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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Rung nhĩ (RN) là loạn nhịp thường gặp trên lâm sàng, chiếm 

xấp xỉ 1/3 số bệnh nhân nhập viện do loạn nhịp. Khoảng 2,2 triệu 

người Mỹ và 4,5 triệu dân châu Âu bị rung nhĩ kịch phát hoặc mạn 

tính. Trong 20 năm qua, số bệnh nhân nhập viện do rung nhĩ tăng 

60%. Tỉ lệ mắc rung nhĩ ước tính từ 1% đến 2% trong dân số chung 

và gia tăng theo tuổi với tỉ lệ mắc bệnh thấp ở tuổi dưới 60, tăng đến 

8% ở tuổi  trên 80. Tỉ lệ rung nhĩ cao hơn ở nam giới so với nữ giới. 

Nhĩ trái là nơi khởi phát và duy trì hoạt động điện trong rung 

nhĩ. Sự rối loạn co bóp của nhĩ trái gây nên sự rối loạn huyết động 

trong rung nhĩ và tạo điều kiện thuận lợi hình thành các cục máu 

đông.  

Siêu âm tim qua thực quản là một phương pháp tốt nhất để chẩn 

đoán huyết khối ở buồng nhĩ trái và đặc biệt là tiểu nhĩ trái. Tuy 

nhiên đây là phương pháp bán xâm nhập nên không thể thực hiện 

thường qui cho tất cả các bệnh nhân RN.  

Siêu âm tim qua thành ngực là một phương pháp chẩn đoán hình 

ảnh cung cấp những thông tin quan trọng về hình thái và chức năng 

nhĩ trái. Siêu âm tim đánh dấu mô là một kĩ thuật siêu âm tim mới 

được phát triển dựa trên siêu âm tim 2D và mới đưa vào lâm sàng và 

giúp đánh giá chính xác về sự biến dạng và di động của lớp cơ mỏng 

ở thành nhĩ trái, một điều trước đây chưa làm được bằng siêu âm 

thông thường. 

Trên thế giới việc ứng dụng siêu âm tim đánh dấu mô trong thực 

hành tim mạch đang được nghiên cứu một cách tích cực, đặc biệt 
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trong đánh giá hình thái và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân RN Tuy 

nhiên ở Việt Nam chưa thấy có tác giả nào đề cập đến. Vì vậy, việc 

tìm hiểu vấn đề này có tính thời sự, khoa học và mang lại nhiều lợi 

ích cho các thầy thuốc trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân RN.  

2. Ý nghĩa của đề tài 

 Sử dụng siêu âm tim và siêu âm đánh dấu mô đánh giá nhĩ trái 

giúp giải thích một số cơ chế bệnh sinh về sự biến đổi cấu trúc và 

chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân RNKVT, đặc biệt là sự ảnh hưởng 

của một số các yếu tố nguy cơ tim mạch như tuổi, tăng HA, đái tháo 

đường, suy tim. Việc tìm ra một số yếu tố lâm sàng, chỉ số và thông 

số siêu âm tim có liên quan đến huyết khối ở tiểu nhĩ trái (TNT) giúp 

các thầy thuốc lâm sàng có thể dự báo được biến cố tắc mạch và có 

cơ sở để điều trị thuốc chống đông hợp lý. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Khảo sát các chỉ số đánh giá hình thái và chức năng nhĩ 

trái ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không do bệnh van tim bằng 

siêu âm tim và siêu âm tim đánh dấu mô. 

- Tìm hiểu mối liên quan giữa một số thông số và chỉ số siêu âm 

tim về hình thái và chức năng nhĩ trái với thang điểm CHA2DS2-

VASc, âm cuộn tự nhiên nhĩ trái và huyết khối tiểu nhĩ trái ở bệnh 

nhân rung nhĩ mạn tính không do bệnh van tim. 

4. Cấu trúc luận án 

Luận án gồm 124 trang (chưa kể phụ lục và tài liệu tham khảo) 

với 4 chương chính: Đặt vấn đề: 02 trang, chương 1 - Tổng quan: 32 

trang, chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 19 trang, 

chương 3 - Kết quả nghiên cứu: 31 trang, chương 4 - Bàn luận: 33 

trang, Kết luận và kiến nghị: 03 trang. Luận án có 47 bảng, 8 biểu đồ 

và đồ thị, 27 hình vẽ, 158 tài liệu tham khảo trong đó có 12 tài liệu 
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tiếng Việt, 146 tài liệu tiếng Anh. 

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1.1. LÂM SÀNG, CƠ CHẾ BỆNH SINH, ĐẶC ĐIỂM VỀ HÌNH 

THÁI VÀ CHỨC NĂNG NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TRONG 

RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM. 

1.1.1. Định nghĩa  

Rung nhĩ (RN) là một rối loạn nhịp nhanh trên thất đặc trưng bởi 

sự hoạt động nhĩ hỗn loạn và không đồng bộ dẫn đến là sự suy giảm 

chức năng co bóp cơ học của nhĩ.  

1.1.3.3. Rung nhĩ không do bệnh van tim 

RN xuất hiện trên nền nhiều bệnh tim mạch khác nhau. Những 

bệnh tim mạch này tạo điều kiện thuận lợi để duy trì RN. Các bệnh đi 

kèm với RN không chỉ là nguyên nhân mà còn là các yếu tố đánh dấu 

mức độ tổn thương của cơ tim.  

1.1.6. Sự hình thành huyết khối do rung nhĩ 

Tắc mạch huyết khối là biến chứng quan trọng nhất trong RN 

và RN được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quị. 

1.1.7. Đánh giá nguy cơ tắc mạch trên lâm sàng 

Bảng 1.1 Thang điểm CHA2DS2-VASc 

Yếu tố nguy cơ Điểm 

Suy tim 1 

Tăng huyết áp 1 

Tuổi ≥75 2 

Đái tháo đường 1 

Đột quị/ Cơn thiếu máu não thoáng qua 2 

Bệnh mạch máu 1 

Tuổi 65-74 1 

Nữ giới 1 
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Điểm tối đa 9 

1.1.8.2. Chức năng của nhĩ trái 

Chức năng huyết động (hemodynamic): chức năng dự trữ máu 

(reservoir), chức năng dẫn máu (conduit), và chức năng tống máu 

(booster pump). 

1.1.9.2. Biến đổi về cấu trúc 

Sự biến đổi đặc trưng nhất của tim trong RN là sự giãn nở của 

buồng NT. Cơ nhĩ trong điều kiện RN chỉ có thể tăng thêm 10% về 

đường kính để bù trừ. Điều này làm tăng áp lực lên thành cơ nhĩ và 

làm cơ nhĩ giãn ra. Do chỉ là một lớp cơ mỏng nên cơ nhĩ có thể dễ 

dàng giãn ra trong một thời gian ngắn. NT cũng có thể giãn ra trong 

RN không có bệnh tim thực thể đi kèm. 

1.1.9.3. Biến đổi về chức năng 

Trong RN rối loạn chức năng trữ máu và tống máu được bù trừ 

bằng tăng chức năng dẫn máu. Sự suy giảm chức năng tống máu 

của tâm nhĩ gây nên sự ứ máu trong nhĩ và hậu quả của nó làm 

gia tăng áp lực lên thành nhĩ và gây giãn nhĩ. Trong RN không 

chỉ chức năng co bóp của nhĩ bị rối loạn mà còn rối loạn sự thư 

giãn cơ nhĩ. 

1.2. PHƢƠNG PHÁP SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ VÀ SIÊU 

ÂM QUA THỰC QUẢN TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN 

RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM 

1.2.4. Đánh giá kích thƣớc nhĩ trái 

Đo đường kính nhĩ trái 2D và TM, đo đường kính theo chiều trước 

– sau, diện tich nhĩ trái, và thể tích nhĩ trái tính theo phương pháp diện 

tích – chiều dài.  

1.2.5. Đánh giá chức năng nhĩ trái 



7 

 

Nhờ có siêu âm đánh dấu mô mà người ta bắt đầu chú ý hơn đến 

công việc đánh giá chức năng NT. Khi áp dụng siêu âm đánh dấu mô, 

phần mềm sẽ giúp chúng ta vẽ ra đồ thị sức căng (strain) và tốc động 

căng (strain rate) của từng vùng cơ nhĩ.  

 Trong điều kiện nhịp xoang, chức năng NT được đánh giá bằng 

hai phương pháp. Dựa trên điểm khởi đầu là sóng P hoặc QRS trên 

điện tim. Trong điều kiện RN chúng ta chỉ có thể sử dụng được sóng 

QRS đển làm tham chiếu. Dựa trên đồ thị tự động chúng ta có được 

sức căng và tốc độ căng dương thể hiện pha trữ máu, sức căng âm thể 

hiện sự co bóp và tốc độ căng âm thể hiện pha dẫn máu 

1.2.7. Siêu âm qua thực quản 

1.2.7.2. Chẩn đoán và phân tầng nguy cơ huyết khối trong nhĩ 

trái và tiểu nhĩ trái 

Siêu âm tim qua thực quản (SATQ) cho phép nhìn rất rõ những 

cấu trúc phía sau của tim như NT và TNT. Vì vậy, giá trị chẩn đoán 

âm cuộn tự nhiên NT và huyết khối TNT của phương pháp này rất 

cao. 

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU 

ÂM Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM 

1.3.1. Tình hình nghiên cứu ở nƣớc ngoài 

Novo (2012) nghiên cứu trên 50 bệnh nhân rung nhĩ và 50 người 

bình thường cho thấy: Sức căng nhĩ trái giảm ở nhóm BN rung nhĩ so 

với nhóm chứng. 

Shih (2011) nghiên cứu trên 20 BN RN có đột quị não và 46 

không có đột quị não: Sức căng nhĩ trái và tốc độ căng âm có liên 

quan độc lập với đột quị ở bệnh nhân RNMT, sức căng nhĩ trái và tốc 
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độ căng âm ở nhóm có điểm CHADS2 thấp có giá trị thấp hơn so với 

nhóm CHADS2 cao. Tốc độ căng âm NT là một chỉ số có giá trị dự 

báo đột quị.  

1.3.2. Nghiên cứu về hình thái và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân 

rung nhĩ không do bệnh van tim ở Việt Nam 

Tác giả Bùi Thúc Quang nghiên cứu trên 127 bệnh nhân RN 

không do bệnh van tim và nhóm chứng không có bệnh tim mạch cho 

thấy nếu chỉ số LAVI ≥ 38 ml/m
2
 hoặc tỉ số LVEF/LAVI ≤ 1,5 thì 

nguy cơ huyết khối, âm cuộn tự nhiên NT, TNT và đột quị lần lượt 

với OR = 7,2; OR = 2,3 và OR = 3,5 với p <0,001. 

Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về nhĩ trái bằng siêu âm 

tim đánh dấu mô ở bệnh nhân RNKVT và một số vấn đề còn tồn tại 

Một số nghiên cứu đều đã chứng minh rằng giãn nhĩ trái là một 

yếu tố nguy cơ khởi phát và duy trì rung nhĩ.  

Ở bệnh nhân RNMT đánh giá vận động cơ nhĩ trái chỉ có thể 

thực hiện được nhờ có sự ra đời của siêu âm tim đánh dấu mô và các 

chỉ số về sức căng và tốc độ căng giảm so với nhóm không có 

RNMT. 

Ở nhóm RNKVT có điểm CHADS2 và CHA2DS2-VASc càng 

cao thì nhĩ trái càng giãn và chức năng nhĩ trái giảm, một số chỉ số về 

chức năng nhĩ trái có liên quan đến đột quị nhưng chưa nói lên mối 

liên quan với HK TNT.    

Một số vấn đề còn gây nhiều tranh cãi hoặc đang cần được làm 

rõ bao gồm: đặc điểm về hình thái và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân 

rung nhĩ hay mối liên quan giữa các chỉ số siêu âm NT với huyết 

khối trong buồng tim.   
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 183 đối tượng bao gồm 144 

bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim và 39 đối tượng khỏe 

mạnh có tuổi và giới tương đương, nhịp xoang, không mắc bệnh tim 

mạch. Tất cả các đối tượng nghiên cứu đều đang được theo dõi và 

điều trị nội trú tại Bệnh viện TƯQĐ 108 trong thời gian từ tháng 9 

năm 2013 đến tháng 9 năm 2016. 

2.1.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn  

- Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán rung nhĩ mạn tính.  RN 

được đánh giá theo tiêu chuẩn của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ, 

Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Tim mạch Châu Âu ACC/AHA/ESC 

2010 bằng điện tim đồ và thời gian bị RN ≥ 12 tháng. 

2.1.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Có bệnh van tim: hẹp, hở van hai lá, van động mạch chủ, van 

hai lá nhân tạo, tim bẩm sinh được xác định bởi siêu âm Doppler tim. 

- Hình ảnh siêu âm tim mờ không thể phân tích bằng phần mềm 

- Có bệnh lý chống chỉ định siêu âm tim qua thực quản. 

2.1.2. Tiêu chuẩn nhóm chứng 

39 người bình thường, tuổi trung bình, giới tương xứng với 

nhóm bệnh. 

2.1.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

 Kết quả điện tim và siêu âm tim bình thường, các xét nghiệm 

chức năng gan, thận, đái tháo đường trong giới hạn bình thường. 

2.1.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Tiền sử RN, bệnh van tim, TBMMN, suy tim, THA, ĐTĐ, bệnh 
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mạch máu. Siêu âm Doppler tim: có các bệnh lý van tim, hở van hai 

lá ≥ 3/4, hở van ĐMC ≥ 2/4 bệnh cơ tim, bệnh động mạch chủ, bệnh 

tim bẩm sinh. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu  

Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang.  

2.2.2. Cỡ mẫu 

Nghiên cứu được thực hiện theo cách tính cỡ mẫu thuận tiện. 

2.2.3.1. Khám lâm sàng: khai thác tiền sử bệnh, đo cân nặng, chiều 

cao, nhịp tim, huyết áp và ghi nhận phác đồ điều trị. 

2.2.3.2. Khám cận lâm sàng: lấy mẫu máu lúc đói làm xét nghiệm 

sinh hóa và huyết học, chụp X quang, ghi điện tim đồ bề mặt 12 

chuyển đạo.  

2.2.3.3. Siêu âm tim qua thành ngực 

Phương tiện: máy siêu âm VIVID 7 Dimension (GE, Hoa Kỳ).  

Địa điểm tiến hành: phòng siêu âm tim của Khoa Nội Tim mạch, 

Viện Tim mạch, Bệnh viện TƯQĐ 108. 

Đánh giá kích thước NT trên siêu âm: 

 Đường kính trước sau của nhĩ trái (LAd), cm 

 Diện tích nhĩ trái ở mặt cắt 2 buồng (LAS2C), cm
2
 

 Diện tích nhĩ trái ở mặt cắt 4 buồng (LAS4C), cm
2
 

 Thể tích nhĩ trái do bằng phương pháp diện tích – chiều dài theo 

công thức sau (LAV): = 8/3π [(LAS4C) x (LAS2C)/LAd] (ml) 

 Chỉ số thể tích nhĩ trái (LAVi): = LAV/BSA, ml/m
2
 

Đánh giá chức năng nhĩ trái trên siêu âm 

 Đỉnh dương sức căng NT ở mặt cắt 2 buồng (LASp 2 buồng): thể 

hiện chức năng trữ máu (%). 

 Đỉnh dương sức căng NT ở mặt cắt 4 buồng (LASp 4 buồng): thể 
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hiện chức năng trữ máu (%). 

 Đỉnh dương tốc độ căng NT ở mặt cắt 2 buồng (LASRr 2 buồng): 

thể hiện chức năng trữ máu (s
-1
). 

 Đỉnh âm tốc độ căng NT ở mặt cắt 2 buồng (LASRr 2 buồng): 

thể hiện chức năng dẫn máu (s
-1

). 

 Đỉnh dương tốc độ căng NT ở mặt cắt 4 buồng (LASRr 4 buồng): 

thể hiện chức năng trữ máu (s
-1

). 

 Đỉnh âm tốc độ căng NT ở mặt cắt 4 buồng (LASRr 4 buồng): 

thể hiện chức năng dẫn máu (s
-1

). 

2.2.3.4. Siêu âm qua thực quản 

Phân độ âm cuộn trong nhĩ trái: theo phân loại của Fatkin 

và cộng sự: Độ 0: không có âm cuộn, độ 1: âm cuộn mức độ nhẹ chỉ 

khu trú ở TNT hoặc TN và có thể chỉ nhìn thấy thoáng qua ở một số 

chu chuyển tim nhất định, độ 2: nhẹ đến vừa, mức độ quẩn cao hơn 

mức 1 và nhìn thấy mà không cần tăng gain, độ 3: mức độ vừa, có 

thể quan sát thấy trong suốt chu chuyển tim, độ 4: mức độ nặng, 

dòng chuyển động với tốc độ chậm trong TNT. 

Huyết khối tiểu nhĩ trái: được xác định dựa trên hướng dẫn của 

Mugge và cộng sự: là một khối cản âm dính vào thành của tiểu nhĩ 

trái hoặc có/không có một phần nhú vào buồng nhĩ trái.   

2.3. Xử lý số liệu nghiên cứu 

Thuật toán thống kê sử dụng trong luận văn được xử lý bằng 

phần mềm SPSS phiên bản 22.0 và STATA phiên bản 13.0. 

2.4. Đạo đức nghiên cứu 

Toàn bộ quy trình nghiên cứu với phương tiện siêu âm tim qua 

thành ngực và thực quản đã được Hội đồng Đạo đức Y sinh của Bệnh 

viện Trung ương Quân đội 108 chấp thuận và thông qua. 
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SƠ ĐỒ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 144 BN rung nhĩ mạn tính không 

có bệnh van tim (nhóm bệnh) 

Xét nghiệm máu:  

sinh hóa, huyết học 

Siêu âm tim qua thành 

ngực 

2D, TM, đánh dấu mô 

39 người bình thường 

(nhóm chứng) 

Khám lâm sàng 

Mục tiêu 1 

Siêu âm tim qua thực quản  

Âm cuộn tự nhiên,  

Huyết khối tiểu nhĩ trái 

 

Mục tiêu 2 

Khám lâm sàng 

Xét nghiệm máu:  

sinh hóa, huyết học 

Siêu âm tim qua thành ngực 

2D, TM, đánh dấu mô 

 Phối hợp với CHA2DS2 - VASc 

So sánh giữa các nhóm 

người bình thường với 

RN, RN có và không 
THA, ĐTĐ, tuổi > 75, 

suy tim, đột quị 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 12 

năm 2016, chúng tôi đã nghiên cứu trên 144 bệnh nhân RN không có 

bệnh van tim và 39 đối tượng không có bệnh tim mạch và thu được 

các kết quả như sau: 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 

Tuổi trung bình của cả nhóm bệnh và nhóm chứng là khá cao 

69,35 ± 10,91 và 68,38 ± 9,45. Tuổi cao nhất ở nhóm bệnh là 90 tuổi 

và thấp nhất là 29 tuổi, ở nhóm chứng cao nhất là 84 tuổi và nhỏ nhất 

là 52 tuổi. Nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn nữ giới ở nhóm bệnh 79,17% 

và 20,83%, tương tự như vậy ở nhóm chứng 64,1% và 35,9%. 

Phần lớn các bệnh nhân đều có các triệu chứng hồi hộp trống 

ngực khi vào viện (56,25%), các triệu chứng khác như khó thở 

(44,44%) và đau ngực (31,94%) cũng thường gặp ở bệnh nhân trong 

nghiên cứu. Các triệu chứng ít gặp nhất là ho (10,42%) và phù 

(10,42%). Triệu chứng phù thường gặp ở những bệnh nhân suy tim ứ 

huyết trong nghiên cứu.  

Các yếu tố nguy cơ thường gặp nhất là tăng huyết áp (67,75%), 

suy tim (28,47%), bệnh mạch máu (18,75%) và đái tháo đường 

(14,38%). Có 42 bệnh nhân (29,16%) được xác định có đột quị não 

cũ có di chứng hoặc có bằng chứng trên phim chụp cắt lớp sọ não.  

Có 47,2% bệnh nhân có ACTN nhĩ trái trên siêu âm qua thực 

quản và âm cuộn mức độ vừa (độ 2) và nặng (độ 3) chiếm tỉ lệ cao 

nhất (38,1 và 41,1% tương ứng). Tỉ lệ bệnh nhân RNKVT có HK trên 

SATQ là 24,3%. 
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3.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG NHĨ TRÁI Ở 

BỆNH NHÂN RUNG NHĨ MẠN TÍNH KHÔNG DO BỆNH 

VAN TIM 

3.2.1. Đặc điểm hình thái nhĩ trái trên siêu âm tim qua thành 

ngực 

Bảng 3.9. Đặc điểm hình thái nhĩ trái trên siêu âm của nhóm 

nghiên cứu 

Thông số siêu âm 

2D và TM 

Nhóm bệnh  

(n=144) 

Nhóm chứng 

(n=39) 

p 

LAd (cm) 6,19±0,77 4,65±0,33 <0,01 

LAS 2 buồng (cm
2
) 25,18±5,66 12,94±1,64 <0,01 

LAS 4 buồng (cm
2
) 27,06±5,76 13,72±1,86 <0,01 

LAV (ml) 93,24±31,46 32,27±6,27 <0,01 

LAVi (ml/m
2
) 58,68±21,39 21,29±3,63 <0,01 

Kích thước nhĩ trái ở nhóm rung nhĩ nhỏ hơn so với nhóm chứng.  

Bảng 3.10. Đặc điểm hình thái nhĩ trái trên siêu âm tim ở bệnh 

nhân RNKVT có suy tim 

Thông số siêu âm 

2D và TM 

Suy tim 

(n=41) 

Không suy tim 

(n=103) 

p 

LAd (cm) 6,31±0,92 6,18±0,67 >0,05 

LAS 2 buồng (cm
2
) 27,43±6,04 24,52±5,11 <0,05 

LAS 4 buồng (cm
2
) 29,71±6,94 26,25±4,67 <0,05 

LAV (ml) 106,57±38,72 89,04±25,82 <0,05 

LAVi (ml/m
2
) 68,95±26,67 55,23±17,21 <0,05 
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Diện tích và thể tích nhĩ trái ở nhóm suy tim giảm so với không 

có suy tim. 

3.2.2. Đặc điểm chức năng nhĩ trái trên siêu âm tim đánh dấu mô 

Chỉ số siêu âm 

đánh dấu mô  

Nhóm bệnh  

(n=144) 

Nhóm chứng 

(n=39) 

p 

LASp 2 buồng (%) 9,55±6,51 29,14±6,68 <0,01 

LASp 4 buồng (%) 9,41±5,51 32,09±6,75 <0,01 

LASRr 2 buồng (s
-1

) 0,67±0,3 1,42±0,35 <0,01 

LASRr 4 buồng (s
-1

) 0,66±0,29 1,53±0,44 <0,01 

LASRc 2 buồng (s
-1

) -0,84±0,42 -1,08±0,5 <0,01 

LASRc 4 buồng (s
-1

) -0,88±0,41 -1,24±0,51 <0,01 

Các chỉ số về chức năng nhĩ trái ở nhóm có rung nhĩ giảm so với 

nhóm chứng. 

Bảng 3.16. Đặc điểm chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân  

RNKVT có suy tim 

Chỉ số siêu âm 

đánh dấu mô 

Suy tim 

(n=41) 

Không suy tim 

(n=103) 

p 

LASp 2 buồng (%) 7,29±4,68 10,25±6,86 <0,05 

LASp 4 buồng (%) 7,42±4,34 9,92±5,46 <0,05 

LASRr 2 buồng (s
-1

) 0,52±0,18 0,71±0,3 <0,05 

LASRr 4 buồng (s
-1

) 0,57±0,18 0,68±0,27 <0,05 

LASRc 2 buồng (s
-1

) -0,69±0,26 -0,9±0,45 <0,05 

LASRc 4 buồng (s
-1

) -0,76±0,32 -0,93±0,43 <0,05 

Sức căng và tốc độ căng nhĩ trái giảm ở nhóm suy tim do với 
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nhóm không có suy tim. 

3.3. LIÊN QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ SIÊU ÂM TIM ĐÁNH 

DẤU MÔ VÀ THỰC QUẢN VỚI THANG ĐIỂM CHA2DS2-

VASc, ÂM CUỘN TỰ NHIÊN VÀ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ 

TRÁI  

3.3.1. Liên giữa các thông số siêu âm tim qua thành ngực và đánh 

dấu mô với thang điểm CHA2DS2-VASc 

Bảng 3.25. So sánh kích thước nhĩ trái trên siêu âm theo 

CHA2DS2-VASc 

Thông số siêu âm 

2D 

CHA2DS2– 

VASc ≤1 

(n=24) 

CHA2DS2– 

VASc (2-3) 

(n=60) 

CHA2DS2– 

VASc (≥4) 

(n=60) 

p 

 

LAd (cm) 5,88 ± 0,47 6,37 ± 0,70 6,19 ± 0,84 <0,05 

LAS 2 buồng (cm
2
) 23,0 ± 5,1 26,0 ± 5,6 25,6 ± 5,5 >0,05 

LAS 4 buồng (cm
2
) 25,7 ± 5,3 27,4 ± 5,4 27,6 ± 5,9 >0,05 

LAV (ml) 85,7 ± 29,9 96,3 ± 29,5 95,1 ± 32,7 >0,05 

LAVi (ml/m
2
) 49,7 ± 15,9 59,3 ± 18,2 62,7 ± 24,6 <0,05 

Điểm CHA2DS2-VASc càng cao thì kích thước nhĩ trái càng lớn.  

Bảng 3.26. So sánh chức năng nhĩ trái theo CHA2DS2-VASc 

Chỉ số siêu âm 

đánh dấu mô 

CHA2DS2– 

VASc ≤1 

(n=24) 

CHA2DS2– 

VASc (2-3) 

(n=60) 

CHA2DS2– 

VASc (≥4) 

(n=60) 

p 

 

LASp 2 buồng (%) 13,69 ± 11,45 9,14 ± 4,12 7,97 ± 4,76 <0,05 

LASp 4 buồng (%) 11,85 ± 6,63 9,17 ± 4,82 8,19 ± 4,81 <0,05 

LASRr 2 buồng (s
-1

) 0,83 ± 0,47 0,65 ± 0,21 0,59 ± 0,24 <0,05 

LASRr 4 buồng (s
-1

) 0,74 ± 0,29 0,64 ± 0,17 0,61 ± 0,29 >0,05 

LASRc 2 buồng (s
-1

) -1,10 ± 0,69 -0,82 ± 0,32 -0,76 ± 0,32 <0,05 
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LASRc 4 buồng (s
-1

) -1,02 ± 0,56 -0,86 ± 0,34 -0,83 ± 0,38 >0,05 

Bệnh nhân RNKVT có điểm CHA2DS2-VASc càng lớn thì sức 

căng và tốc độ căng nhĩ trái (2 buồng) giảm. 

3.2.2. Liên quan giữa các thông số siêu âm tim và đánh dấu mô 

với mức độ âm cuộn nhĩ trái  

Bảng 3.32. Liên quan giữa một số thông số siêu âm về kích thước 

nhĩ trái với ACTN nhĩ trái 

Thông số siêu âm 2D OR 95%CI p 

LAd > 5,8cm 1,69 0,81 – 3,5 >0,05 

LAS 2 buồng > 24,5cm
2
 2,97 1,5 – 5,86 <0,01 

LAS 4 buồng > 26,7cm
2
 2,81  1,42 – 5,53 <0,01 

LAV > 92,3 ml 3,30 1,66 – 6,55 <0,01 

LAVi > 55,9 ml/m
2
 3,76 1,88 – 7,50 <0,01 

Một số thông số siêu âm tim về kích thước nhĩ trái có liên quan đến âm 

cuộn tự nhiên nhĩ trái.  

Bảng 3.34. Liên quan giữa ACTN nhĩ trái với một số chỉ số siêu âm 

đánh giá chức năng nhĩ trái 

Chỉ số siêu âm  

đánh dấu mô 

OR 95%CI p 

LASp 2 buồng ≤ 7,37%  4,8 2,3 – 9,8 <0,01 

LASp 4 buồng ≤ 6,8% 7,2 3,3 – 15,9 <0,01 

LASRr 2 buồng ≤ 0,58s
-1

  5,4 2,6 – 11,2 <0,01 

LASRr 4 buồng ≤ 0,55s
-1

  3,0 1,4 – 6,0 <0,01 

LASRc 2 buồng >-0,95s
-1

  5,2 2,3 – 11,7 <0,01 

LASRc 4 buồng >-0,97s
-1

 5,1 2,3 – 11,3 <0,05 
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Một số thông số siêu âm tim về sức căng và tốc độ căng nhĩ trái có liên 

quan đến âm cuộn tự nhiên nhĩ trái.  

3.3.3. Liên quan giữa các yếu tố lâm sàng, siêu âm qua thành 

ngực và đánh dấu mô với huyết khối tiểu nhĩ trái 

Bảng 3.40. Liên quan giữa một số thông số siêu âm về kích thước 

nhĩ trái với huyết khối tiểu nhĩ trái 

Thông số siêu âm 2D OR 95%CI p 

LAd > 5,7cm 7,80 1,77 - 34,3 <0,01 

LAS 2 buồng > 26,8cm
2
 6,62 2,87 – 15,2 <0,01 

LAS 4 buồng > 26,7cm
2
 4,45 1,85 – 10,68 <0,01 

LAV > 99,8ml 6,01 2,62 – 13,8 <0,01 

LAVi > 57,0ml/m
2
 6,05 2,51 – 14,61 <0,01 

Một số thông số siêu âm tim về kích thước nhĩ trái có liên quan 

đến huyết khối tiểu nhĩ trái. 

Bảng 3.42. Liên quan giữa huyết khối tiểu nhĩ trái với một số chỉ 

số siêu âm đánh giá chức năng nhĩ trái 

Chỉ số siêu âm  

đánh đấu mô 

OR 95%CI p 

LASp 2 buồng ≤ 7,81%  21,6 6,20 – 75,4 <0,01 

LASp 4 buồng ≤ 6,7% 10,23 4,23 – 24,7 <0,01 

LASRr 2 buồng ≤ 0.58s
-1

  4,43 1,89 – 10,37 <0,01 

LASRr 4 buồng ≤ 0.55s
-1

  5,04 2,23 – 11,40 <0,01 

LASRc 2 buồng > -0,94s
-1

  1,57 1,35 – 1,81 <0,01 

LASRc 4 buồng > -0,73s
-1

 14,43 5,14 – 40,54 <0,01 
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Một số thông số siêu âm tim về sức căng và tốc độ căng nhĩ trái có liên 

quan đến huyết khối tiểu nhĩ trái. 

 3.3.4. Phối hợp các yếu tố lâm sàng, môt số thông số siêu âm tim 

và chỉ số siêu âm đánh dấu mô trong dự báo huyết khối tiểu nhĩ 

trái. 

Bảng 3.47. Giá trị dự báo huyết khối tiểu nhĩ trái của các thông số 

lâm sàng phối hợp với cận lâm sàng 

χ
2
 Mô hình 1 

(χ
2
 = 3,53) 

Mô hình 2  

(χ
2
 =12,03) 

Mô hình 3  

(χ
2
 = 33,47) 

Mô hình 4  

(χ
2
 =33,48) 

Biến số
 

CHA2DS2 - 

VASc 

+ LAVi + LASp + LASRc 

CHA2DS2– 

VASc 

OR=1,24 

(95%CI: 

0,99-1,55) 

OR= 1,15 

(95%CI: 

0,91-1,46) 

OR= 1,10 

(95%CI: 

0,85-1,43) 

OR= 1,10 

(95%CI: 

0,85–1,43) 

LAVi - OR=1,03 

(95%CI: 

1,01-1,05) 

OR=1,02 

(95%CI: 

0,85-1,43)  

OR=1,02 

(95%CI: 

0,85-1,43) 

LASp (2C) - - OR= 0,76 

(95%CI: 

0,66-0,68) 

OR= 0,76 

(95%CI: 

0,65-0,90) 

LASRr 

(2C) 

- - - OR=0,82 

(95%CI: 

0,04-6,01) 

Mô hình phối hợp các yếu tố lâm sàng và siêu âm tim để dự 

báo huyết khối TNT cho thấy giá trị χ
2 

của mô hình với điểm 

CHA2DS2-VASc chỉ là 3,53, nếu thêm chỉ số siêu âm LAVi vào mô 

hình chỉ số này tăng lên 12,03 với p = 0,003; nếu bổ sung thêm chỉ số 
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LASp mô hình này χ
2 

tăng lên 33,47 và khi bổ sung thêm LASRr thì 

mô hình cũng không thay đổi đáng kể với χ
2
 = 33,48.  

 

CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 

 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN 

CỨU 

Tuổi trung bình của bệnh nhân RNKVT là 69,35 ± 10,91 và của 

nhóm chứng là 68,38 ± 9,45, sự khác biệt này không có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,05. Như vậy là đạt yêu cầu đặt ra là tính phù hợp 

giữa nhóm bệnh và nhóm chứng trong nghiên cứu mô tả bệnh – 

chứng.  

Tỉ lệ nam giới ở nhóm bệnh nhân RNKVT trong nghiên cứu của 

chúng tôi là 79,17%, nữ giới chiếm 20,83% và ở nhóm chứng nam 

giới chiếm 64,1% và nữ giới chiểm 35,9%. Kết quả này tương tự như 

kết quả của Bùi Thúc Quang ở bệnh nhân RNKVT nam giới 76,4% 

và nữ giới 23,6%.  

Tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do hồi hộp trống ngực chiếm tỉ lệ cao 

nhất (56,25%), sau đó là các biểu hiện khó thở (44,44%), đau ngực 

(31,94%). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phân bố điểm 

CHADS2 chủ yếu ≤ 2 (65,27%), điểm CHA2DS2-VASc ≤1 (16,68%), 

2 ≤ CHA2DS2-VASc ≤ 3 (chiếm 41,66%), còn lại là CHA2DS2-VASc 

≥ 4 điểm. Điểm trung bình của CHADS2 là 2,03 ± 1,32 và CHA2DS2-

VASc là 3,15 ± 1,73. 

4.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG NHĨ TRÁI Ở 

BỆNH NHÂN RUNG NHĨ MẠN TÍNH KHÔNG CÓ BỆNH 
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VAN TIM.  

4.2.1. Sự khác biệt về hình thái và chức năng nhĩ trái ở bệnh 

nhân rung nhĩ không van tim so với đối tƣợng không có bệnh tim 

mạch  

Ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính các chỉ số về đỉnh sức căng 

dương NT (LASp = 9,55%), đỉnh tốc độ căng dương NT (LASRr = 

0,67s
-1

) và đỉnh tốc độ căng âm NT (LASRc = -0,88s
-1

) đều giảm hơn 

so với nhóm chứng (32,1%, 1,42s
-1

 và -1,1s
-1

 tương ứng). Tác giả 

Cameli cho rằng đỉnh dương sức căng dọc của NT trên siêu âm 

đánh dấu mô ở người bình thường có giới hạn là 42%. Nghiên 

cứu của Sun dựa trên sóng R là hệ tham chiếu trong siêu âm đánh 

dấu mô có kết quả là 46,8 ± 6,7%. Một tác giả khác là Saraiva 

dựa trên hệ tham chiếu là sóng P trên điện tim lại có kết quả là 

21,4 ± 6,7%. 

4.2.2. Đặc điểm hình thái và chức năng nhĩ trái trên siêu âm tim 

ở bệnh nhân rung nhĩ không van tim có suy tim 

Kết quả của chúng tôi trên đối tượng bệnh nhân RNKVT cho 

thấy diện tích nhĩ trái ở nhóm có suy tim (29,71 ± 6,94cm
2
), chỉ số 

thể tích nhĩ trái (68,95 ± 26,67cm
2
), cao hơn so với nhóm không có 

suy tim (26,25 ± 4,67 và 55,23 ± 17,21cm
2
 tương ứng; p < 0,01). 

Ngược lại các chỉ số đánh giá chức năng nhĩ trái bằng siêu âm đánh 

dấu mô như đỉnh sức căng (7,42 ± 4,34%), đỉnh tốc độ căng dương 

(0,52 ± 0,18s
-1

) và đỉnh tốc độ căng âm (-0,69 ± 0,26
-1

) đều giảm hơn 

so với nhóm không có suy tim (9,92 ± 5,46; 0,68 ± 0,27 và -0,93 ± 

0,43s
-1

 tương ứng, p<0,05). 

4.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ THÔNG SỐ VÀ CHỈ SỐ 

SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ VÀ THỰC QUẢN VỚI 

THANG ĐIỂM CHA2DS2-VASc, ÂM CUỘN TỰ NHIÊN VÀ 



22 

 

HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI 

4.3.1. Liên quan giữa các thông số siêu âm tim về hình thái nhĩ 

trái với thang điểm CHA2DS2 - VASc 

Chúng tôi thấy rằng khi chia nhóm CHA2DS2-VASc thành 3 

nhóm có nguy cơ thấp (≤ 1 điểm), vừa (2-3 điểm) và cao (≥ 4 điểm) 

thì giá trị CHA2DS2-VASc càng cao thì đường kính nhĩ trái càng giãn 

(5,88 ± 0,47 so với 6,19 ± 0,84 và 6,37 ± 0,70cm). So với tác giả 

Hrynkiewicz-Szymanska, bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi 

chỉ là những bệnh nhân rung nhĩ mạn tính mà không có các bệnh 

nhân RN dai dẳng hoặc cơn. 

4.3.2. Liên quan giữa điểm các chỉ số chức năng nhĩ trái trên siêu 

âm đánh dấu mô với CHA2DS2-VASc 

Có thể thấy rằng sự khác biệt về chức năng nhĩ trái dựa trên siêu 

âm đánh dấu mô ở các nhóm CHA2DS2-VASc thấp, trung bình, vừa 

là rõ ràng hơn so với kích thước NT. Chỉ số sức căng dọc nhĩ trái 

(LASp) giảm dần theo thang điểm CHA2DS2-VASc, ở mặt cắt 2 

buồng (13,69 ± 11,45 so với 9,14 ± 4,12 và 7,97 ± 4,76%; p<0,05) và 

ở mặt cắt 4 buồng (11,85 ± 6,63 so với 9,17 ± 4,82 và 8,19 ± 4,81%; 

p<0,05). 

4.3.3. Liên quan giữa các thông số và chỉ số siêu âm tim mức độ 

âm cuộn tự nhiên nhĩ trái trên siêu âm thực quản 

So với các chỉ số về kích thước nhĩ trái, hầu hết các chỉ số về 

sức căng và tốc độ căng nhĩ trái trên siêu âm tim đánh dấu mô đều 

liên quan đến ACTN.  

Miyoshi nghiên cứu trên 63 bệnh nhân RNKVT và thấy rằng ở 

bệnh nhân có âm cuộn càng nặng thì sức căng nhĩ trái giảm và tác giả 

nhận thấy rằng sức căng NT có tương quan với vận tốc dòng chảy 

trong TNT (r=0,339, p<0,001). Tác giả đưa ra kiến nghị rằng có thể 
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thay thế chỉ số tốc độ dòng chảy TNT bằng chỉ số sức căng nhĩ trái 

trên siêu âm qua thành ngực. 

Nghiên cứu của chúng tôi bổ sung thêm mối liên quan giữa các 

chỉ số về sức căng và tốc độ căng với ACTN và tốc độ dòng chảy 

trong TNT nhưng chưa đủ thuyết phục để có thể thay thế được vận 

tốc dòng chảy đánh giá qua siêu âm thực quản.  

4.3.4. Mối liên quan giữa các thông số và chỉ số siêu âm tim về 

hình thái và chức năng nhĩ trái với huyết khối tiểu nhĩ trái 

Trong y văn thế giới đã có một số nghiên cứu về giá trị của các 

chỉ số siêu âm đánh dấu mô ở bệnh nhân RN KVT. Tuy nhiên, tại 

Việt Nam chúng tôi chưa thấy có tác giả nào đề cập đến vấn đề này. 

Chúng tôi cũng đồng thuận với tác giả Obokata rằng LASp có liên 

quan đến HK ở bệnh nhân RNKVT (LASp 2 buồng ≤7,81% với OR = 

21,6; p<0,01, LASp 4 buồng ≤ 6,7% với OR = 10,23); p<0,01). Một số 

chỉ số tốc độ căng khác như tốc độ căng dương 2 buồng ≤ 0,58s
-1
, 4 

buồng ≤ 0,55s
-1
, tốc độ căng âm 2 buồng >-0,94s

-1
, 4 buồng >-0,73s

-1
 

cũng liên quan với HK TNT. Theo một số tác giả thì trên siêu âm đánh 

dấu mô chỉ số tốc độ căng thể hiện chính xác hơn so với sức căng về khả 

năng co bóp của cơ tim.   

4.3.4.4. Dự báo huyết khối tiểu nhĩ trái ở bệnh nhân rung nhĩ mạn 

tính không có bệnh van tim 

Thang điểm CHADS2 và CHA2DS2-VASc từ lâu đã được áp 

dụng trong lâm sàng để phân tâng nguy cơ HK ở bệnh nhân RNKVT. 

Thang điểm này đã bỏ qua một số yếu tố rất quan trọng là siêu âm 

đánh giá về thất trái và nhĩ trái.  

Để đánh giá khả năng dự báo huyết khối TNT ở bệnh nhân 

RNKVT của một số chỉ số siêu âm tim về nhĩ trái, chúng tôi nhân 

thấy các chỉ số LAd, LAS 2C, LAS 4C, LAV và LAVi đều có diện 
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tích dưới đường cong ROC tương đối tốt. 

Chúng tôi sử dụng thuật toán tỉ số khả dĩ (likelihood ration test) 

để khảo sát xem sự khác biệt giữa các mô hình có ý nghĩa thống kê 

không. Kết quả cho thấy giữa mô hình 1 (CHA2DS2-VASc) và mô 

hình 2 (CHA2DS2-VASc + LAVi) có sự khác biệt với p = 0,003. 

Giữa môt hình 2 (CHA2DS2-VASc + LAVi) và mô hình 3 

(CHA2DS2 – VASc + LAVi + LASp) có sự khác biệt với p<0,001. 

Tuy nhiên giữa mô hình 3 (CHA2DS2 – VASc + LAVi + LASp) và  

mô hình 4 (CHA2DS2 – VASc + LAVi + LASRc) không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê  với p = 0,89.  

 

KẾT LUẬN 

 

Qua nghiên cứu trên 183 đối tượng trong đó có 144 bệnh 

nhân RNKVT và 39 người bình thường trong thời gian từ tháng 

9/2013 đến tháng 12/2016 tại Bệnh viện TƯQĐ 108, chúng tôi 

đưa ra một số kết luận sau:  

1. Về đặc điểm hình thái và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân 

RNKVT trên siêu âm tim. 

  Kích thước nhĩ trái ở nhóm RNKVT giãn hơn so với nhóm người 

bình thường dựa trên siêu âm tim 2D và TM (chỉ số thể tích nhĩ 

trái: 58,68±21,39 so với 21,29±3,63 ml/m
2
, p<0,01).   

  Chức năng trữ máu (sức căng và tốc độ căng dương) và dẫn máu 

(tốc độ căng âm) của nhĩ trái ở bệnh nhân RNKVT giảm so với 

nhóm người bình thường: (sức căng 2 buồng: 9,55±6,51 so với 

29,14±6,68%, p<0,01; 4 buồng: 9,41±5,51 so với 32,09±6,75%, 

p<0,01), đỉnh tốc độ căng dương (2 buồng: 0,67±0,3 so với 

1,42±0,35s
-1

, p<0,01; 4 buồng: 0,66±0,29 so với 1,53±0,44s
-1

, 
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p<0,01), giá trị tuyệt đối của đỉnh tốc độ căng âm (2 buồng: -

0,84±0,42 so với -1,08±0,5s
-1

, p<0,01; 4 buồng: -0,88±0,41 so với -

1,24±0,51s
-1

). 

  Ở bệnh nhân RNKVT có suy tim các chỉ số siêu âm về kích thước 

nhĩ trái và siêu âm tim đánh dấu mô nhĩ trái như đỉnh sức căng 

dương, đỉnh tốc độ căng dương và giá trị tuyệt đối của  tốc độ căng 

âm giảm so với không có suy tim (p<0,05). 

 Ở bệnh nhân RNKVT có ACTN nhĩ trái và HK TNT có kích 

thước nhĩ trái lớn hơn trên siêu âm 2D và TM và chức năng trữ 

máu giảm (sức căng dương và tốc độ căng dương) và chức năng 

dẫn máu (tốc độ căng âm) giảm so với nhóm không có ACTN và 

HK TNT(p<0,01). 

 Không có sự khác biệt có ý nghĩa về kích thước và chức năng NT 

ở nhóm bệnh nhân RNKVT có THA và đái tháo đường (p>0,05). 

2. Về mối liên quan giữa các chỉ số hình thái và chức năng nhĩ 

trái với thang điểm CHA2DS2-VASc âm cuộn tự nhiên và huyết 

khối tiểu nhĩ trái, nhĩ trái ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh 

van tim. 

 Điểm CHA2DS2-VASc càng cao thì chỉ số thể tích nhĩ trái càng 

lớn và sức căng dương nhĩ trái càng giảm. 

 Các chỉ số siêu âm kích thước nhĩ trái có liên quan với ACTN nhĩ 

trái bao gồm: diện tích NT 2 buồng > 24,5cm2 (OR: 2,97), 4 

buồng > 26,7cm2 (OR: 2,81), chỉ số thể tích nhĩ trái > 55,9 ml/m2 

(OR: 3,76). 

 Các chỉ số siêu âm đánh dấu mô có liên quan với ACTN nhĩ trái 

là: sức căng dương 2 buồng ≤ 7,37% (OR: 4,8), 4 buồng ≤ 6,8% 

(OR: 7,2), tốc độ căng dương 2 buồng ≤ 0,58s-1(OR: 5,4), 4 

buồng ≤ 0,55s-1(OR: 3,0), tốc độ căng âm 2 buồng > -0,95s-
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1(OR: 5,2), 4 buồng > -0,97s-1(OR: 5,1). 

 Các chỉ số siêu âm kích thước nhĩ trái có liên quan HK TNT nhĩ 

trái bao gồm: diện tích NT 2 buồng > 26,8cm2 (OR: 6,62), 4 

buồng > 26,7cm2 (OR: 4,45), chỉ số thể tích nhĩ trái > 57 ml/m2 

(OR: 6,05). 

 Các chỉ số siêu âm đánh dấu mô có liên quan HK TNT là: sức 

căng dương 2 buồng ≤ 7,81% (OR: 21,6), 4 buồng ≤ 6,7% (OR: 

10,23), tốc độ căng dương 2 buồng ≤ 0,58s-1(OR: 4,43), 4 buồng 

≤ 0,55s-1(OR: 5,04), tốc độ căng âm 2 buồng >-0,94s-1(OR: 

1,57), 4 buồng > -0,73s-1(OR: 14,43). 

 Khi phối hợp điểm CHA2DS2 - VASc với chỉ số thể tích nhĩ trái 

và đỉnh sức căng nhĩ trái 4 buồng và/hoặc 2 buồng hoặc đỉnh tốc 

độ căng âm làm cải thiện được giá trị dự báo HK TNT của 

CHA2DS2-VASc (χ
2
 tăng từ 3,53 lên 33,48). 

 

KIẾN NGHỊ 

 

1. Nên đo kích thước nhĩ trái trên siêu âm tim 2D, TM và đánh giá 

chức năng nhĩ trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô để phân tầng 

nguy cơ huyết khối TNT ở bệnh nhân RNKVT. 

2. Nên phối hợp thang điểm CHA2DS2 – VASc với chỉ số thể tích 

nhĩ trái và đỉnh sức căng dương và/hoặc đỉnh tốc độ căng âm trên 

siêu âm đánh dấu mô để tăng giá trị dự báo HK TNT cho bệnh 

nhân RN KVT từ đó có chiến lược điều trị dự phòng huyết khối 

và đột quị hợp lý. 


