RELATION BETWEEN PERIPHERAL BLOOD TEST ANDCHEMOTHERAPY OUTCOME IN 

BREAST CANCER PATIENTS IN THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL  

Nguyen Thi Hoa, Tran Bao Ngoc, Dao Thi Hue 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 279 – 283 

Background: A high neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) may be related to increased mortality in patients 

with breast cancer.  

Objective: Evaluate the relation between peripheral blood test and chemotherapy outcome in patients with 

breast cancer in Oncology department in Thai Nguyen National hospital.  

Methods: a longitudinal study of 79 breast cancer patients were treated subsequent surgical therapy for 

stage II–III invasive breast carcinoma and received at least 3 cycles of chemotherapy from 12/2017 to 9/2018.  

Result: NLR <3 was higher in patients with T2, T3 and NO. PLR<150; ages<60 and the small tumor size 

were significantly associated with the better chemotherapy outcome than PLR≥150; ages≥60 and the large tumor 

size in the single variable analysis. There were not significantly associated with NLR, platelet (PLT), node stage 

and chemotherapy outcome.  

Conclussion: PLR <150 and the small tumor size in pretreatment may be a predictor the chemotherapy 

outcome in breast cancer patients. 

Key word: neutrophil-to-lymphocyte ratio; platelet-to-lymphocyte ratio; chemotherapy; breast cancer 

*Trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Nguyên **Trƣờng Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thƣ vú l| loại ung thƣ thƣờng gặp nhất 

ở nữ giới ở c{c nƣớc phát triển cũng nhƣ c{c 

nƣớc đang ph{t triển. Theo ghi nhận của 

GLOBOCAN năm 2012, ƣớc tính có khoảng 

1,676,600 trƣờng hợp ung thƣ vú mới mắc và 

521,900 trƣờng hợp tử vong. Ung thƣ vú l| 

nguyên nhân gây tử vong h|ng đầu ở phụ nữ ở 

độ tuổi 40-44(7). 

Tiên lƣợng ngắn hạn hay dài hạn ở bệnh 

nh}n ung thƣ vú phụ thuộc vào ngƣời bệnh và 

những yếu tố liên quan đến khối u nhƣ tuổi, giai 

đoạn bệnh. Một số nghiên cứu trên thế giới đã 

chỉ ra rằng có sự tƣơng t{c giữa khối u và vi môi 

trƣờng vật chủ bao gồm phản ứng viêm v| đ{p 

ứng miễn dịch, đ}y l| những yếu tố đóng vai trò 

quan trọng trong sự tiến triển v| tiên lƣợng của 

khối u. Gần đ}y, tỷ lệ bạch cầu trung tính - 

lympho (NLR) và tỷ lệ tiểu cầu-lympho (PLR) là 

chỉ số xét nghiệm có giá trị và rất phù hợp để 

tiên lƣợng khả năng đ{p ứng miễn dịch và viêm 

của một vài loại ung thƣ trong đó có ung thƣ vú. 

Tác giả Allan (2016) đã nghiên cứu hồi cứu các 

chỉ số gồm tỷ lệ bạch cầu trung tính - lympho, tỷ 

lệ tiểu cầu-lympho ở 172 bệnh nh}n ung thƣ vú, 

kết quả cho thấy ở những bệnh nhân có NLR>3 

và PLR>250 thì thời gian sống thêm toàn bộ và 

thời gian sống thêm không bệnh tiên lƣợng xấu 

hơn so với nhóm bệnh nhân có chỉ số NLR<3 và 

PLR<250(1). Tác giả Ethier (2017) trong một phân 

tích gộp gồm 15 nghiên cứu trên 8563 bệnh 

nhân, kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhóm bệnh 

nhân có chỉ số NLR cao tiên lƣợng sống thêm 

xấu hơn so với nhóm bệnh nhân có chỉ số NLR 

thấp. Chỉ số NLR ảnh hƣởng đến cả thời gian 

sống thêm toàn bộ (overall survival -OS) và thời 

gian sống thêm không bệnh (disease free 

survival -DFS)(4). 

Tại Việt Nam, có khá nhiều nghiên cứu ở 

bệnh nh}n ung thƣ vú về đặc điểm lâm sàng, kết 

quả điều trị ở bệnh nh}n ung thƣ vú nhƣng 

chƣa thấy có nghiên cứu nào quan tâm tới chủ 

đề này. Vì vậy, đề t|i n|y đƣợc thực hiện với 

mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa các tỷ số tế 

bào máu ngoại vi với kết quả hóa trị ở bệnh nhân ung 

thư vú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tƣợng nghiên cứu 

Gồm 79 bệnh nhân (BN) ung thƣ vú sau 

phẫu thuật cắt tuyến vú đƣợc điều trị ít nhất 3 

chu kỳ hóa chất tại Trung t}m Ung bƣớu, Bệnh 

viện Trung ƣơng Th{i Nguyên. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Bệnh nh}n ung thƣ vú đã đƣợc điều trị phẫu 

thuật cắt tuyến vú, có đầy đủ kết quả xét nghiệm 

ít nhất gồm xét nghiệm tổng phân phân tích tế 

bào máu ngoại vi trƣớc phẫu thuật, đồng ý hóa 

trị bổ trợ v| đã điều trị ít nhất 3 chu kỳ hóa chất. 

Bệnh nh}n đã đƣợc chẩn đo{n l| ung thƣ vú 

nguyên phát bằng sinh thiết kim nhỏ trƣớc hóa 

trị. Hồ sơ lƣu trữ đầy đủ.  

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nh}n ung thƣ vú giai đoạn 4, những 

bệnh nh}n đƣợc chẩn đo{n l| viêm hệ thống 

trƣớc phẫu thuật, bệnh nhân mắc bệnh mạn 

tính nhƣ lupus ban đỏ hệ thống, xơ gan, bệnh 

th}n giai đoạn cuối, bệnh nh}n ung thƣ vú 

liên quan đến thai kỳ, bệnh nh}n không đồng 

ý tham gia nghiên cứu, bệnh nh}n có ung thƣ 

thứ hai, bệnh nh}n không đủ kết quả xét 

nghiệm trƣớc phẫu thuật.  

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc. 

Chọn mẫu thuận tiện có chủ đích. Chọn toàn bộ 

bệnh nh}n có đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào nhóm 

nghiên cứu. 

Chỉ tiêu nghiên cứu 

Một số thông tin chung 

Tuổi, giới, kích thƣớc khối u, tình trạng hạch, 

tình trạng kinh nguyệt, chỉ số BMI. 

Thông tin về hóa trị 

Phác đồ điều trị (loại thuốc, số đợt điều trị). 
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Thông tin xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi trƣớc khi 

điều trị ung thƣ để lấy các thông tin về huyết 

học. Định lƣợng ure, creatinin huyết tƣơng, x{c 

định hoạt độ AST, ALT huyết tƣơng trƣớc điều 

trị hóa chất v| sau điều trị hóa chất 3 chu kỳ để 

đ{nh gi{ độc tính. 

Tiêu chuẩn đánh giá 

Chỉ số NLR theo Ethier (2017) NLR cao ≥ 3(4). 

Chỉ số PLR theo Zhang (2017) PLR cao 

≥150(6). 

Dung nạp hóa trị (BN hóa trị bổ trợ): Chia 

thành hai nhóm theo CTCAE phiên bản 4.0 năm 

2009: Dung nạp tốt khi độc tính hóa trị (hệ tạo 

huyết, ngoài hệ tạo huyết) theo chủ yếu ở độ 1, 2; 

Dung nạp không tốt khi độc tính chủ yếu độ 3, 4. 

Đ{p ứng điều trị (với BN không mổ): Chia thành 

hai nhóm theo RECIST 2000: Đ{p ứng toàn bộ 

khi BN đ{p ứng hoàn toàn hoặc đ{p ứng một 

phần; Không đ{p ứng khi BN có bệnh giữ 

nguyên hoặc tiến triển. Từ đó chúng tôi gộp 

thành hai nhóm: nhóm kết quả tốt (có dung nạp 

và/hoặc có đ{p ứng) và nhóm kết quả chƣa tốt 

(c{c trƣờng hợp còn lại). 

Thời gian nghiên cứu 

Từ th{ng 12 năm 2017 đến th{ng 7 năm 2018. 

Địa điểm nghiên cứu 

Trung t}m Ung bƣớu, Bệnh viện Trung 

ƣơng Th{i Nguyên. 

Trung tâm Huyết học Bệnh viện Trung ƣơng 

Thái Nguyên. 

Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Trung ƣơng 

Thái Nguyên. 

Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Theo phƣơng ph{p thống kê y học. 

Đạo đức trong nghiên cứu 

Đề tài tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu. 

KẾT QUẢ  

Có 12,7% bệnh nhân thiếu cân, tỷ lệ bệnh 

nhân thừa cân, béo phì là 21,5%. Giai đoạn bệnh 

chủ yếu l| giai đoạn II, III, có 5,1% bệnh nhân ở 

giai đoạn I. Tỷ lệ bệnh nhân mãn kinh chiếm 

41,8%. Ph{c đồ điều trị thƣờng gặp nhất là phác 

đồ AC, chiếm 69,6% (Bảng 1). 

Bảng 1. Đặc điểm chung của nhóm BN nghiên cứu 

Đặc điểm n (%) 

Tuổi ( X SD) 
50,910,3 

BMI:  

Thấp cân 

Bình thường 

Thừa cân, béo phì 

 

10 (12,7) 

52 (65,8) 

13 (21,5) 

Giai đoạn: I 

         II 

          III 

4 (5,1) 

42 (53,1) 

33 (41,8) 

Kích thước T: T1 

            T2 

            T3 

12 (15,2) 

59 (74,7)  

8 (10,1) 

Kinh nguyệt: Còn kinh 

           Mãn kinh 

46 (58,2)  

33 (41,9)  

Phác đồ điều trị  

55 (69,6) 

6 (7,6) 

6 (7,6) 

4 (5,1) 

8 (10,1) 

AC 

TAC 

TA 

CMF 

Paclitaxel 

Bảng 2. Chỉ số xét nghiệm của đối tượng nghiên cứu 

Chỉ số Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Tỷ số NLR 
< 3 46 58,2 

≥ 3 33 41,8 

Tỷ số PLR 
< 150 34 43,0 

≥ 150 45 57,0 

Có tới 41,8% số BN có tỷ NLR≥3; 45 trƣờng 

hợp (57,0%) có tỷ số PLR≥150 (Bảng 2).  

Mặc dù tỷ số NLR và PLR không liên quan 

có ý nghĩa với kích thƣớc u nguyên phát và tình 

trạng di căn hạch vùng (p>0,05). Tuy nhiên, tỷ số 

NLR dƣới 3 hay gặp hơn với giai đoạn T sớm 

(T2) cũng nhƣ chƣa có di căn vùng (N0) (Bảng 3). 

Tình trạng di căn hạch vùng, tỷ số NLR, PLR 

và số lƣợng tiểu cầu không liên quan với kết quả 

điều trị. 

Nhóm BN dƣới 60 tuổi, kích thƣớc u nhỏ 

(T2) có có kết quả điều trị tốt hơn so với nhóm 

bệnh nh}n ≥60 tuổi v| kích thƣớc u to (Bảng 4). 
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Bảng 3. Liên quan giữa tỷ số tế bào máu ngoại vi với kích thước u và tình trạng hạch 

                 Tỷ số tế bào máu  

Chỉ số T, N 

NLR PLR 

< 3 ≥ 3 < 150 ≥ 150 

Kích thước T 

T2: n (%) 40 (67,8) 19 (32,2) 19 (32,2) 40 (67,8) 

T3: n (%) 6 (75,0) 2 (25,0) 3 (37,5) 5 (62,5) 

p > 0,05 > 0,05 

Tình trạng N 

N0: n (%) 20 (62,5) 12 (37,5) 14 (43,7) 18 (56,3) 

N1, N2: n (%) 26 (55,3) 21 (44,7) 20 (42,6) 27 (57,4) 

p > 0,05 > 0,05  

Bảng 4. Một số yếu tố liên quan với kết quả điều trị 

qua phân tích đơn biến 

Yếu tố 
Kết quả tốt 

n (%)  

Kết quả chưa 

tốt n (%)  
p 

Nhóm tuổi < 60 tuổi  35 (63,6) 20 (36,4) 
= 0,048 

≥ 60 tuổi  9 (37,5) 15 (62,5) 

Nhóm T T2  33 (55,9) 26 (44,1) 
= 0,025 

T3  1 (12,5) 7 (87,5) 

Nhóm N N0  19 (59,4) 13 (40,6) 
= 0,48 

N1, N2  25 (53,2) 22 (46,8) 

NLR < 3  30 (65,2) 16 (34,8) 
= 0,066 

≥ 3  14 (42,4) 19 (57,6) 

PLR < 150  24 (70,6) 10 (29,4) 
= 0,024 

≥ 150  20 (44,4) 25 (55,6) 

Tiểu cầu < 300 28 (63,6) 16 (36,4) 
= 0,17 

≥ 300 16 (45,7) 19 (54,3) 

BÀN LUẬN 

Nghiên cứu về tỷ số tế bào máu ngoại vi với 

kết quả hóa trị ở bệnh nh}n ung thƣ vú, kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tuổi mắc 

bệnh trung bình l| 50,9±10,3, giai đoạn bệnh chủ 

yếu ở giai đoạn II (53,1%). Có 33 bệnh nhân 

(41,9%) đã mãn kinh. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi gần giống với kết quả nghiên cứu của 

tác giả Nguyễn Việt Dũng (2017) qua nghiên cứu 

ở 114 bệnh nh}n ung thƣ vú ở độ tuổi trung bình 

là 48,2±9,7 với tỷ lệ mãn kinh là 38,6%(5). Trong 

nghiên cứu n|y, độ tuổi thƣờng gặp ở bệnh 

nh}n ung thƣ vú l| 40-60 trong đó có 55 bệnh 

nh}n (69,6%) có độ tuổi <60. 

Tiên lƣợng ngắn hạn hay dài hạn ở bệnh 

nh}u ung thƣ vú phụ thuộc vào một số yếu tố 

bao gồm tuổi, giai đoạn bệnh và một số chỉ dấu 

sinh học bao gồm các thụ thể nội tiết. Gần đ}y, 

ngoài những yếu tố kinh điển trên thì tỷ số một 

số tế bào máu ngoại vi có liên quan đến tiên 

lƣợng ở một số bệnh ung thƣ trong đó có ung 

thƣ vú. Cơ chế của mối liên quan giữa tỷ số NLR 

v| tiên lƣợng ở bệnh nh}n ung thƣ chƣa đƣợc 

hiểu biết đầy đủ. Bạch cầu trung tính là tế bào có 

liên quan đến đ{p ứng miễn dịch bẩm sinh và 

mắc phải, đ}y l| những tế b|o liên quan đến 

sinh bệnh học của nhiều bệnh khác nhau bao 

gồm viêm v| ung thƣ. Bạch cầu trung tính có 

liên quan đến hoạt động của khối u nhƣ thúc 

đầy tế bào khối u tăng sinh, tạo ra các yếu tố tiền 

u, thúc đẩy khả năng x}m lấm của tế bào(2). 

Tác giả Chen (2016) đã đ{nh gi{ mối liên 

quan giữa kết quả hóa trị bổ trợ ở 215 bệnh 

nh}n ung thƣ vú với chỉ số NLR trƣớc điều trị, 

kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ đ{p ứng 

bệnh học hoàn toàn (pathological complete 

response -pCR) ở nhóm có chỉ số NLR thấp 

(<2,06) trƣớc điều trị cao hơn có ý nghĩa so với 

nhóm có chỉ số NLR cao (≥ 2,06) (24,5% so 

với14,3%, p < 0,05). Ở nhóm bệnh nhân có chỉ 

số NLR trƣớc điều trị cao hơn thƣờng mắc ung 

thƣ ở giai đoạn muộn và tỷ lệ tử vong do bệnh 

cao hơn(3). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

cho thấy mặc dù tỷ số NLR và PLR không liên 

quan có ý nghĩa với kích thƣớc u nguyên phát 

và tình trạng di căn hạch vùng nhƣng tỷ số 

NLR dƣới hay gặp hơn với giai đoạn T sớm 

cũng nhƣ chƣa có di căn vùng. Tìm hiểu về 

mối liên quan giữa một số yếu tố với kết quả 

điều trị qua ph}n tích đơn biến, kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ở nhóm 

bệnh nhân có tỷ số PLR<150, NLR<3 kết quả 

điều trị có xu hƣớng tốt hơn so với nhóm bệnh 

nhân có tỷ số PLR≥150, NLR≥3 với p tƣơng 

ứng l| 0,024 v| 0,066. Hơn nữa, ở nhóm bệnh 

nhân ở độ tuổi<60, kích thƣớc khối u nhỏ (T2) 

kết quả điều trị tốt hơn có ý nghĩa so với nhóm 
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bệnh nh}n≥60 tuổi và nhóm bệnh nhân có kích 

thƣơc khối u to (T3). 

Tác giả Ethier (2017) trong một phân tích gộp 

gồm 15 nghiên cứu trên 8563 bệnh nhân, kết quả 

nghiên cứu cho thấy ở nhóm bệnh nhân có chỉ số 

NLR cao tiên lƣợng sống thêm xấu hơn so với 

nhóm bệnh nhân có chỉ số NLR thấp. Chỉ số 

NLR ảnh hƣởng đến cả thời gian sống thêm toàn 

bộ (overall survival -OS) và thời gian sống thêm 

không bệnh (disease free survival -DFS)(4). 

Tác giả Chae (2018) đã nghiên cứu về giá trị 

dự b{o đ{p ứng hóa trị của chỉ số NLR trên 430 

bệnh nh}n ung thƣ vú có bộ ba âm tính (triple-

negative breast cancer) trong đó có 87 bệnh nhân 

đ{p ứng bệnh học hoàn toàn từ năm 2004-2014 

tại Hàn Quốc, kết quả cho thấy: tỷ lệ đ{p ứng 

bệnh học ho|n to|n cao hơn ở nhóm bệnh nhân 

có chỉ số Ki67≥15% v| chỉ số NLR≤1,7 so với 

nhóm bệnh nhân có chỉ số Ki67<15% và chỉ số 

NLR>1,7 (35,7% so với 0%, p = 0,002; 42,1% so với 

18,4%, p = 0,018). Tỷ lệ sống thêm không tái phát 

(Recurrence Free Survival -RFS) sau 5 năm cao 

hơn ở nhóm có chỉ số NLR thấp so với nhóm có 

chỉ số NLR cao (83,7% so với 66,9%; p = 0,016)(4). 

Do cỡ mẫu không đủ lớn, chỉ định hóa trị 

khác nhau về mục đích, thời gian theo dõi ngắn 

nên khi phân tích mối liên quan giữa một số đặc 

điểm cận lâm sàng, lâm sàng với kết quả hóa trị, 

chúng tôi chƣa thấy đƣợc yếu tố nào có liên 

quan độc lập với kết quả điều trị. Chúng tôi sẽ 

tiếp tục theo dõi số BN n|y để phân tích sống 

thêm không bệnh, sống thêm toàn bộ từ đó sẽ có 

những kết luận khoa học hơn. 

KẾT LUẬN 

Tỷ số PLR<150 v| kích thƣớc khối u nhỏ 

trƣớc điều trị có thể là yếu tố dự báo kết quả hóa 

trị tốt hơn ở bệnh nh}n ung thƣ vú.  
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GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM MR-PROANP TRONG TIÊN LƢỢNG TỬ 

VONG DÀI HẠN TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM CẤP 

Lê Xuân Trường*, Nguyễn Chí Thanh* 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp thường có dự hậu xấu. Nhiều dấu ấn sinh học mới, trong 

đó có MR-proANP có giá trị cao trong tiên lượng trên những đối tương này. 

Mục tiêu: Đánh giá giá trị tiên lượng tử vong dài hạn của MR-proANP (Mid regional pro atrial natri uretic 

hormone) trên bệnh nhân suy tim cấp. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế kiểu quan sát cắt dọc. Có 155 bệnh nhân nhập khoa tim 

mạch do suy tim cấp, chia thành 2 nhóm tử vong và còn sống sau 12 tháng theo dõi. 

Kết quả: Có 33 bệnh nhân tử vong trong 12 tháng. Điểm cắt cho tiên lượng sống còn trong 12 tháng của 

MR-proANP là 316 pmol/l với độ nhạy và độ đặc hiệu là 82% và 61% theo thứ tự. Bằng phương pháp phân tích 

chỉ số AIC, chúng tôi thấy mô hình chứa MR-proANP trên mức cắt và EF < 30% là mô hình tiên lượng tối ưu 

trong tiên đoán tử vong sau 12 tháng theo dõi. 

Kết luận: Ở nồng độ 316 pmol/l, MR-proANP giúp chẩn đoán tử vong trong khoảng 1 năm trên bệnh nhân 

suy tim cấp. 

Từ khóa: suy tim cấp, tiên lượng, độ nhạy, độ đặc hiệu 

ABSTRACT 

MID-REGIONAL PRO-ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE TESTING PREDICTS LONG-TERM IN 

ACUTE HEART FAILURE PATIENTS 

Le Xuan Truong, Nguyen Chi Thanh 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 284 – 288 

Background: patients addmited to the cardiology department due to acute heart failure, have poor prognosis. 

Novel biomarker, namely MR-proANP (mid regional pro atrial natriuretic peptide) has been proposed for use in 

prognostic evaluation of acute heart failure patients wih acute dyspnea. 

Objectives: The aim of this study was to assess the prognostic value of MR-proANP in patients with acute 

dyspnea in emergency deparment. 

Method: An observational, prospective study was carried on 155 patients with acute heart failure in 

cardiology department. Patients were observed the survival within 12 months. 

Results: The cut-off points for survival in 12 month of MR-proANP was 392 pmol/l with sensitivity and 

specificity as 82% and 61%, respectively. Prognostic models based on AIC analysis showed that Mr-proANP and 

EF < 30% were the best one in prediction survival after 12 months following. 

Conclusion: MR-proANP was a value biomarker for prognosis in acute heart failure. 

Key words: MR-proANP, acute heart failure, prognostic, sensitivity, specificity 

*Đại học Y Dƣợc TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả liên lạc: TS.BS Nguyễn Chí Thanh ĐT: 0384983655 Email: nguyenthanhadm@gmail.com 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gần đ}y, nhiều phƣơng ph{p miễn dịch 

mới(5,6,8) áp dụng cho các chất có liên quan đến sự 

điều hòa tim mạch phát triển dùng để phát hiện 

ra c{c đoạn peptide nhỏ bền vững trong một 

chuỗi polypeptide, đƣợc tách ra từ các kích thích 

tố trƣởng th|nh trong m{u. Phƣơng ph{p n|y 

tập trung vào tiền kích thích tố ở vùng giữa, có 

tính ổn định, có liên quan với sự tổng hợp phân 

đoạn kém ổn định có tác dụng sinh học, có tính 

ứng dụng cao trong tiên đo{n d|i hạn bệnh suy 

tim. Đ}y l| hội chứng có dự hậu xấu(9). 

Ravi V.Shah và cộng sự(10) tiến hành trên 560 

bệnh nhân khó thở cấp, nhận thấy rằng xét 

nghiệm MR-proANP không chỉ có vai trò trong 

chẩn đo{n m| dấu ấn sinh học này còn có thể 

tiên đo{n đƣợc dự hậu của bệnh nhân ngắn hạn 

lẫn dài hạn. 

Từ những vấn đề trên, chúng ta thấy rằng, 

tiền hormone vùng giữa này (MR-proANP) 

không những có ý nghĩa hổ trợ chẩn đo{n m| nó 

còn giúp ích cho b{c sĩ l}m s|ng tiên lƣợng khả 

năng xảy ra biến cố cho bệnh nhân nhập khoa 

tim mạch. Do đó, cần thiết phải có nghiên cứu 

vấn đề này trên bệnh nhân Việt Nam, từ đó sẽ 

phát triển thêm một công cụ mới nhằm đơn giản 

hóa vấn đề dự hậu cho bệnh nhân. 

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu giá trị tiên 

lƣợng tử vong dài hạn của MR-proANP trên 

bệnh nhân khó thở nhập khoa tim mạch bệnh 

viện Chợ Rẫy. 

Mục tiêu nghiên cứu 

X{c định điểm cắt, độ nhạy, độ đặc hiệu của 

xét nghiệm MR-proANP trong tiên đo{n tử vong 

12 tháng trên bệnh nhân suy tim cấp. 

ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu tiến cứu, thiết kế kiểu quan sát 

cắt dọc, không can thiệp, hàng loạt ca. 

Đối tƣợng nghiên cứu  

Bệnh nhân nhập khoa tim mạch bệnh viện 

Chợ Rẫy từ th{ng 06/20014 đến tháng 06/2015 

thỏa tiêu chuẩn nhận bệnh. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Bệnh nhân nhập vào khoa tim mạch bệnh 

viện Chợ Rẫy với chẩn đo{n x{c định là suy 

tim cấp. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Hội chứng mạch vành cấp. 

Suy thận (Creatinin > 2,5 mg/dl). 

Cƣờng aldosterol, hội chứng cushing. 

Phƣơng pháp thu thập số liệu 

Cách thu thập số liệu 

Bệnh nhân nhập khoa tim mạch bệnh viện 

Chợ Rẫy thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu trên đƣợc 

đƣa v|o nhóm nghiên cứu. 

Thăm kh{m bệnh nhân, ghi nhận các triệu 

chứng cơ năng, thực thể. 

Các xét nghiệm thƣờng quy thực hiện: 

công thức m{u, BUN, creatinin, ion đồ, ECG, 

XQ ngực thẳng. 

2ml m{u tĩnh mạch x{c định nồng độ MR-

proANP. Theo dõi diễn tiến. 

Xác định chẩn đoán 

Suy tim 

Tiêu chuẩn chẩn đoán suy tim 

Tiêu chuẩn chẩn đo{n suy tim của hội tim 

mạch châu âu, kết hợp siêu âm tim. 

- Đ{p ứng các thuốc lợi tiểu, giảm tiền tải, 

giảm hậu tải, tăng sức co bóp cơ tim. 

- Chẩn đo{n của b{c sĩ chuyên khoa lúc 

xuất viện. 

Độ nặng suy tim theo phân loại của độ nặng 

của Hiệp Hội Hoa Kỳ (NYHA). 

- Chẩn đo{n của b{c sĩ chuyên khoa điều trị. 

- X{c định nồng độ MR-proANP bằng máy 

Kryptor với sinh phẩm Brahms của Đức, theo 

công nghệ TRACE. 

Phân tích số liệu 

Số liệu đƣợc nhập và phân tích bởi phần 
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mềm SPSS 16.0. Các biến số định lƣợng có phân 

phối bình thƣờng sẽ đƣợc mô tả bằng trung bình 

v| độ lệch chuẩn. Các biến số không có phân 

phối bình thƣờng đƣợc mô tả bằng trị số trung vị 

và tứ phân vị. Sử dụng ROC-AUC (diện tích 

dƣới đƣờng biểu diễn ROC – receiver – 

operating chracteristic) để x{c định điểm cắt 

nồng độ MR-proANP cho tiên lƣợng tử vong 12 

th{ng. Dùng phƣơng ph{p ph}n tích biểu đồ xác 

xuất sống còn tích lũy Kaplan Meier để so sánh 

khác biệt tử vong của 2 nhóm bệnh nhân suy tim 

cấp có giá trị MR-proANP trên v| dƣới điểm cắt, 

bằng phép kiểm Logrank test. Tỉ số chênh (odd 

ratio, OR) và 95% khoảng tin cậy tƣơng ứng 

đƣợc khảo s{t đơn biến cho các biến số liên quan 

đến tử vong. Những đơn biến n|o có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05) hoặc gần có ý nghĩa (p < 0,01) 

sẽ đƣợc đƣa v|o mô hình ph}n tích đa biến với 

Cox regression để x{c định yếu tố nguy cơ độc 

lập. Các phép kiểm đƣợc thực hiện với ngƣỡng 

của mức ý nghĩa thống kê 5% (p < 0,05). 

KẾT QUẢ 

Có155 bệnh nhân tham gia nghiên cứu. 

Chi tiết nhân trắc của các bệnh nhân này 

đƣợc nêu trong Bảng 1. 

Bảng 1: ĐặC điểm tuổi, giới của bệnh nhân 

Nội dung Kết quả (n= 155) 

Giới tính (nam/nữ) 69/86 

Tuổi (năm) 

Trung bình ± độ lệch chuẩn 

 

64 ± 16 

Bảng 2: Điểm cắt của nồng độ MR-proANP trong 

chẩn đoán tử vong 

Điểm cắt MR-proANP (pmol/l) Độ nhạy Độ đặc hiệu 

316 82% 61% 

Nồng độ MR-proANP ở mức 316 pmol/l có 

thể tiên đo{n tử vong trên bệnh nhân khó thở 

cấp với độ nhạy v| độ đặc hiệu lần lƣợt là 82% 

và 61% (Bảng 2, Biểu đồ 1 & 2). 

 

Biểu đồ 1: Đường cong ROC nồng độ MR-proANP 

trong chẩn đoán tử vong 

 

Biểu đồ 2: Đường biểu diễn sống còn Kaplan meier ở BN theo dõi 12 tháng 

Tứ phân vị thứ I 

Tứ phân vị thứ II 

Tứ phân vị thứ 

III 

Tứ phân vị thứ 

IV 

Thời gian (tháng) 

Tần suất tồn sinh 

Độ nhạy 

1- Độ đặc hiệu 
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Bảng 3: Nồng độ MR-proANP (pmol/l) trên 2 nhóm 

đối tượng 

 Tử vong 

(n=33) 

Còn sống 

(n= 122) 

p 

MR-proANP 609 ± 481 255 ± 195 

< 0,001 
Ln MR-proANP 5,5 6,4 

Trung vị 429 224 

Tứ phân vị 25 - 75 314 - 727 91 - 388 

Bảng 4: Khảo sát các biến liên hệ tiên đoán tử vong 

12 tháng của 155 bệnh nhân suy tim cấp (n = 216) 

Phân tầng các yếu tố HR KTC 95% Giá trị p 

Nam 

Nữ 

1,21 

1 

0,61 – 2,37 0,27 

Tham chiếu 

≥ 65 tuổi 

< 65 tuổi 

0,8 

1 

0,4 – 1,61 0,072 

Tham chiếu 

MR-proANP ≥ 316  

MR-proANP < 316  

4,6 

1 

2,2 – 9,63 <0,001 

Tham chiếu 

EF ≤ 30% 

EF > 30% 

2,8 

1 

1,8 – 4,35 0,017 

Tham chiếu 

NYHA IV 

NYHA II – III 

3,3 

1 

1,63 – 6,56 0,001 

Tham chiếu 

Bảng 5: Các mô hình tiên lượng tử vong dài hạn qua 

phân tích AIC 

Mô hình tiên lượng AIC 

NYHA IV + EF ≤30% + tuổi ≥ 65 + 

MR-proANP ≥ 316 pmol/l 

176,75 

Tuổi ≥ 65 + EF ≤ 30% + MR- 

proANP ≥ 316 pmol/l 

174,91 

EF ≤ 30% + MR-proANP ≥ 316 pmol/l 173,67 

BÀN LUẬN 

Trong quá trình theo dõi 12 tháng, có 33 

bệnh nhân tử vong, chiếm tỳ lệ 21,3%. Nồng độ 

MR-proANP cao hơn nhóm còn sống, sự khác 

biệt có ý nghĩa. 

Theo kết quả của nghiên cứu này, diện tích 

dƣới đƣờng cong ROC của xét nghiệm MR-

proANP trong tiên lƣợng tử vong trên bệnh 

nhân khó thở cấp trong khoảng thời gian 12 

thaùng l| 0,8; điểm cắt tối ƣu l| 316 pmol/l. Điều 

n|y có nghĩa l| những đối tƣợng suy tim cấp có 

nồng độ MR-proANP lớn hơn 316 pmol/l có khả 

năng tử vong rất cao. Giá trị n|y cao hơn những 

nghiên cứu khác vì bệnh nhân nhập viện vì khó 

thở do suy tim chiếm tỷ lệ cao, hơn nữa viêm 

phổi là một trong những yếu tố thúc đẩy suy tim 

nặng lên thƣờng gặp nhất (2,9). Giống nhƣ cơ 

chế thần kinh thể dịch, sự hoạt hóa các yếu tố 

viêm có vai trò trong cơ chế bệnh sinh của suy 

tim. Trên mô hình động vật thí nghiệm, khi sự 

cân bằng giữa hóa chất trung gian tiền viêm và 

kh{ng viêm thay đổi có thể l|m tăng thêm độ 

cứng thành tâm thất kỳ t}m trƣơng v| tăng thấm 

dịch qua mao mạch phổi, làm ảnh hƣởng đến 

huyết động và tim phải, nên ít nhiều sẽ ảnh 

hƣởng đến nồng độ MR-proANP(2,4,7). 

Nhìn v|o đƣờng cong Kaplan Miere của 2 

nhóm bệnh nhân tử vong trong vòng 12 tháng, 

chúng tôi nhận thấy 2 đƣờng cong giữa 2 nhóm 

tách rời nhau rõ vào khoảng tháng thứ 6. Từ đó, 

chúng tôi có thể nhận xét là những bệnh nhân có 

nồng độ MR-proANP cao (> 609 pmol/l) thì có 

nguy cơ tử vong cao nhất là vào tháng thứ sáu kể 

từ khi lấy máu xét nghiệm. 

Bằng phép kiểm logrank test, chúng tôi nhận 

thấy những bệnh nhân suy tim cấp có nồng độ 

MR-proANP lớn hơn 316 pmol/l có tỷ lệ tử vong 

cao hơn những đối tƣợng có nồng độ thấp hơn 

so với mức này, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 

p < 0,001. 

Ngoài ra, chúng tôi còn dùng mô hình hồi 

qui Cox để tìm ra yếu tố liên quan đến tử vong 

của bệnh nhân. Nhìn vào Bảng 4 cho thấy có 3 

yếu tố ảnh hƣởng đến sống còn của bệnh nhân 

là phân suất tống máu thất tr{i (EF), ph}n độ suy 

tim theo NYHA (NYHA IV) và nồng độ MR-

proANP >= 316 pmol/l bằng mô hình đơn biến. 

Qua ph}n tích đa biến chúng tôi thấy có 3 mô 

hình dùng để tiên lƣợng tử vong 1 năm cho 

bệnh nhân suy tim cấp. Tuy nhiên, bằng phƣơng 

pháp phân tích chỉ số AIC (Akaike Index 

Criterition) chúng tôi nhận thấy chỉ có mô hình 

MR-proANP trên mức cắt và EF < 30% là mô 

hình tối ƣu. 

Một nghiên cứu của tác giả Maisel A và cộng 

sự(6) nghiên cứu trên 1641 bệnh nhân khó thở cấp 

cũng ghi nhận nồng độ MR-proANP có giá trị 

tiến đo{n độc lập tử vong trên bệnh nhân nhập 

khoa cấp cứu vì khó thở.  

Nghiên cứu của tác giả Andrew H. Coles và 
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CS(3) trên 4025 BN nhập viện vì suy tim cấp, tuổi 

trung bình l| 75. Trong đó có 35% BN đƣợc chẩn 

đo{n suy tim EF giảm (≤ 40%), 13% BN ở nhóm 

EF bảo tồn giới hạn (41 – 49%), 52% nhóm EF 

bình thƣờng (≥50%). Sau 1 năm, tỷ lệ tử vong 

trên từng nhóm theo thứ tự là 34%, 30%, 29%. 

Tuổi cao, tiền sử có bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính, huyết áp tâm thu lúc nhập viện thấp (<150 

mmHg), hạ natri máu là những yếu tố nguy cơ 

cho tiên đo{n tử vong sau 1 năm theo dõi. Trong 

nghiên cứu này sở dĩ tỷ lệ suy tim EF bảo tồn cao 

hơn nhóm còn lại là vì dân số chọn mẫu có 

những đặc điểm khác biệt với nghiên cứu của 

chúng tôi nhƣ: tuổi trung bình cao hơn, nữ 

chiếm nhiều hơn nam, tiền sử tăng huyết áp và 

đ{i th{o đƣờng chiếm khá cao (75,2 và 35,8%). 

Hay nghiên cứu của Axente L và CS(1) trên 

101 BN nhập viện vì suy tim cấp, tuổi trung bình 

là 71. Thời gian theo dõi trung bình trong nghiên 

cứu này là 35,1 tháng, thời gian sống trung vị 44 

th{ng. Qua đó, t{c giả nhận thấy rằng tuổi cao, 

huyết áp tâm thu thấp, giới, tiền sử có nhồi máu 

cơ tim l| những yếu tố nguy cơ tử vong trong 

quá trình theo dõi. 

KẾT LUẬN 

Qua 12 tháng theo dõi, chúng tôi rút ra một 

số kết luận nhƣ sau: 

MR-proANP ở mức 316 pmol/l có thể tiên 

đo{n tử vong với độ nhạy, độ đặc hiệu tƣơng 

ứng 82% và 61%. 

Trong c{c mô hình tiên lƣợng, thì mô hình 

chứa MR-proANP trên mức cắt và phân suất 

tống máu thất trái giảm nặng (EF < 30%) có giá 

trị tốt nhất trong dự báo tử vong dài hạn trên 

bệnh nhân suy tim cấp. 
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PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRỰC TRÀNG THẤP  

VỚI ROBOT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƢ TRỰC TRÀNG:  

KINH NGHIỆM BƢỚC ĐẦU QUA 15 TRƢỜNG HỢP  

TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

Lâm Việt Trung*, Nguyễn Võ Vĩnh Lộc** 

TÓM TẮT  

Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp là phẫu thuật khó về mặt kỹ thuật, do biên 

độ hoạt động ít của các dụng cụ phẫu thuật nội soi kinh điển. Phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của robot có nhiều 

thuận lợi hơn nhờ vào tính linh hoạt với biên độ hoạt động rộng của các dụng cụ và cánh tay robot. 

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng.  

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu. Mô tả các trường hợp được phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ điều trị 

ung thư trực tràng tại khoa Ngoại Tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy. 

Kết quả: Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 06 năm 2018, tại bệnh viện Chợ Rẫy, có 15 trường hợp được 

phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng thấp. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 50 tuổi. Tỉ 

lệ nam nữ là 2,75/1. Loại phẫu thuật cụ thể gồm: 13 ca cắt trước thấp, 1 ca cắt gian cơ thắt nối đại tràng – ống 

hậu môn và 1 ca phẫu thuật Miles. Thời gian mổ trung bình là 240 phút. Không có chuyển mổ mở. Số hạch thu 

được trung bình là 12. Không có tai biến, biến chứng cũng như tử vong sau mổ. Điểm đau VAS trung bình vào 

ngày hậu phẫu 1 và 2 là 3,5. Thời gian nằm viện trung bình là 7,5 ngày. 

Kết luận: Phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng thấp là phẫu thuật khả thi với tỉ lệ 

biến chứng thấp và kết quả ung thư học ban đầu tốt.  

Từ khóa: phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ, cắt trực tràng, ung thư trực tràng  

ABSTRACT  

ROBOTIC-ASSISTED LAPAROSCOPIC RESECTION FOR LOW RECTAL CANCER: INITIAL 

EXPERIENCE FROM 15 CONSECUTIVE PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL 

Lam Viet Trung, Nguyen Vo Vinh Loc 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 289 – 293 

Background: Laparoscopic surgery for low rectal cancer has several technical challenges, including a 

limited range of motion of the instruments. Robotic-assisted laparoscopic surgery has some technical 

advantages over conventional laparoscopic surgery because of its dexterity with an increased range of 

movements of the instruments. 

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the short-term and early oncological outcomes of 

robotic-assisted laparoscopic surgery for low rectal cancer. 

Methods: Prospective study. Describing consecutive cases of robotic-assisted laparoscopic resection for low 

rectal cancer at Department of Digestive Surgery of Cho Ray hospital.  

Results: Between October 2017 and June 2018, robotic-assisted laparoscopic resection with total mesorectal 

*Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy  **Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dƣợc TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả liên lạc: TS.BS. Lâm Việt Trung ĐT: 0913753595 Email: drlamviettrung@yahoo.com 
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excision was performed on 15 consecutive patients with rectal cancer at Cho Ray hospital. Patient’s mean age was 

50. Male/female ratio was 2.75/1. The types of procedures performed were: 13 low anterior resections, 1 

intersphincteric resection with coloanal anastomosis, and 1 abdominoperineal resection (APR). The overall mean 

operative time was 240 minutes. None of the cases was converted to open procedure. Mean harvested lymph nodes 

were 12. There was no surgical morbidity or mortality. On the postoperative day 1 and 2, mean visual analog 

scale (VAS) scores were 3.5. Mean postoperative hospital stay was 7.5 days. 

Conclusion: Robotic-assisted laparoscopic resection for low rectal cancer is a feasible procedure with low 

morbidity and a low conversion rate, and acceptable oncological results. 

Keywords: robotic-assisted laparoscopy, rectal resection, rectal cancer 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng (total 

mesorectal excision (TME)) là phẫu thuật tiêu 

chuẩn trong ung thƣ trực tràng thấp(7,9). Việc ra 

đời của phẫu thuật nội soi, với khả năng phẫu 

tích các khoang sâu, hẹp thông qua phẫu trƣờng 

đƣợc phóng đại, là một cuộc cách mạng trong 

phẫu thuật m| đặc biệt là phẫu thuật đại trực 

tràng(14). Không dừng lại ở đó, sự xuất hiện của 

robot hỗ trợ phẫu thuật, với những ƣu điểm nhƣ 

khả năng quan s{t 3 chiều phân giải cao và ổn 

định, dụng cụ xoay trở linh hoạt với nhiều khớp 

nối và giảm thiểu đƣợc sự run trong quá trình 

phẫu thuật, giúp cho quá trình phẫu tích các cấu 

trúc trong khoang chậu dễ dàng và tinh tế hơn. 

Mặc dù đã có nhiều phản hồi tốt về việc sử dụng 

phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ trong phẫu 

thuật điều trị ung thƣ trực tràng thấp, tuy nhiên 

số lƣợng báo cáo không nhiều và chủ yếu là các 

trung tâm lớn. Tại khoa Ngoại Tiêu hóa, bệnh 

viện Chợ Rẫy, chúng tôi đang từng bƣớc triển 

khai phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ điều trị 

ung thƣ trực tràng thấp với kết quả ban đầu khá 

tốt. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm 15 trƣờng 

hợp đầu tiên nhằm khảo sát tính khả thi cũng 

nhƣ dần dần hoàn thiện về kỹ thuật phẫu thuật. 

ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tƣợng 

Từ th{ng 10 năm 2017 đến th{ng 06 năm 

2018, chúng tôi thực hiện đƣợc 15 trƣờng hợp 

phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ điều trị ung 

thƣ trực tràng thấp.  

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu tiến cứu, mô tả hàng loạt ca. 

Chẩn đoán trước mổ 

Các bệnh nh}n đều đƣợc chẩn đo{n l| ung 

thƣ biểu mô tuyến trực tràng với giai đoạn I-III. 

Bệnh nh}n đƣợc đ{nh gi{ trƣớc mổ bằng nội soi 

đại tràng, X quang ngực, X quang đại tràng, CT 

scan bụng chậu, MRI chậu và PET-CT nếu cần. 

Phương pháp phẫu thuật 

Hệ thống robot đƣợc sử dụng là hệ thống 

phẫu thuật Da Vinci Si. Chúng tôi áp dụng kỹ 

thuật phẫu thuật robot toàn bộ với docking 1 lần 

(totally robotic surgery with single docking 

technique) (hình 1). Phẫu thuật đƣợc tiến hành 

gồm 2 thì: thì bên và thì chậu. Trong cả 2 thì, vị 

trí của surgical cart là cố định nằm bên trái và 

lệch về phía chân bệnh nhân, vị trí bệnh nhân 

cũng không thay đổi. Phẫu thuật viên phụ đứng 

về bên phải bệnh nhân. 

Thì bên 

Chúng tôi đặt trocar đầu tiên ổ đƣờng giữa 

phía trên rốn 2-3 cm, sử dụng trocar 12mm để 

đặt camera 30o hƣớng xuống. Sau khi thám sát ổ 

bụng, chúng tôi tiếp tục đặt các trocars 8mm tiếp 

theo nhƣ sau: R1 nằm cách vị trí đặt trocar 

camera 7-8 cm trên đƣờng nối giữa trocar này và 

gai chậu trƣớc trên bên phải; R2 đặt cách vị trí 

đặt trocar camera 7-8 cm về phía thƣợng vị và 

bên phải đƣờng giữa 1cm; R3 đặt ở đỉnh phải 

của đƣờng mổ Pfannenstiel (tƣởng tƣợng); R4 

đặt bên ngoài R1 5-6 cm trên đƣờng n{ch trƣớc 

bên phải; R5 đặt trên đƣờng trung đòn tr{i, ngay 

trên mức rốn. 
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Trong thì bên, chúng tôi sử dụng trocars R1, 

R2, R3 tƣơng ứng với 3 cánh tay robot 1, 2, 3. 

Chúng tôi tiến hành phẫu tích mạc treo đại tràng 

từ trong ra ngo|i theo hƣớng từ ụ nhô theo mặt 

phẳng vô mạch đến góc l{ch. Động mạch mạc 

treo tr|ng dƣới đƣợc kẹp và cắt tận gốc (chú ý 

bảo tồn 2 thần kinh tạng thắt lƣng 2 bên động 

mạch n|y). Tĩnh mạch mạc treo tr|ng dƣới và 

động mạch đại tr|ng tr{i cũng đƣợc kẹp cắt. Tùy 

theo đ{nh gi{ trong mổ mà góc lách sẽ đƣợc di 

động khi cần. 

Thì chậu 

Sau khi hoàn thành thì bên, cánh tay robot số 

3 sẽ đƣợc chuyển đến vị trí R4, cánh tay robot số 

2 sẽ đƣợc chuyển đến vị trí R5. Chúng tôi 

thƣờng dùng thêm 1 trocar 5mm phía trên, bên 

ngoài R1 4-5cm cho thao tác của phẫu thuật viên 

phụ. Trocar R3 lúc n|y cũng đƣợc thay bằng 

trocar 12mm để phẫu thuật viên phụ cho stapler 

vào khi cần. Chúng tôi tiếp tục phẫu tích theo 

mặt phẳng vô mạch xuống vùng chậu để di 

động toàn bộ mạc treo trực tràng khỏi các tạng 

xung quanh xuống đến s{t cơ n}ng hậu môn 

(chú ý bảo tồn thần kinh hạ vị, đ{m rối hạ vị và 

đ{m rối chậu). 

Phẫu thuật đƣợc kết thúc tùy theo loại phẫu 

thuật: cắt đoạn, nối máy nếu là cắt trƣớc thấp; 

tiếp tục thì tầng sinh môn nếu là phẫu thuật cắt 

gian cơ thắt hay phẫu thuật Miles. 

 

Hình 1: Vị trí đặt trocars và docking trong phẫu thuật nội soi cắt trực tràng với robot hỗ trợ 

KẾT QUẢ 

Từ th{ng 10 năm 2017 đến th{ng 06 năm 

2018, tại bệnh viện Chợ Rẫy, đã có 15 trƣờng hợp 

ung thƣ trực tràng thấp đƣợc phẫu thuật nội soi 

cắt trực tràng với robot hỗ trợ. 

Đặc điểm bệnh nhân 

Có 9 bệnh nhân nam, 4 bệnh nhân nữ. Tuổi 

trung bình của bệnh nhân là 50. Bệnh nhân trẻ 

tuổi nhất là 40 tuổi, bệnh nhân cao tuổi nhất là 66 

tuổi. Có 2 bệnh nhân có chỉ số thể trạng 

(performance status (PS)) l| 1 điểm theo ECOG 

(Eastern Cooperative Oncologic Group)(16), 13 

bệnh nhân còn lại có PS l| 0 điểm. Trong 15 bệnh 

nhân, có 13 bệnh nh}n đƣợc tiến hành cắt trƣớc 

thấp, 1 bệnh nhân cắt gian cơ thắt và 1 bệnh 

nhân phẫu thuật Miles. Trong 14 trƣờng hợp cắt 

nối, có 13 trƣờng hợp đƣợc mở hồi tr|ng để 

chuyển lƣu dòng ph}n, 1 trƣờng hợp không mở 

hồi tràng.  

Kết quả phẫu thuật 

Thời gian phẫu thuật trung bình là 240 phút, 

ngắn nhất là 210 phút và dài nhất là 270 phút. 

Thời gian docking trung bình là 15 phút, ngắn 

nhất là 10 phút và dài nhất là 25 phút. Không có 

trƣờng hợp nào phải chuyển mổ mở. Máu mất 

gần nhƣ không đ{ng kể (<10 mL). Không ghi 

nhận tai biến trong mổ.  

Số hạch thu đƣợc trung bình là 12 hạch, ít 

nhất là 9 hạch và nhiều nhất là 14 hạch. Không 

có trƣờng hợp nào ghi nhận có bờ cắt dƣơng tính 
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với tế bào u. Đ{nh gi{ đại thể bệnh phẩm sau mổ 

đều ghi nhận phẫu thuật TME hoàn chỉnh, 

không tổn thƣơng mạc riêng trực tràng. 

Chúng tôi không ghi nhận xì rò hay bất cứ 

biến chứng nào sau mổ. Sau mổ các bệnh nhân ít 

đau, điểm đau VAS trung bình v|o ng|y hậu 

phẫu 1 và 2 là 3, 5. Các bệnh nh}n đều bắt đầu 

tập đi từ ngày hậu phẫu thứ 2. Đối với 13 trƣờng 

hợp có mở hồi tr|ng v| 1 trƣờng hợp phẫu thuật 

Miles, bệnh nhân bắt đầu tập ăn lỏng từ ngày 

hậu phẫu 2; trƣờng hợp còn lại, bệnh nhân bắt 

đầu ăn lỏng từ ngày hậu phẫu 3. Thời gian nằm 

viện trung bình là 7,5 ngày, ngắn nhất là 6 ngày 

và dài nhất l| 10 ng|y. Không có trƣờng hợp nào 

tử vong chu phẫu. 13 bệnh nhân có mở hồi tràng 

đều đã đƣợc phẫu thuật phục hồi lƣu thông, kết 

quả sau mổ các bệnh nh}n đều dần phục hồi lại 

chức năng đi tiêu. 

BÀN LUẬN 

Về kỹ thuật mổ 

Phẫu thuật TME là phẫu thuật tiêu chuẩn 

trong ung thƣ trực tràng thấp(7,9), giúp mang 

lại những lợi ích tốt nhất về mặt ung thƣ học. 

Tuy nhiên, trong một phân tích gộp gần đ}y 

so sánh phẫu thuật cắt trực tràng nội soi và 

mổ mở(2), tỉ lệ phẫu thuật nội soi phải chuyển 

mổ mở vẫn còn khá cao (0-32,4%). Kết quả này 

cho thấy rằng phẫu thuật nội soi cắt trực tràng 

vẫn còn là một kỹ thuật khó về mặt kỹ thuật vì 

không gian hẹp và phức tạp của vùng chậu. 

Hệ thống phẫu thuật robot với nhiều ƣu điểm 

nhƣ khả năng quan s{t 3 chiều, độ phân giải 

cao, phẫu trƣờng ổn định, tính cơ động, linh 

hoạt của các dụng cụ chính là nền tảng cho 

phẫu thuật viên có thể thực hiện phẫu thuật 

TME một cách chính xác và dễ d|ng hơn. 

Vì đặc trƣng của phẫu thuật cắt trực tràng 

gồm 2 thì: thì bên và thì chậu, nên phẫu thuật cắt 

trực tràng với robot hỗ trợ cũng đƣợc chia thành 

2 nhóm chính: kỹ thuật lai (hybrid procedure) và 

kỹ thuật sử dụng robot toàn bộ. Trong kỹ thuật 

lai, thì bên đƣợc thực hiện bằng phẫu thuật nội 

soi kinh điển, robot chỉ đƣợc sử dụng trong thì 

chậu, nơi m| robot thể hiện nhiều ƣu điểm nhất. 

Trong kỹ thuật sử dụng robot toàn bộ, robot 

đƣợc sử dụng trong cả 2 thì mổ; và tùy theo 

phẫu thuật viên mà có thể sử dụng kỹ thuật 

docking 1 lần hay docking 2 lần. 

Kỹ thuật lai có ƣu điểm là thời gian mổ đƣợc 

rút ngắn, robot chỉ đƣợc docking 1 lần cho thì 

chậu v| “tập trung” v|o thì chậu nên đƣợc sử 

dụng khá rộng rãi trên thế giới(4,17). Tuy nhiên, kỹ 

thuật này cần nhiều kỹ năng phẫu thuật nội soi 

đặc biệt l| trong trƣờng hợp cần di động đại 

tràng góc lách. Việc di động đại tràng góc lách 

bằng phẫu thuật nội soi kinh điển đƣợc ghi nhận 

l| khó khăn hơn, máu mất nhiều hơn, biến 

chứng nhiều hơn v| thời gian nằm viện l}u hơn 

trong phẫu thuật robot(1,8,11). Trong kỹ thuật sử 

dụng robot toàn bộ, việc di động đại tràng góc 

l{ch v| đại tràng trái sẽ đƣợc thực hiện an toàn 

và dễ d|ng hơn. Thời gian đầu, kỹ thuật sử dụng 

robot toàn bộ thƣờng đƣợc thực hiện với 2 lần 

docking, cần di chuyển surgical cart hoặc bệnh 

nhân và tạo ra nhiều bất tiện cũng nhƣ kéo d|i 

thời gian mổ. Kết quả là kỹ thuật sử dụng robot 

toàn bộ với docking 1 lần đƣợc phát triển và phổ 

biến. Kỹ thuật này giúp việc di động đại tràng 

tr{i v| đại tràng góc lách dễ d|ng hơn nhƣng 

cũng không mất qua nhiều thời gian để docking. 

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi sử dụng kỹ 

thuật dùng robot toàn bộ với docking 1 lần và 

thực tế cho kết quả khá tốt. Không có ca nào gặp 

tai biến hay phải chuyển mổ mở và thời gian 

phẫu thuật cũng không qu{ kéo d|i. Tuy nhiên, 

kinh nghiệm cho thấy một yếu tố quan trọng là 

cần phải chọn vị trí trocars hợp lý để tránh va 

chạm các dụng cụ trong khi mổ. 

Về kết quả ung thƣ học 

Trong phẫu thuật TME điều trị ung thƣ trực 

tràng, việc đảm bảo tính toàn vẹn của mạc riêng 

trực tr|ng để đạt đƣợc bờ cắt vòng 

(circumferential resection margin (CRM)) âm 

tính là một yếu tố quan trọng giúp cải thiện tỉ lệ 

sống lâu dài và nhờ vào khả năng quan s{t tốt 

hơn, dụng cụ linh hoạt hơn, phẫu thuật robot 
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giúp đạt đƣợc CRM âm tính dễ d|ng hơn(3,6). Tuy 

chƣa có kết quả sống l}u d|i, nhƣng ứng dụng 

phẫu thuật robot tại bệnh viện Chợ Rẫy bƣớc 

đầu cho thấy các chỉ số gián tiếp nhƣ số hạch nạo 

đƣợc, tỉ lệ CRM âm tính rất khả quan. 

Về tai biến, biến chứng 

Phẫu thuật cắt trực tràng sử dụng robot toàn 

bộ với docking 1 lần đã đƣợc ghi nhận có kết quả 

ngắn hạn tƣơng đƣơng thậm chí tốt hơn so với 

phẫu thuật nội soi kinh điển và mổ mở(5,10,12,13,15,16). 

Theo đ{nh gi{ của chúng tôi, trong tay những 

phẫu thuật viên đã có nhiều kinh nghiệm về 

phẫu thuật trực tràng, việc ứng dụng phẫu thuật 

robot giúp rút ngắn đƣờng cong huấn luyện với 

kết quả không kém mổ mở. Một điều đ{ng ghi 

nhận nữa ở 15 bệnh nhân của chúng tôi là phẫu 

thuật robot kiểm so{t đau rất tốt. Tuy chƣa so 

sánh trực tiếp với phẫu thuật nội soi kinh điển 

nhƣng với cơ chế dụng cụ xoay quanh vị trí cố 

định trên trocar tiếp xúc với thành bụng (remote 

center) của phẫu thuật robot, các trocars robot sẽ 

ít gây sang chấn trên thành bụng hơn trong phẫu 

thuật nội soi, điều này có thể giúp lý giải bệnh 

nh}n ít đau sau mổ hơn. 

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật robot cắt trực tràng là một kỹ 

thuật mới, nhiều hứa hẹn trong phẫu thuật ung 

thƣ trực tràng. Các kết quả ban đầu cho thấy đ}y 

là phẫu thuật an toàn, khả thi, mang lại nhiều lợi 

ích về ngắn cũng nhƣ d|i hạn. Tuy nhiên, thời 

gian mổ dài cùng giá thành cao là những điểm 

trừ của phƣơng ph{p n|y. 
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CÁC KIỂU ĐỘT BIẾN GENE VÀ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG  

Ở BỆNH NHÂN BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI NGƢỜI VIỆT NAM 

Trần Vũ Minh Thư*, Nguyễn Thụy Vy****, Hồ Huỳnh Thùy Dương*****, Phạm Nguyễn Vinh*,**,*** 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Bệnh cơ tim phì đại (BCTPĐ) do đột biến trên các gene mã hóa các protein liên quan đến 

sarcomere. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các đột biến gene và mối liên hệ giữa các yếu tố lâm sàng, cận 

lâm sàng với các đột biến gene xác định được ở người Việt Nam BCTPĐ. 

Đối tượng - Phương pháp: 16 bệnh nhân BCTPĐ từ Bệnh viện tim Tâm Đức, thời gian từ tháng 12/2015 

đến 11/2018, được đưa vào nghiên cứu. Thu thập dữ liệu lâm sàng để phân tích mối liên hệ kiểu gene – kiểu hình. 

DNA bộ gene của tất cả bệnh nhân được tách chiết từ mẫu máu toàn phần. Xét nghiệm di truyền được thực hiện 

với 23 gene bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới. Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả và phân tích. 

Kết quả: Đột biến gây bệnh phát hiện ở 10 bệnh nhân (62,5%). Đột biến trên gene MYBPC3 chiếm tỷ lệ cao 

nhất (3 bệnh nhân, 30%), kế đến là MYH7 (2 bệnh nhân, 20%), TPM1 (2 bệnh nhân, 20%), TNNI3 (2 bệnh 

nhân, 20%) và TNNT2 (1 bệnh nhân, 10%). Những bệnh nhân kiểu gene (-) nhiều khả năng là nam hơn bệnh 

nhân kiểu gene (+) (60% so với 40%, p = 0,03). Không có sự khác biệt giữa bệnh nhân kiểu gene (+) và kiểu gene 

(-) ở tuổi chẩn đoán (P = 0,91), tiền căn gia đình BCTPĐ, tiền căn gia đình có người đột tử, ngất, tỷ lệ nhịp 

nhanh thất, NYHA, bề dày tối đa thành tim, dày nặng thành thất trái, phình mỏm thất trái, thể BCTPĐ. 

Kết luận: Tỷ lệ phát hiện đột biến gây bệnh là 62,5% với đột biến trên các gene MYBPC3, MYH7, TPM1, 

TNNI3, TNNT2. Những bệnh nhân không mang đột biến gây bệnh nhiều khả năng là nam hơn bệnh nhân mang 

đột biến gây bệnh. 

Từ khóa: bệnh cơ tim phì đại, đột biến gây bệnh 

ABSTRACT 

MUTATION PROFILE AND CLINICAL MANIFESTATIONS IN VIETNAMESE PATIENTS WITH 

HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY 

Tran Vu Minh Thu, Nguyen Thuy Vy, Ho Huynh Thuy Duong, Pham Nguyen Vinh 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 3- 2019: 294 – 300 

Objectives: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is caused by a mutation in sarcomeres. The aim of the 

study was to determine the prevalence, distribution of disease-causing mutations in HCM-associated genes and 

clarify the relationship between genotype status with clinical manifestations in Vietnamese patients with HCM. 

Methods: Databases from Cardiology Tam Duc Hospital comprising 16 unrelated HCM patients were 

interrogated between 12/2015 to 12/2018. Clinical manifestations were recorded for genotype-phenotype 

relationship analysis. Genomic DNA of the patients were extracted from whole blood. Genetic testing was 

performed by next-generation sequencing for 23 genes. Descriptive analytical cross sectional study. 

Results: Sequense analyses of 16 patients identified 10 pathogenic mutations in 10 subjects (62.5%), 

*Bệnh viện tim T}m Đức **Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh 
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including 3 mutations in MYBPC3 (3 patients, 30%), 2 mutations in MYH7 (2 patients, 20%), 2 mutations in 

TPM1 (2 patients, 20%), 2 mutations in TNNI3 (2 patient, 20%) và 1 mutation in TNNT2 (1 patients, 10%). 

Genotype-negative patients were more likely to be man (60% versus 40%, p = 0.03). There were no significant 

differences in the rates of diagnosis age (P = 0.91), family history of HCM, family history of sudden cardiac death, 

syncope, NYHA, nonsustained ventricular tachycardia, maximal left ventricular wall thickness, extreme left 

ventricular wall thickness, apical aneurysm, HCM morphology (p = 0.27 – 1) between genotype-positive patients 

and genotype-negative ones.  

Conclusions: Pathogenic mutation detection rate was 62.5%. Mutations occurred in 5 genes MYBPC3, 

MYH7, TPM1, TNNI3, and TNNT2. Genotype-negative patients were more likely to be man than genotype-

positive ones. 

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, pathogenic mutation 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh cơ tim phì đại (BCTPĐ) l| bệnh tim di 

truyền thƣờng gặp, với tần suất ƣớc tính 1:500 

trong dân số chung(11). Bệnh có biểu hiện lâm 

sàng rất thay đổi, từ không triệu chứng đến triệu 

chứng nặng nhƣ khó thở, đau ngực, ngất(9). 

BCTPĐ đƣợc g}y ra do đột biến trên gene mã 

hóa protein liên quan đến sarcomere và các 

protein liên quan đến hoạt động co cơ. Đến nay, 

hơn 1400 đột biến đã đƣợc x{c định trên các 

gene liên quan đến BCTPĐ. Trong đó, đột biến 

trên gene MYBPC3 và MYH7 chiếm ƣu thế với 

tỷ lệ 50 – 70%, kế đến là một số gene kh{c nhƣ 

TNNT2, TPM1, TNNI3, MYL2, ACTC(14,19). Tuy 

nhiên, có sự khác nhau về tỷ lệ đột biến trên các 

gene trong các nghiên cứu đƣợc tiến hành ở các 

dân tộc khác nhau(14,15). 

Mối liên hệ kiểu gene – kiểu hình đã đƣợc 

nghiên cứu nhiều vì kiểu gene đƣợc kỳ vọng là 

yếu tố tiên lƣợng giúp phân tầng nguy cơ. Tuy 

nhiên, kết quả có sự khác biệt giữa các nghiên 

cứu đã đƣợc công bố(2,5).  

Hiện chƣa có b{o c{o trong d}n số Việt Nam 

liên quan đến tỷ lệ đột biến cũng nhƣ c{c kiểu 

đột biến gây bệnh và biểu hiện triệu chứng ở 

nhóm bệnh nh}n BCTPĐ đƣợc công bố. Vì vậy, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu n|y để góp phần 

làm rõ những điều trên.  

ĐỐI TƢỢNG -PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Cắt ngang mô tả và phân tích. 

Đối tƣợng nghiên cứu 

Các bệnh nh}n đến khám tại khoa khám 

ngoại trú Bệnh viện tim T}m Đức và Viện Tim 

TP. Hồ Chí Minh từ tháng 12/2015 đến 12/2018 

thỏa mãn c{c điều kiện sau: 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Bệnh nh}n đƣợc chẩn đo{n BCTPĐ có tuổi ≥ 

16 với bề dày tối đa th|nh thất tr{i ≥15 mm, 

không có các bệnh gây nghẽn đƣờng ra thất trái 

khác (hẹp dƣới van động mạch chủ, hẹp van 

động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ, u trong 

tim gây nghẽn đƣờng ra thất trái). 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nh}n tăng huyết áp có tỷ lệ bề dày tối 

đa v{ch liên thất/bề dày thành sau thất trái < 1,3. 

Bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu. 

Những bệnh nh}n đƣợc chọn vào nghiên 

cứu đƣợc giải thích v| đồng ý ký v|o “Phiếu 

thông tin nghiên cứu và giấy chấp thuận tham 

gia nghiên cứu”. Nghiên cứu đã đƣợc sự chấp 

thuận của hội đồng y đức Đại học Y Dƣợc TP. 

Hồ Chí Minh 

Các bƣớc tiến hành nghiên cứu 

Thăm kh{m v| ghi nhận dữ liệu vào bệnh án 

nghiên cứu. 

Siêu âm tim qua thành ngực đƣợc đ{nh gi{ 

bởi 2 b{c sĩ tim mạch khác nhau; siêu âm thứ 

nhất đƣợc siêu âm bởi bất kỳ b{c sĩ n|o, siêu }m 

thứ hai đƣợc thực hiện bởi b{c sĩ có kinh nghiệm 

siêu }m trên 5 năm. Siêu }m tim đƣợc thực hiện 



Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 3 * 2018 

 

 

Hội Nghị Khoa Học Tim Mạch – Lão Khoa BV. Thống Nhất 2019 296 

trên máy siêu âm Philips HD7, XE11 với đầu dò 

siêu âm qua thành ngực S2-4. 

Ngoài những xét nghiệm v| phƣơng ph{p 

chẩn đo{n hình ảnh đƣợc thực hiện ở trên, 

chúng tôi đã tiến hành thực hiện xét nghiệm di 

truyền cho bệnh nhân. Xét nghiệm di truyền 

đƣợc thực hiện sau khi bệnh nh}n đƣợc giải 

thích về xét nghiệm di truyền và ký giấy đồng ý 

làm xét nghiệm này. Nghiên cứu đã đƣợc sự 

chấp thuận của hội đồng y đức Đại học Y Dƣợc 

TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi thu nhận 2ml máu 

tĩnh mạch và tiến hành tách chiết DNA bộ gene 

của tế bào máu bằng bộ kit QIAamp DNA Blood 

Mini Kit (Qiagen). Sau đó, chúng tôi sử dụng 

phƣơng ph{p giải trình tự thế hệ mới để giải 

trình tự tất cả các exon mang mã và vùng trình 

tự lận cận của 23 gene liên quan đến BCTPĐ bao 

gồm: MYH7, MYBPC3, TNNT2, TNNI3, TPM1, 

MYL2, MYL3, ACTC1, TNNC1, MYH6, LDB3, 

CSRP3, TCAP, VCL, ACTN2, MYOZ2, NEXN, 

PLN, JPH2, TTR, GLA, LAMP2, và PRKAG2. 

Việc giải trình tự đƣợc thực hiện trên hệ thống 

máy MiniSeq (Illumina). Các biến thể ghi nhận 

đƣợc phân loại theo khuyến cáo cập nhật của tổ 

chức “The American College of Medical 

Genetics and Genomics” 2015(16). C{c đột biến 

gây bệnh phát hiện đƣợc sẽ đƣợc xác nhận lại 

bằng phƣơng ph{p giải trình tự Sanger với cặp 

mồi chuyên biệt. 

Định nghĩa biến số 

Dựa vào siêu âm tim, hình thái học của thất 

đƣợc chia thành các nhóm sau: Nhóm 1: Phì đại 

thất tr{i không đồng t}m, phì đại chủ yếu vách 

liên thất. Nhóm 2: Vách liên thất dạng sigmoid, 

thƣờng gặp ở ngƣời lớn tuổi, phì đại phần đ{y 

vách liên thất. Nhóm 3: phì đại đồng tâm. Nhóm 

4: phì đại mỏm. Nhóm 5: phì đại thành tim 

không thuộc 4 nhóm trên(1). 

Chúng tôi đo đƣờng kính thất trái, bề dày 

vách liên thất và thành sau thất tr{i, đƣờng kính 

nhĩ tr{i cuối t}m trƣơng theo phƣơng pháp M-

mode và 2D ở mặt cắt cạnh ức trục dọc và mặt 

cắt cạnh ức trục ngang(7). Đo ph}n xuất tống máu 

thất tr{i theo phƣơng ph{p đĩa ở mặt cắt bốn 

buồng và hai buồng từ mỏm(7).  

Chênh áp tối đa qua đƣờng thoát thất trái: 

Đƣợc đo lúc nghỉ với Doppler xung hay Doppler 

liên tục ở mặt cắt ba buồng hay năm buồng từ 

mỏm. Chênh áp = 4V2, V là vận tốc tối đa qua 

buồng tống thất trái(13).  

Nghẽn đƣờng thoát thất trái: Chênh áp tối đa 

qua buồng tống thất tr{i ≥ 30 mmHg(2). 

Mức độ hở van hai l{ đƣợc đ{nh gi{ ở mặt 

cắt 4 buồng theo khuyến cáo của Hội siêu âm tim 

Hoa Kỳ(20). 

Thể tích nhĩ tr{i đƣợc đo v|o thì t}m thu 

ngay trƣớc khi van hai lá mở, dùng phƣơng 

pháp hai mặt cắt chiều dài – diện tích(7). 

Nhịp nhanh thất không kéo dài: ≥ 3 ngoại 

tâm thu thất liên tục ở tần số > 120 lần/phút và 

kéo d|i < 30 gi}y trên điện t}m đồ liên tục ≥ 24 

giờ, đƣợc nhận biết trên điện t}m đồ liên tục 

48 giờ(13). 

Suy tim: Theo ph}n độ New York Heart 

Association NYHA I, II, III, IV khi không có 

nghẽn đƣờng thoát thất trái. 

Bệnh động mạch vành: Hẹp ≥ 50% ít nhất 

một nh{nh động mạch v|nh quan s{t đƣợc trên 

CT scanner hoặc chụp động mạch vành. 

Kiểu gene (+): Bệnh nh}n BCTPĐ mang đột 

biến gây bệnh. 

Kiểu gene (-): Bệnh nh}n BCTPĐ không 

mang đột biến gây bệnh hoặc mang biến thể 

không rõ ý nghĩa (VUS). 

Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập đƣợc xử lý với phần mềm 

Stata 11.1. Chúng tôi dùng phép kiểm T – test để 

so s{nh c{c đặc điểm chung của mẫu nghiên 

cứu. Phép kiểm Chi-square, Fisher exact đƣợc áp 

dụng để tìm sự liên quan c{c đặc điểm chung 

của mẫu nghiên cứu. Mô hình hồi qui logistic 

đƣợc áp dụng nhằm x{c định mối liên hệ giữa 

nguy cơ đột tử 5 năm cao v| c{c yếu tố lâm sàng 

và cận lâm sàng. Kết quả phép kiểm định với giá 
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trị p < 0,05 v| độ tin cậy 95% đƣợc xem sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê. 

KẾT QUẢ 

Từ tháng 12/2015 đến 12/2018, chúng tôi 

tuyển chọn đƣợc 16 bệnh nh}n BCTPĐ, đủ tiêu 

chuẩn chọn bệnh và thỏa tiêu chí loại trừ, đƣa 

vào nghiên cứu. 

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu 

Trong số 16 bệnh nh}n BCTPĐ đƣợc đƣa 

vào nghiên cứu, nam giới và nữ chiếm tỷ lệ bằng 

nhau với 8 bệnh nhân cho mỗi giới (50%). Tuổi 

chẩn đo{n v| tuổi đƣa v|o nghiên cứu lần lƣợt là 

39,4 ± 15.3 v| 42,3 ± 13,9. Đa số bệnh nhân 

(87,5%) đƣợc chẩn đo{n BCTPĐ vì có triệu 

chứng và số bệnh nhân còn lại đƣợc chẩn đo{n 

tình cờ khi phát hiện bất thƣờng trên điện tâm 

đồ trong khám sức khỏe định kỳ và khi tầm soát 

gia đình. Triệu chứng hiện diện ở 15 bệnh nhân 

(93,7%) lúc nhận vào nghiên cứu. Bệnh nhân 

thƣờng có các triệu chứng nhƣ đau ngực 

(62,5%), khó thở (62,5%), hồi hộp (18,8%), ngất 

(12,5%). Có 56,3% bệnh nhân biểu hiện lớn thất 

tr{i trên điện t}m đồ. Siêu âm tim cho thấy bề 

dày thành thất tr{i thay đổi từ 15 đến 30 mm 

(trung bình 23,4 ± 4,4 mm). Thể thất tr{i phì đại 

không đồng t}m đƣợc quan sát ở 15 bệnh nhân 

(93,8); 1 bệnh nh}n (6,2%) phì đại thể mỏm. 

Nghẽn đƣờng thoát thất trái gặp ở 5 bệnh nhân 

(31,3%). Có 1 (6,2%) bệnh nhân phình mỏm thất 

trái. Nhịp nhanh thất xảy ra ở 1 bệnh nhân 

(6,3%). Tiền căn gia đình có ngƣời đột tử và tiền 

căn gia đình BCTPĐ đƣợc tìm thấy lần lƣợt ở 1 

bệnh nhân (6,3%) và 3 bệnh nh}n (18,8%). Tăng 

huyết áp hiện diện ở 1 bệnh nhân (6,2%). 

Các kiểu đột biến gene 

Phân tích 23 gene ở 16 bệnh nh}n BCTPĐ 

cho thấy có 14 biến thể không lành tính ở 12 

bệnh nh}n (75%); trong đó có 10 đột biến gây 

bệnh (62,5%) và 4 biến thể (25%) không rõ ý 

nghĩa. Có 4 bệnh nh}n (25%) không mang đột 

biến gây bệnh cũng nhƣ biến thể không rõ ý 

nghĩa. Bệnh nhân mang kiểu gene (+) và kiểu 

gene (-) lần lƣợt chiếm tỷ lệ 62,5% và 37,5%.  

Ở 10 bệnh nhân kiểu gene (+), đột biến trên 

gene MYBPC3 chiếm tỷ lệ cao nhất 30%, kế đến 

l| đột biến trên gene MYH7 (20%), TPM1 (20%), 

TNNI3 (20%) và TNNT2 (10%). Không có bệnh 

nhân nào mang từ 2 đột biến gây bệnh trở lên 

(Bảng 1). 

Mối liên hệ giữa đột biến gene và các yếu tố 

lâm sàng, cận lâm sàng  

Chúng tôi so s{nh c{c đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng giữa bệnh nhân kiểu gene (-) và 

kiểu gene (+). Những bệnh nhân kiểu gene (-) 

nhiều khả năng l| nam hơn bệnh nhân kiểu gene 

(+) (60% so với 40%, p = 0,03) (Bảng 2).  

Phân bố đột biến gây bệnh trên các gene 

Bảng 1: Phân bố đột biến gây bệnh trên các gene 

Gene 
Mã số 

bảng phiên mã 

Thay đổi 

nucleotide 

Thay đổi 

amino acid 

Phân 

loại 
N TLTK 

MYBPC3 NM_000256.3 c.1504C>T p.Arg502Trp P 1 Richard et al, 2003
(15)

 

MYBPC3 NM_000256.3 c.2864_2865delCT p.Pro955Agfs*95 P 1 Richard et al, 2003
(15)

 

MYBPC3 NM_000256.3 c.2454G>A  p.Trp818Ter P 1 Miller et al, 2013 

MYH7 NM_000257.3 c.1357C>A  p.Arg453Ser LP 1 Clinvar 

MYH7 NM_000257.3 c.1301G>C
* 

p.Arg434Thr LP 1 Erin M et al, 2013
(3)

 

TPM1 NM_000366.5 c.842T>C  p.Met281Thr LP 1 Van Driest et al, 2003
(18)

 

TPM1 NM_000366.5 c.644C>T p.Ser215Leu P 1 Morita et al, 2008
(Error! Reference 

source not found.)
 

TNNI3 NM_000363.4 c.433C>T p.Arg145Trp P 1 Mogensen et al, 2003
(6)

 

TNNI3 NM_000363.4 c.526G>A  p.Val176Met LP 1 Lopes et al, 2013
(9)

 

TNNT2 NM_001001430.2 c.517_519del p.Glu173del P 1 Richard et al, 2003
(15)

 

N: số bệnh nhân  *đột biến mới LP: nhiều khả năng gây bệnh (likely pathogenic) P: đột biến gây bệnh (Pathogenic) 
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Bảng 2: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh 

nhân kiểu gene(+) và kiểu gene(-) 

Thông số Kiểu gene (+) Kiểu gene (-) Gía trị p 

Số bệnh nhân, n(%) 10(62,5) 6(37,5)  

Nam, n(%) 4(40) 6(60) 0,03 

Tuổi chẩn đoán
┼
 39 ± 17,4 40,2 ± 12,5 0,91 

Bề dày tối đa thành 
tim

┼
 

24,6 ± 4,1 21,5 ± 4,6 0,27 

Rung nhĩ, n(%) 0(0) 0(0)  

Tiền căn gia đình 
BCTPĐ, n(%) 

2(20) 1(16,7) 1 

Đột quỵ, n(%) 0(0) 0(0)  

Phân độ NYHA, n(%) 

I 3(30) 3(50) 0,60 

II 6(60) 3(50) 1 

III 1(10) 0(0) 1 

Yếu tố nguy cơ đột tử, n(%) 

Tiền căn gia đình có 
người đột tử 

1(10) 0(0) 1 

Nhịp nhanh thất ngắn 0(0) 1(16,7) 0,38 

Ngất 1(10) 0(0) 1 

Phình mỏm thất trái 1(10) 0(0) 1 

Thông số Kiểu gene (+) Kiểu gene (-) Gía trị p 

Dày nặng thành thất 
trái (≥ 30 mm) 

1(10) 0(0) 1 

Thể BCTPĐ 

Thể phì đại không 
đồng tâm 

10(100) 5(83,3) 0,38 

Thể mỏm 0(0) 1(16,7) 1 

┼Trung bình ± độ lệch chuẩn  

Chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt 

giữa bệnh nhân kiểu gene (+) và kiểu gene (-) ở 

tuổi chẩn đo{n (P=0,91), tiền căn gia đình 

BCTPĐ, tiền căn gia đình có ngƣời đột tử, các 

triệu chứng l}m s|ng kh{c nhƣ ngất, NYHA, 

cũng nhƣ c{c dấu hiệu siêu âm tim bao gồm bề 

dày tối đa th|nh tim, d|y nặng thành thất trái, 

phình mỏm thất trái, thể BCTPĐ (P = 0,27 – 1). Tỷ 

lệ nhịp nhanh thất ngắn cũng không kh{c nhau 

giữa bệnh nhân kiểu gene (+) và kiểu gene (-) 

(p=0,38). 

Bảng 3: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân kiểu gene (+), bệnh nhân mang đột biến trên gene 

MYBPC3, MYH7, TPM1, TNNI3, TNNT2 so với kiểu gene (-) 

Thông số KG + MYBPC3+ MYH7+ TPM1+ TNNI3+ TNNT2+ KG - 

Số bệnh nhân, n(%) 10(62,5) 3(30) 2(20) 2(20) 2(20) 1(10) 6(37,5) 

Nam, n(%) 4(40) 1(33,3) 0 1(50) 1(50) 1(100) 6(60) 

Tuổi chẩn đoán, năm 39 ± 17,4 55 ± 10,8 ⃰ 31,5 ± 13,4 37(18,56) 21,5 ± 6,4 45 40,2 ± 12,5 

Bề dày tối đa thành tim
┼
 24,6 ± 4,1 24,3 ± 4,2 21,5 ± 0,7 28.5 ± 2,1 27,5 ± 2,1 18 21,5 ± 4,6 

Rung nhĩ, n(%) 0 0 0 0 0 0 0 

Tiền căn gia đình BCTPĐ, n(%) 2(20) 0 0 1(50) 1(50) 0 1(16,7) 

Đột quỵ, n(%) 0 0 0 0 0 0 0 

Phân độ NYHA, n(%) 

I 3(30) 2(66,7) 1(50) 0 0 0 3(50) 

II 6(60) 1(33,3) 1(50) 2(100) 2(100) 0 3(50) 

III 1(10) 0 0 0 0 1(100) 0 

Yếu tố nguy cơ đột tử, n(%) 

Tiền căn gia đình có người đột tử 1(10) 0 0 0 1(50) 0 0 

Nhịp nhanh thất ngắn 0 0 0 0 0 0 1(16,7) 

Ngất 1(10) 0 0 1(50) 0 0 0 

Phình mỏm thất trái 1(10) 0 1(50) 0 0 0 0 

Dày nặng thành thất trái (≥ 30mm) 1(10) 0 0 1(50) ⃰ 0 0 0 

Thể BCTPĐ, n(%) 

Thể phì đại không đồng tâm 10(100) 0 2(100) 2(100) 2(100) 1(100) 5(83,3) 

Thể mỏm 0 0 0 0 0 0 1(16,7) 

┼Trung bình ± độ lệch chuẩn 

Chúng tôi so s{nh c{c đặc điểm lâm sàng 

và cận lâm sàng giữa bệnh nh}n mang đột 

biến trên các gene MYBPC3, MYH7, TPM1, 

TNNI3, TNNT2 với bệnh nhân mang kiểu 

gene (-) (Bảng 3). Mặc dù số lƣợng bệnh nhân 

mang đột biến trên c{c gene đƣợc đề cập ở 

trên không đủ để phân tích thống kê nhƣng 

chúng cũng bộc lộ đƣợc v|i điều đ{ng chú ý 
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nhƣ tuổi chẩn đo{n của bệnh nh}n mang đột 

biến trên gene MYBPC3 v| TNNT2 cao hơn so 

với kiểu gene (-). Dày nặng thành thất trái ở 

bệnh nh}n mang đột biến trên gene TPM1 

nhiều hơn so với bệnh nhân kiểu gene (-). 

BÀN LUẬN 

Qua phân tích DNA ở 16 bệnh nh}n BCTPĐ 

trên 23 gene, chúng tôi đã tìm thấy 10 bệnh nhân 

mang đột biến gây bệnh trong nghiên cứu này 

(62,5%) với 10 kiểu đột biến gây bệnh trên 5 gene 

bao gồm MYBPC3, MYH7, TPM1, TNNT2, 

TNNI3. Tỷ lệ phát hiện đột biến gây bệnh trong 

nghiên cứu của chúng tôi tƣơng tự nhƣ tỷ lệ 

phát hiện đột biến gây bệnh của các nghiên cứu 

trƣớc đ}y(1,15) v| cao hơn tỷ lệ phát hiện đột biến 

gây bệnh trong một số nghiên cứu khác(8,12). Phân 

bố gene mang đột biến gây bệnh trong nghiên 

cứu n|y nhƣ sau MYBPC3, 30%; MYH7, 20%, 

TPM1, 20%; TNNI3, 20%; và TNNT2, 10%. Kết 

quả n|y tƣơng tự với báo cáo của 

Adalsteinsdottir và cs(1) là tỷ lệ đột biến gây bệnh 

trên gene MYBPC3 cao hơn tỷ lệ đột biến gây 

bệnh trên gen MYH7; và khác với tỷ lệ đột biến 

gây bệnh trên gene MYH7 cao hơn tỷ lệ đột biến 

gây bệnh trên gene MYBPC3 trong kết luận của 

nghiên cứu trên ngƣời Brazil của Marsiglia và 

cs(12). Sự khác nhau này có lẽ liên quan đến cách 

chọn bệnh vào nghiên cứu, cỡ mẫu v| đặc điểm 

chủng tộc khác nhau. 

Trong nghiên cứu chúng tôi, những bệnh 

nhân kiểu gene (-) nhiều khả năng l| nam hơn 

bệnh nhân kiểu gene (+). Điều này khác với kết 

quả trong nghiên cứu trƣớc đ}y(8). Tuổi chẩn 

đo{n, tiền căn gia đình BCTPĐ của bệnh nhân 

kiểu gene (+) và kiểu gene (-) không khác nhau. 

Kết quả này khác với các nghiên cứu trƣớc 

đ}y(1,8,12). Chúng tôi cho rằng sự khác biệt này 

liên quan đến cỡ mẫu.  

Liên quan đến siêu âm tim, trong nghiên cứu 

chúng tôi, bề dày thành thất trái tối đa, thất trái 

dày nặng không khác nhau giữa nhóm bệnh 

nhân kiểu gene (–) và kiểu gene (+). Nhận xét 

n|y tƣơng tự với kết luận của Li và cs(8). Tuy 

nhiên, trong nghiên cứu của Li(8), thể thất trái phì 

đại không đồng t}m thƣờng gặp ở bệnh nhân có 

kiểu gene (+) hơn l| bệnh nhân có kiểu gene (–); 

bệnh nhân thể mỏm thƣờng có kiểu gene (-) hơn 

là kiểu gene (+). Điều này khác với kết quả trong 

nghiên cứu chúng tôi. 

Phình mỏm thất trái là yếu tố nguy cơ đột tử 

cần đƣợc xét đến bên cạnh những yếu tố nguy 

cơ đột tử kh{c nhƣ tiền căn gia đình có ngƣời 

đột tử, ngất, nhịp nhanh thất không kéo dài, thất 

trái dày nặng vì biến cố loạn nhịp thất, thuyên 

tắc hệ thống, đột tử xảy ra ở bệnh nhân có phình 

mỏm thất tr{i cao hơn những bệnh nhân không 

có phình mỏm thất trái(4). Nghiên cứu chúng tôi 

quan sát thấy những bệnh nhân kiểu gene (+) có 

tỷ lệ phình mỏm thất trái không khác với những 

bệnh nhân có kiểu gene (-). Kết quả này khác với 

Rowin và cs(17).  

Hạn chế của nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế. 

Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu cắt 

ngang nên khó đƣa ra mối liên hệ chắc chắn giữa 

đột biến gene gây bệnh và các biến cố lâm sàng 

nhƣ nguy cơ đột tử, suy tim là những biến 

chứng của BCTPĐ xảy ra sau thời gian theo dõi 5 

– 7 năm nhƣ trong những nghiên cứu đo|n hệ 

khác(8). Ngoài ra, chúng tôi cho rằng cần thực 

hiện nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn.  

KẾT LUẬN 

Chúng tôi báo cáo những kết quả đầu tiên 

của việc x{c định các đột biến gây bệnh trên 23 

gene ở 16 bệnh nh}n BCTPĐ. Đột biến gene phát 

hiện ở 10 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 62,5%. Có 10 đột 

biến gene gây bệnh xảy ra trên 5 gene bao gồm 

MYBPC3 (30%), MYH7 (20%), TPM1 (20%), 

TNNI3 (20%) và TNNT2 (10%). Những bệnh 

nhân không mang đột biến gây bệnh nhiều khả 

năng l| nam hơn bệnh nh}n mang đột biến gây 

bệnh. Không có sự khác biệt giữa bệnh nhân 

mang đột biến v| không mang đột biến về tuổi 

chẩn đo{n, tiền căn gia đình BCTPĐ, tiền căn gia 

đình có ngƣời đột tử, ngất, NYHA, bề dày tối đa 

thành tim, dày nặng thành thất trái, phình mỏm 
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thất trái, thể BCTPĐ, nhịp nhanh thất ngắn. Kết 

quả đột biến gene cùng với mối liên hệ kiểu gene 

– kiểu hình ở bệnh nh}n BCTPĐ giúp ích rất 

nhiều cho việc tƣ vấn dự phòng biến cố tim mạch. 
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