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Bệnh tim bẩm sinh

Không tím Có tím

Tuần hoàn phổi

bình thường

Tăng tuần hoàn phổi,

phình giãn thân ĐMP

Tăng tuần hoàn phổi,

giãn buồng tim 

Giảm tuần hoàn phổi,

shunt phải trái

2.Nhĩ trái giãn, nhĩ phải bình 

thường

-Thông liên thất (ĐMC nhỏ)

-Ống động mạch (ĐMC lớn)

-Cửa sổ phế chủ

-Rò xoang Valsalva vào thất 

phải

3.Nhĩ trái giãn, nhĩ phải giãn

-Thông thất trái – nhĩ phải

-Rò ĐMV vào nhĩ phải

-Rò xoang Valsalva vào nhĩ 

phải

3.Tăng tuần hoàn phổi thụ 

động

-Hội chứng thiểu sản thất 

trái

2.ĐMP giãn, phình

-Thất phải hai đường ra type 

I

-Hội chứng Eisenmenger

3.Buồng tim rất giãn

-Không lỗ van ĐMP

-Ebstein nặng

2.Giãn buồng tim

-Thiểu sản tim phải

-Tâm nhĩ chung

-Hẹp van ĐMC

-Hẹp van ĐMP

-Hẹp eo ĐMC

-Fallot hồng

1.Nhĩ trái không giãn

-Thông liên nhĩ 

1.ĐMP nhỏ, lõm

-Hoán vị đại động mạch

-Không lỗ van ba lá + thông 

liên thất

-Tâm thất độc nhất

-Thất phải hai đường ra type 

II

1.Buồng tim bình thường

-Fallot 4

-Hoán vị đại động mạch + 

hẹp phổi

-Không lỗ van ba lá + hẹp 

phổi

-Tâm thất độc nhất, hẹp phổi



• Bệnh TBS khiếm khuyết VLT thông thương giữa TT - TP

• Tần suất: 30% các bệnh TBS

• Phát hiện, điều trị sớm: rất quan trọng

• Phương pháp điều trị:
• Nội khoa
• Đóng lỗ TLT bằng dụng cụ
• Phẫu thuật: pp điều trị kinh điển

Fr: Adult congenital Heart Disease; p4

TỔNG QUAN THÔNG LIÊN THẤT



• TLT phần quanh màng (Perimembranous septum): 70% - 80%

• TLT phần buồng nhận (Inlet Septum): 3% - 8%

• TLT phần cơ bè (Trabecular Septum): 5% - 20%

• TLT phần thoát/ phần phễu (Outlet Septum - Infundibular/ Conal
Septum - Supracristal, Infracristal): 5% - 7%

PHÂN LOẠI THÔNG LIÊN THẤT



. Volume over load: volume of previous cycle => right

heart => increased volume next cylce for left heart => LA

+ LV dilated => LV still dilated => shunt still L to R => still

have chance for surgery

2. PA increased volume & left heart pressure =>

increased PAP by time => may need PVR in cathlab

before surgery plus look for Dd – murmur – CXR

3. Left heart failure first => then right heart failure => then

both heart failure

Volume over load

Clinical: recurrent pneumonia (good caused still much L to R shunt), poor weight gain 

=> surgery

Holo systolic murmur between nipples => beginning systolic murmur + loud P2 => no

murmur + P2 only (bad news) (LV smaller). All procedure depenced on increasing of 

PAP

Left heart fairlure (apex displaced laterally and inferiorly) => P2 loud caused high PAP 

=> right heart failure (jugular venous distension, peripheral odema, liver enlarged to 

below the costal margin)



TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN TRÊN SIÊU ÂM TIM

• Đánh giá vị trí và loại thông liên thất. 

• Đánh giá kích thước lỗ thông liên thất.

• Đánh giá hướng của shunt qua thông liên thất.

• Đánh giá ảnh hưởng của shunt.

• Đánh giá các bất thường kèm theo.



ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ VÀ PHÂN LOẠI THÔNG LIÊN THẤT

• Nên sử dụng nhiều mặt cắt để đánh giá.

• Cả SA 2D và SA dopler.

• Quan sát cả VLT từ mỏm tim để tránh bỏ sót.



Mặt cắt quan sát (1):

✓Trục dài cạnh ức (Parasternal long axis- PLAX): đánh giá TLT

quanh màng, TLT phần cơ bè.

✓Trục ngắn cạnh ức (Parasternal short axis- PSAX): xác định vị trí lỗ

TLT

ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ VÀ PHÂN LOẠI TLT



Mặt cắt quan sát (2):

✓4 buồng từ mỏm tim (Apical four- chamber view): Đánh giá TLT buồng nhận , TLT

phần cơ và TLT trong thông sàn nhĩ thất

✓5 buồng từ mỏm (Apical five- chamber view): đánh giá TLT quanh màng, ĐRTT, TLT

với lá vách VBL

✓4 buồng dưới sườn (Subcostal 4 C view ): cho phép đánh giá TLT phần phễu, sai

lệch VLT trong T4F

ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ VÀ PHÂN LOẠI THÔNG LIÊN THẤT



















TLT lỗ nhỏ: < 1/3 đk ĐRTT (< 5mm)

TLT lỗ vừa: 1/3- 1/2 ĐRTT (5-10 mm)

TLT lỗ lớn: > 1/2 đk ĐRTT (>10 mm)

(Kích thước đo đạc nên thực hiện trên SA 2D vì SA doppler màu

thường cho kích thước lớn hơn)

ĐÁNH GIÁ KÍCH THƯỚC LỖ THÔNG

Fr: Heart Diseasse , Moss and Adams’  Edition 8th 



- Sử dụng SA Doppler màu và doppler xung

- Shunt khởi phát xuất hiện trong thì tâm thu

ĐÁNH GIÁ HƯỚNG CỦA SHUNT QUA LỖ 

THÔNG LIÊN THẤT



- Sử dụng SA TM, SA Doppler xung, Doppler liên tục

- Quá tải thể tích được phản ánh bởi

• Giãn nhĩ trái

• Giãn và phì đại thất trái

• Tăng áp ĐMP (Ước tính ALĐMP  qua phổ HoBL hoặc phổ HoP) 

• Qp/Qs

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SHUNT



Tứ chứng Fallot, chuyển vị đại động mạch, không lỗ van ĐMP,

không lỗ van 3 lá, kênh nhĩ thất, thất phải 2 đường ra, sa lá van

ĐMC trong TLT phần phễu, phình vách màng, lá vách van ba lá

trong TLT quanh màng, bất thường trở về TMP…

ĐÁNH GIÁ CÁC BẤT THƯỜNG LIÊN QUAN



ĐIỀU TRỊ

• Trẻ em với Shunt lớn, suy tim xung huyết, điều trị nội tối ưu thất bại → nên PT sớm trước

12 tháng tuổi đề phòng suy tim xung huyết và tăng áp phổi

• Tiến triển bệnh lý van ĐMC ( HoC) liên quan TLT phần phễu → chỉ định đóng lỗ TLT

• Banding ĐMP có vai trò với trẻ sinh non, nhẹ cân ( <3kg), TLT nhiều lỗ.

• Bít TLT bằng dụng cụ qua da : TLT phần quanh màng, TLT phần cơ, biến chứng thủng

vách thất sau NMCT

Fr: Heart Diseasse , Moss and Adams’  Edition 8th 







HỘI CHẨN TIM BẨM SINH

16/11/2020
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CHUYÊN MÔN

• Lý do vào viện: Mệt khi gắng sức

• Bệnh sử: Bệnh tiền sử tim bẩm sinh từ nhỏ, gần đây thường mệt khó thở khi gắng sức,
nhập viện

• Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tim đều âm thổi tâm thu 3/6 cạnh ức trái, phổi không
ran, bụng mềm

• Tiền sử:

• Thông liên thất quanh màng

Mạch Nhiệt độ Huyết áp Nhịp thở

110 l/ph 37 oC 100/70 20 l/ph
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CẬN LÂM SÀNG KHÁC

• Siêu âm tim: Thông liên thất phần quanh màng, dãn nhẹ thất 
trái, chức năng tâm thu thất trái bảo tồn

• X quang ngực: chưa ghi nhận bất thường

• Siêu âm bụng: Chưa ghi nhận bất thường
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HUYẾT ĐỒ
Xét nghiệm Giá trị

Leukocytes 7.48

%Neutrophils 35.6

%Eosinophils 0.71

%Monocytes 5.01

%Basophils 1.0

%Lymphocytes 57.7

Erythrocytes 4.51

Hgb 10.7

Hct 34.4

Platelets 303
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SINH HÓA

Xét nghiệm Giá trị

Glucose 91.32

Urê 21.06

Creatinin 0.538

ALT 9

AST 30

Na 136

K 3.8

Cl 104
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ĐÔNG MÁU

Thông số Giá trị

PT 13.9

PT % 93

INR 1.05

APTT 32.3

Nhóm máu A+
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KẾT LUẬN

• Chẩn đoán xác định: Thông liên thất quanh màng, giãn nhẹ thất

trái, tăng áp phổi

• Xử trí: Thông tim khảo sát, bít lỗ thông liên thất nếu giải phẫu

phù hợp

• Nguy cơ: trung bình

• Đường vào: Tĩnh mạch, động mạch đùi (P)



























THANKS FOR WATCHING


