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Tiếp cận bệnh lý động mạch vành
trong kỷ nguyên TAVI

BS. Đinh Huỳnh Linh
Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam

Bộ môn Tim mạch, Trường đại học Y Hà Nội
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2002 2004-2005 2007-2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2020-2021

Ca TAVI đầu 
tiên (A.Cribier): 
BN sắp tử vong 
(van nở bằng 
bóng)

Ca TAVI đầu tiên 
qua đường ĐM 
đùi (J.Webb)
Ca TAVI đầu 
tiên dùng van 
tự nở (E.Grube)

CE Mark: van 
Edward, 
CoreValve

PARTNER 1B: TAVI 
tốt hơn Nội khoa (BN 
nguy cơ rất cao)

PARTNER 1A: 
TAVI = Phẫu 
thuật (BN nguy 
cơ cao)

Khuyến cáo ESC 
2012: TAVI cho 
BN nguy cơ mổ 
cao-rất cao

Khuyến cáo 
AHA/ACC 2014: 
TAVI cho BN 
nguy cơ mổ 
cao-rất cao

PARTNER 2: 
TAVI cho BN 
nguy cơ 
trung bình

SURTAVI: 
TAVI cho BN 
nguy cơ 
trung bình

NOTION: TAVI 
cho BN nguy 
cơ thấp

Van sinh học 
có khả năng 
điều chỉnh vị trí 
sau khi thả

Khuyến cáo ESC 
2017: TAVI cho 
BN nguy cơ trung 
bình

PARTNER 3: TAVI cho 
BN nguy cơ thấp

EVOLUT: TAVI 
cho BN nguy cơ 
thấp

Khuyến cáo ACC 
2020, ESC 2021: 
Không còn dựa 
vào phân tầng 
nguy cơ phẫu 
thuật

Cập nhật khuyến 
cáo AHA/ACC 
2017: TAVI cho 
BN nguy cơ trung 
bình

Lịch sử TAVI
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Chỉ định TAVI năm 2022

Tuổi trung bình BN TAVI ở MỹCân nhắc yếu tố tuổi khi chỉ định thay 
van cho BN HC khít có triệu chứng 

Tuổi 
65-80

SAVR 
hoặc 
TAVI

• < 65 tuổi
• Kì vọng 

sống > 20 
năm

SAVR

• > 80 tuổi
• Kì vọng 

sống < 10 
năm

TAVI

Không có CCĐ 
TAVI đường ĐM 

đùi
Chỉ định thay 

van ĐMC

Cân bằng lợi ích –
nguy cơ và mong 

muốn của BN
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Tiêu chí thành công của TAVI đã thay đổi

Các yếu tố liên quan 
thành công thủ thuật

Các yếu tố liên quan 
tiên lượng lâu dài

Tử vong, TBMN

Xuất huyết phải 
truyền máu

RL dẫn truyền và 
cấy máy tạo nhịp 
vĩnh viễn

Cải thiện huyết 
động, tránh PPM

Tuổi thọ van 
sinh học

Chụp + can thiệp 
động mạch vành

Tuổi

Giải phẫu van ĐMC

Hoạt động thường ngày

Ba lá van

Ít

Khoa cấp 
cứu / ICU

Nhiều hơn

Nhiều BN 
hai lá van

PK ngoại trú

65+, bệnh 
ĐMV

2002 2004-2005 2007-2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2022
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Bệnh ĐMV: Tình trạng thường gặp ở bệnh nhân TAVI

Tỉ lệ bệnh nhân TAVI có bệnh ĐMV trong các nghiên cứu lớn
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Sinh lý bệnh của hẹp van ĐMC do thoái hoá

Hẹp van ĐMC do thoái hoá: 
cùng các yếu tố nguy cơ với bệnh ĐMV

Hẹp van ĐMC do thoái hoá: 
Có thể gây đau ngực dù không có bệnh ĐMV

6
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Bệnh nhân hẹp van ĐMC + hẹp ĐMV

1. Chụp ĐMV kiểm tra

2. Có nên tái tưới máu ĐMV?

3. Thời điểm tái tưới máu tối ưu:

• Trước TAVI

• Cùng lúc tiến hành TAVI

• Sau khi làm TAVI: tiếp cận lỗ vào ĐMV 

khi đã có van sinh học?

PHẪU THUẬT TAVI

CABG + thay van ĐMC

7

Bệnh ĐMV ở BN hẹp chủ: Các câu hỏi lâm sàng

Mức độ nặng 
của bệnh ĐMV

Mức độ phức 
tạp của tổn 

thương ĐMV

Thời điểm 
PCI

Các vấn đề về 
thủ thuật TAVI

Chỉ định TAVI

Tái tưới máu vs Nội khoa

Trước, Trong, Sau TAVI?

• Lựa chọn loại van
• Hướng mép van
• Vị trí đặt van
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Tiếp cận tối ưu bệnh ĐMV ở bệnh nhân TAVI

PCI: "Better 
safe than sorry"

No PCI: 
Keep it Simple

9

1. 34 bệnh nhân hẹp khít van ĐMC
2. Khảo sát thất trái bằng MRI tim trước và sau 

thay van ĐMC
3. Khảo sát FFR và CFR LAD, trước và sau thay 

van ĐMC
4. Thay van ĐMC
• 17 ca TAVI
• 14 ca phẫu thuật thay van ĐMC sinh học
• 3 ca phẫu thuật thay van ĐMC cơ học
5. Đánh giá lại CFR sau 6 tháng

Bệnh ĐMV ở BN TAVI: Tại sao không nên PCI trước TAVI
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Thay van ĐMC cải thiện lưu lượng tưới máu ĐMV khi gắng sức 
à cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim
Cơ chế: 
• Giảm khối lượng cơ thất trái LVM
• Giảm công thất trái

Bệnh ĐMV ở BN TAVI: Tại sao không nên PCI trước TAVI
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Tiêu chí chính: Tử vong và nhập viện vì tim mạch 
trong vòng 12 tháng

Hạn chế của nghiên cứu: Ngừng sớm 
do tuyển bệnh nhân chậm

Tỉ lệ xuất huyết ở nhóm PCI cao hơn (44,5% 
vs 22,4%, p=0,02)

Bệnh ĐMV ở BN TAVI: Tại sao không nên PCI trước TAVI

Số nhánh ĐMV can thiệp

Số BN

Nam  (%)
Tuổi TB

Không PCI Tổng số
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Kháng tiểu cầu sau TAVI: SAPT an toàn hơn DAPT

J Am Coll Cardiol Intv 2017 N Engl J Med 2020; 383:1447-1457

POPULAR-TAVI Cohort A

13

Bệnh ĐMV ở BN TAVI: Tại sao không nên PCI trước TAVI

14
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JACC vol. 8,22 (2019)

FFR có lợi ích trong việc đưa ra chỉ 

định can thiệp ĐMV ở BN TAVI

Bệnh ĐMV ở BN TAVI: Vai trò của đánh giá sinh lý ĐMV

15

Bệnh ĐMV ở BN TAVI: Tại sao nên làm PCI trước TAVI

SYNTAX Score và Tiên lượng sau TAVI SYNTAX tồn dư và Tiên lượng sau TAVI
N = 1270 BN, tuổi trung bình 81±7 N = 445 BN, tuổi trung bình 83±6

Không có bệnh ĐMV

Không có 
bệnh ĐMV

Syntax tồn dư 
< 14

Syntax tồn dư 
> 14Mức độ phức tạp của tổn thương ĐMV 

là yếu tố tiên tượng xấu sau TAVI

16
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Thời gian cửa bóng 
tăng lên 33%

Tỉ lệ can thiệp thất 
bại tăng 4 lần

Tiên lượng dài hạn kém đi

Can thiệp ĐMV thì đầu cho BN TAVI có STEMI

Bệnh ĐMV ở BN TAVI: Tại sao nên làm PCI trước TAVI

118 bệnh nhân TAVI nhập viện vì STEMI vs 439 BN STEMI (non-TAVI) 

17

Nghiên cứu về PCI ở bệnh nhân TAVI

J Am Coll Cardiol Intv 2021;14:198–207

Giai đoạn 
đầu sau 

TAVI

Loại van sinh học ít 
ảnh hưởng

Đa số: ACS 
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PCI ở bệnh nhân TAVI: 
BERN Registry

EuroIntervention 2022 Nov 18;18(10):797-803

19

PCI ở bệnh nhân TAVI: BERN Registry

EuroIntervention 2022 Nov 18;18(10):797-803

Đa số các ca PCI: Tổn thương mới, trong 
bệnh cảnh hội chứng ĐMV cấp

Chủ yếu trong giai đoạn đầu 
sau TAVI

20
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PCI cùng thời điểm tiến hành TAVI

Chỉ định:

- Bệnh nhân không ổn định: Tổn thương nặng thân chung ĐMV, chênh áp qua van 
cao, suy thất trái nặng à tiên lượng tồi

- Tổn thương tại lỗ vào ĐMV

J Thorac Dis . 2018 Nov;10(Suppl 30):S3578-S3587

21

Thời điểm can thiệp ĐMV tối ưu?

PCI trước TAVI PCI trong lúc TAVI PCI sau TAVI

Ưu điểm

• Giảm nguy cơ tụt áp + suy tim 
khi tạo nhịp thất nhanh

• Mức độ tổn thương ĐMV có 
tương quan tiên lượng dài hạn 
sau TAVI

• Dễ tiếp cận ĐMV

• Giảm thời gian nằm viện và 
chi phí

• Sử dụng chung đường vào 
mạch máu

• Giảm tỉ lệ xuất huyết và 
biến cố mạch máu

• TAVI có thể cải thiện 
lưu lượng máu ĐMV

• Đánh giá chính xác ảnh 
hưởng của bệnh ĐMV 
đối với triệu chứng lâm 
sàng

Nhược 
điểm

• Can thiệp nhánh ĐMV “không 
thủ phạm”

• Chênh áp qua van cao à Suy 
tim mất bù do quá tải áp lực

• Nguy cơ chảy máu do DAPT 
(TAVI trong vòng 30 ngày sau 
PCI)

• Nguy cơ suy thận do quá 
nhiều thuốc cản quang

• Thời gian thủ thuật kéo dài
• Thủ thuật khó khăn nếu tổn 

thương ĐMV phức tạp

• Tiếp cận ĐMV khó khăn
• Phần lớn BN PCI 

“ngoài kế hoạch” là 
ACS và STEMI

22
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Tiếp cận ĐMV sau TAVI: Nghiên cứu RE-ACCESS
Tiếp cận ĐMV sau TAVI Các yếu tố tiên lượng chụp ĐMV 

không thành công

7,7% không chụp được ĐMV

Van quá to (Oversizing)
Chênh lệch kích cỡ van – SoV
OR = 1.1 (mỗi mm chênh lệch)
p < 0.01

Van đặt cao (< 6mm)
OR = 1.7 (mỗi mm đặt cao)
p < 0.01

Van Evolut
OR = 29.6 (p < 0.01)
Van ở vị trí supra-annular, mắt lưới nhỏChụp chọn lọc

Chụp chọn lọc một phần Chụp ĐMV không thành công

Chụp ĐMV trái Chụp ĐMV phải

23

Tiếp cận ĐMV sau TAVI: Nghiên cứu ALIGN-ACCESS

Các yếu tố tiên lượng chụp ĐMV 
không thành công

Chụp 
chọn lọc

Chụp chọn lọc 
một phần

Chụp không 
thành công

Mép van đồng hướng Mép van không đồng hướng

Mép van không đồng hướng

Tương quan kích cỡ so với SoV

Chiều cao xoang Valsava

Circ Cardiovasc Interv . 2022 Feb;15(2)

24
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Các yếu tố khiến ĐMV khó tiếp cận sau TAVI

Yếu tố về giải phẫu
1. Kích cỡ đoạn nối xoang-ống

2. Chiều cao xoang Valsalva

3. Chiều dài và độ vôi hoá của lá van tự nhiên

4. Độ rộng của xoang Valsalva
5. Chiều cao từ lỗ ĐMV đến mặt phẳng vòng van

Yếu tố về thiết bị và thủ thuật
1. Thiết kế van sinh học

2. Sự đồng hướng của mép van sinh học 

3. Chiều cao lớp váy lót

4. Kích cỡ van
5. Đặt van TAVI cao hay sâu
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Tiếp cận ĐMV: Van tự nở vs Van nở bằng bóng

26
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Tiếp cận ĐMV: Vai trò của vị trí van sinh học

Mặt phẳng vòng van ĐMC tự nhiên

Lỗ vào 
ĐMV

Lớp váy lót 
(skirt)

Lá van 
sinh học 

(supra-annular)

27

Tiếp cận ĐMV: Hướng của mép van sinh học 

Mép van đồng hướng Mép van không đồng hướng

LMCA LMCA

RCA RCA

Mép van không đồng hướng

Mép van  
đồng hướng

28
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Làm thế nào để căn mép van đồng hướng

30

Tiếp cận ĐMV sau TAVI

31
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Tiếp cận ĐMV sau TAVI

JACC 2022

32

Vai trò của phẫu thuật

JACC Cardiovasc Interv. 2021

Năm theo dõi

TAVI + PCI

SAVR + CABG

800 BN HC khít + tổn thương ĐMV phức tạp 
(Syntax > 22 hoặc hẹp thân chung)

Tiêu chí chính: Tử vong do mọi nguyên nhân, NMCT, đột quỵ, 
can thiệp ĐMV mới

BN Hẹp khít van ĐMC + tổn thương ĐMV phức tạp: 
SAVR + CABG được ưu tiên?

33
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TỔNG KẾT: Tiếp cận bệnh ĐMV ở bệnh nhân TAVI
1. Can thiệp ĐMV “ngoài kế hoạch” sau TAVI:
• Tần suất thấp 
• Gặp trong thời gian đầu sau thay TAVI
• Chủ yếu ACS: can thiệp STEMI có tiên lượng nặng hơn BN chưa làm 

TAVI 
2. Cân nhắc kỹ chỉ định tái tưới máu ĐMV
• Khuyến cáo CCS của ESC
• Nghiên cứu ORBITA, ISCHEMIA
• Vai trò FFR ở bệnh nhân TAVI
• Kiểm soát YTNC tim mạch ở BN HC à giảm tiến triển bệnh ĐMV
• Thay van ĐMC à cải thiện tưới máu ĐMV
3. Chỉ định tái tưới máu trước TAVI:
• Tổn thương vị trí quan trọng: thân chung ĐMV, đoạn 1 LAD
• Tổn thương hẹp khít, khư trú: tránh PCI “ngoài kế hoạch”
• Tổn thương nhiều thân ĐMV, tổn thương phức tạp: SAVR + CABG
4. Chụp ĐMV sau TAVI: khả thi, nhưng vẫn có thể thất bại:
• Van tự nở (Evolut)
• Van quá to so với xoang Valsava
• Mép van không đồng hướng
• ĐMV xuất phát thấp, xoang Valsava hẹp

Đánh giá triệu chứng lâm sàng của người 
bệnh là do bệnh van tim hay bệnh ĐMV

Vai trò của BS can thiệp: đưa ra chỉ 
định hợp lý, lựa chọn loại van phù hợp, 
chiến lược tiến hành thủ thuật

34

TỔNG KẾT: Chăm sóc suốt đời cho bệnh nhân TAVI
Chỉ định điều trị Nguy cơ thủ thuật Nguy cơ dài hạn

Bệnh nhân HC 
> 80 tuổi 

Bệnh nhân HC 
65-80 tuổi TAVI ở BN SAVR/TAVI

TBMN

Đường vào
mạch máu

Tăng chênh áp

HoC cạnh
chân van

Cấy máy 
tạo nhịp

Chụp ĐMV

Chụp ĐMV

Thoái hoá van
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