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Kết thúc thủ thuật…???

Kết quả can thiệp đặt stent ĐMV…..



Yoon, H. J., & Hur, S. H. (2012). Optimization of stent deployment by intravascular ultrasound. The Korean journal of internal medicine, 27(1), 30

Nhưng sự thật là…..

Huyết khối stent 

Tái hẹp stent 
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� Điện tử

� Cơ học

Siêu âm trong lòng mạch (IVUS)





Ono, Masafumi, et al. "Advances in IVUS/OCT and future clinical perspective of novel hybrid catheter system in coronary imaging." Frontiers in 
cardiovascular medicine 7 (2020)

Lịch sử phát triển siêu âm trong lòng mạch (IVUS)



c/o Abbott Vascular 2016 

Thực tế sử dụng chẩn đoán xâm nhập trong can thiệp ĐMV

IVUS Lecture - IVUS Image Interpretation, Shoichi Kuramitsu, MD, FACC, Department of Cardiology, Kokura Memorial Hospital



Koskinas K et al. Eurointervention and Circ J. online pub March 2018 

Vai trò của chẩn đoán xâm nhập trong can thiệp ĐMV

Sử dụng IVUS để tối ưu hoá can thiệp ĐMV chiếm tỷ lệ cao nhất



Ono, Masafumi, et al. "Advances in IVUS/OCT and future clinical perspective of novel hybrid catheter system in coronary imaging." Frontiers in 
cardiovascular medicine 7 (2020)

Kết hợp IVUS và OCT (Hybrid): Xu hướng tương lai



Ono, Masafumi, et al. "Advances in IVUS/OCT and future clinical perspective of novel hybrid catheter system in coronary imaging." Frontiers in 
cardiovascular medicine 7 (2020)

Kết hợp IVUS và OCT (Hybrid): Xu hướng tương lai
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Eur Heart J, Volume 39, Issue 35, 14 September 2018, Pages 3281–3300, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy285

Vì sao cần tối ưu can thiệp: Huyết khối sớm hoặc muộn nếu…

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy285


Ullrich, Helen, et al. "Coronary In-Stent Restenosis-Predictors and Treatment." Deutsches Arzteblatt International Forthcoming (2021)

Vì sao cần tối ưu can thiệp: Tái hẹp trong stent nếu….



Vì sao cần tối ưu can thiệp: Huyết khối hay tái hẹp stent nếu…

Tách ĐMV Stent chưa nở Chưa áp sát Lồi tổ chức
McDaniel, M. C., Eshtehardi, P., Sawaya, F. J., Douglas, J. S., & Samady, H. (2011). Contemporary clinical applications of coronary intravascular ultrasound. JACC: 

Cardiovascular Interventions, 4(11), 1155-1167.



• Stent nở tốt không?

• Có lồi tổ chức qua mắt stent?

• Stent kém áp sát?

• Stent méo?

• Tách thành ĐMV 2 đầu stent?

• Bỏ sót tổn thương 2 đầu stent?

Hiệu quả đánh giá của
IVUS để tối ưu kết quả

can thiệp ĐMV



So sánh IVUS và OCT trong tối ưu hoá can thiệp

Neumann, F. J., Sousa-Uva, M., Ahlsson, A., Alfonso, F., Banning, A. P., Benede<o, U., ... & Jüni, P. (2018). 2018 ESC/EACTS guidelines on myocardial 
revascularizaMon. European heart journal, 40(2), 87-165.
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Mảng xơ vữa mềm Mảng xơ vữa nứt vỡ Huyết khối Vôi hoá

IVUS TRƯỚC PCI: Kỹ thuật nào chuẩn bị tổn thương? 

Dùng: Bóng thường? Stent trực 3ếp? Bóng NC, cu:ng, scoring? Khoan cắt? 



IVUS trước PCI chỗ chia đôi: 
Lựa chọn KT 

can thiệp tối ưu
• Đánh giá giải phẫu

• Đưa ra lựa chọn kỹ thuật phù hợp

• Tối ưu can thiệp



Kang et al. Circulation Cardiovasc Interv. 2011;4:562-9 

1. Tối ưu stent LM: diện tích lòng mạch tối ưu tại các vị trí



Diện tích lòng mạch tối ưu điều chỉnh theo chủng tộc

Kang et al. Circulation Cardiovasc Interv. 2011;4:562-9 



Một ca can thiệp LM với stent tại các vị trí nở tối ưu

Sulaiman, M. J., & Chen, S. L. (2017). Intravascular ultrasound-guided percutaneous coronary intervenCon in leD main coronary bifurcaCon
lesions: a review. RESEARCH REPORTS IN CLINICAL CARDIOLOGY, 8, 49-59.



Phủ hết tổn thương: Lựa chọn vị trí đoạn gần – xa (landing zone)

Xơ vữa vùng landing 
zone phải <50% và

không có bể lipid lỏng



Ziad A Ali MD DPhil 

3. Giúp stent nở tối ưu: diện tích lòng stent chỗ hẹp nhất

Stent chưa nở tối ưu làm tăng nguy cơ huyết khối
trong stent và tăng tái hẹp



McDaniel, M. C., Eshtehardi, P., Sawaya, F. J., Douglas, J. S., & Samady, H. (2011). Contemporary clinical applications of coronary 
intravascular ultrasound. JACC: Cardiovascular Interventions, 4(11), 1155-1167.

4. Giúp stent áp sát thành mạch: khoảng cách stent – thành mạch

Stent chưa áp sát

Stent chưa áp sát muộn

Kém áp sát: Stent-thành ĐMV>0.4mm 
Dài >1.0mm



Tỷ lệ kém áp sát
của stent ngay
sau can thiệp



Đo góc tách ĐMV Tách nội mạc Tách trung mạc Tụmáu Tách áo ngoài

5. Giúp phát hiện tách thành ĐMV: tách nội mạc

Tách thành: >60 độ và >2mm



Satyam Rajvanshi. Coronary artery Intramural hematoma - Case discussion. Evidence review

Tụ máu trong
thành ĐMV



Qiu, F., Mintz, G. S., Witzenbichler, B., Metzger, D. C., Rinaldi, M. J., Duffy, P. L., ... & Kirtane, A. J. (2016). Prevalence and clinical impact of tissue protrusion after stent
implantation: an ADAPT-DES intravascular ultrasound substudy. JACC: Cardiovascular Interventions, 9(14), 1499-1507.

6. Phát hiện lồi tổ chức vào lòng ĐMV: hình ảnh qua lòng stent



Qiu, F., Mintz, G. S., Witzenbichler, B., Metzger, D. C., Rinaldi, M. J., Duffy, P. L., ... & Kirtane, A. J. (2016). Prevalence and clinical impact of tissue protrusion after
stent implantation: an ADAPT-DES intravascular ultrasound substudy. JACC: Cardiovascular Interventions, 9(14), 1499-1507.

Lồi tổ chức trong lòng stent làm tăng biến cố ĐMV

Tái HCVC Tái can thiệp
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Maehara, A., Matsumura, M., Ali, Z. A., Mintz, G. S., & Stone, G. W. (2017). IVUS-guided versus OCT-guided coronary stent 
implantation: a critical appraisal. JACC: Cardiovascular Imaging, 10(12), 1487-1503.

IVUS hướng dẫn can thiệp giúp cải thiện tiên lượng



Các phân tích gộp so sánh IVUS và QCA



ESC: Khuyến cáo IVUS tối ưu hoá can thiệp
2018 ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularization

Neumann, F. J., Sousa-Uva, M., Ahlsson, A., Alfonso, F., Banning, A. P., Benedetto, U., ... & Jüni, P. (2018). 2018 ESC/EACTS guidelines on myocardial 
revascularization. European heart journal, 40(2), 87-165.



Choice of Intracoronary Imaging: When to Use Intravascular Ultrasound or Optical Coherence Tomography

ACC/AHA: Khuyến cáo IVUS tối ưu hoá can thiệp ĐMV

https://www.icrjournal.com/articles/intravascular-ultrasound-optical-CT


Tiêu chuẩn IVUS 
của stent tối ưu

sau can thiệp

Räber, L., Mintz, G. S., Koskinas, K. C., Johnson, T. W., Holm, N. R., Onuma, Y., ... & Meneveau, N. (2018). Clinical use of intracoronary imaging. Part 1: guidance and optimization of coronary interventions. An expert 
consensus document of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions. European heart journal, 39(35), 3281-3300



Kết luận
• Đánh giá stent sau can thiệp chỉ bằng chụp mạch có thể chưa tối ưu.

• Sử dụng IVUS (OCT) hướng dẫn trong can thiệp ĐMV giúp tối ưu hoá can thiệp

ĐMV để giảm biến cố sau đặt stent.

• IVUS giúp đánh giá: chưa phủ hết tổn thương, tách thành ĐMV, stent chưa nở

tối ưu, chưa áp sát, …. có thể gây huyết khối hay tái hẹp stent sau can thiệp.

• Khuyến cáo ESC và ACC/AHA mức IIA trong sử dung IVUS nhằm tối ưu hoá stent

sau can thiệp.



Thông điệp: “Tối ưu có được chỉ khi đánh giá một cách toàn diện …”

XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY/CÔ !!!


