
PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NHIỄM TRÙNG

Phẫu thuật mở hay Can thiệp nội mạch ?

Bs HỒ KHÁNH ĐỨC

Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Tim – Mạch máu

Bv Bình Dân



Phình ĐMC nhiễm trùng

• Hiếm gặp

• Thử thách : Bác sĩ phẫu thuật– Bệnh nhân

• Quan niệm điều trị : bàn cãi



Trường hợp 1

- Sốt cao
- Mạch nhanh 140L 

/ PHÚT
- Đau ngực
- Tri giác lừ đừ

Bn nam 44 tuổi



PHÌNH ĐMC NGỰC LÊN SÁT QUAI – SỐC NHIỄM TRÙNG – DOẠ VỠ



Chỉ định điều trị ?

• Nội khoa : Kháng sinh ? Hồi sức

• Phẫu thuật mở : sử dụng CEC, thay ĐMC lên ± quai ĐMC ?

• TEVAR ?

Total debranching



Phẫu thuật mở cấp cứu



Túi phình



• Cắt bỏ đoạn nhiễm

trùng

• Lấy sạch mô NT, 

huyết khối





HẬU PHẪU
• Vi trùng : Staphylococcus aureus

• Kháng sinh : Vancomycin 2 tuần,

• Xuất viện sau HP 21 ngày – kháng sinh uống 6 tháng

• 1 năm theo dõi



Trường hợp 2 : Bn nữ - 55t

• 7 ngày : Sốt ớn lạnh, đau ngực trái lan sau lưng, ho khan. 

• Bv Phạm Ngọc Thạch : Nhiễm trùng huyết chưa rõ ngõ vào, TD sốt

XH, tiểu đường type 2.

• Cấy máu : Salmonella spp

• Siêu âm tim : không sùi các van tim, EF 60%

• Kháng sinh : Piperacillin/ Tazobactam (8 ngày)



• 15 ngày kháng sinh đủ 8 ngày, còn sốt, đau ngực

• -> chụp CT ngực : phình ĐMC ngực xuống, tụ máu quanh thành mạch -> hội chẩn
chuyển viện

• Cấy máu : âm tính





Chẩn đoán : Phình giả ĐMC ngực xuống – nhiễm trùng

TEVAR





HẬU PHẪU

• Ổn định

• Không sốt

• Hết đau ngực

• Mạch quay trái ok

• Xuất viện : Hp 3

• Kháng sinh 6 tháng



6 tháng



Ko Endoleak

Ko còn khối máu tụ



Trường hợp 3 : Bn nam , 36t

• Xuất huyết tiêu hóa nặng – 3 đợt/ 3 tháng

• Nội soi dạ dày – đại tràng : không thấy tổn thương

• Nhập viện cấp cứu 1/2019

• Bs khoa cấp cứu - > Chụp MSCT bụng tìm tổn thương : phình ĐMC 
bụng dưới thận dạng túi



MSCT BỤNG 

Hỗng tràng – huyết khối bít lỗ

ĐMC



vết thương do dao đâm vào lưng 10 năm
-> Xử lý : may vết thương

tiền căn :  

:  Phình giả ĐMC bụng



CHẨN ĐOÁN : XHTH nặng do Rò túi phình giả
ĐMC bụng – ruột non
• Chiến lược xử trí :

1. Mổ mở : ghép Dacron – vá lỗ rò hỗng tràng. 

-> Nguy cơ : nhiễm trùng (dịch tiêu hóa), chảy máu, xì ruột non

2. EVAR ?



DSA cấp cứu





Hậu phẫu

• Bn ổn định

• Xuất viện ngày 3.

• Tiếp tục kháng sinh 6 tháng

• Không xuất huyết tiêu hóa

• Theo dõi chụp MSCT / 6 tháng
• 3 năm



3 năm sau

• Không tái phát XHTH

• Không dấu hiệu nhiễm trùng

• MSCT : không thấy khối máu tụ
cạnh ĐMC



Định nghĩa

• NT làm thủng thành ĐM -> khối máu tụ -> túi phình

• Phình giả

• Nguy cơ : 
➢Sốc nhiễm trùng, 

➢Vỡ phình

➢Tử vong



Dịch tể

Hiếm gặp

Tỷ lệ tử vong, biến chứng cao

Mỹ : 1% / phình

Châu Á : 3% / phình ( Đài Loan : 13%)

Việt Nam ?



Y văn

• 1844 : Rokitansky : áp xe thành ĐM

• 1851 : Koch báo cáo 22 TH đột tử do vỡ phình SMA khi điều trị IE

• 1885 : Osler : nhiễm trùng thành mạch và hình thành túi phình sau đó

• Ban đầu mô tả phình nhiễm trùng tìm thấy trên các Bn viêm nội tâm

mạc nhiễm khuẩn -> mycotic aneurysm

• Ngày nay : nhiễm trùng thành mạch -> Infected aortic aneurysm



Phân loại

Nguyên bệnh sinh



Phân loại

Vị trí tổn thương

- Bệnh Osler : ĐMC bụng, ĐM 

đùi, SMA

- Đường máu : Đoạn xa ĐMC, 

ĐM đùi, chậu và khoeo

- Vết thương : đùi, cánh tay

(thủ thuật, ma túy…)



Động mạch chủ
Vi trùng
- Thay đổi
- Mỹ : 50% gram dương

(Streptococcus, Staphylococcus)
- Châu Á : 75% gram âm

(Salmonella)



Lao (Việt Nam)

VI TRÙNG



Vi trùng

• Vỡ phình – Tử vong : VT Gram-âm > Gram-dương.

• Phình phát triển nhanh và nguy cơ vỡ sớm : Salmonella 

• Cấy máu : (+) 50–85% Bn, 

• Cấy VT từ mô thành túi phình : (+)  62–76% Bn



Chẩn đoán

Lâm sàng



Siêu âm



CT SCAN



Fluorodeoxyglucose - 18F-FDG PET

PET-CT

Trước can thiêp



Fluorodeoxyglucose - 18F-FDG PET

PET-CT

sau can thiêp



QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ

✓ Kiểm soát nhiễm trùng

✓ Cắt lọc triệt để mô nhiễm trùng

✓ Tái lưu thông mạch máu (vô trùng)

✓ Dự phòng tái phát nhiễm trùng

✓ Phẫu thuật : tránh vỡ túi phình



ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH

▪ Kháng sinh phổ rộng
▪ Châu Á : Tần suất Salmonella cao
➢ Ceftriaxone
▪ Thời gian : 4-8 tuần dựa trên
✓ Lâm sàng : Sốt
✓ Cấy máu : Âm tính
✓ Các yếu tố viêm : BC, CRP
▪ Ống ghép nhân tạo / Stengraft : 
➢ Kháng sinh kéo dài





ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH SAU MỔ

❖ Chưa đồng thuận

❖ Kháng sinh đường uống 4-8 tuần

❖ Theo dõi: lâm sàng – cận lâm sàng

❖ Kháng sinh kéo dài : can thiệp nội mạch



ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH – KHÔNG CAN THIỆP NGOẠI KHOA

✓Thường gặp nhất :
Salmonella 50% (11/22 ca)

✓Tiên lượng điều trị nội
khoa tốt hơn so với phình
nhiễm trùng không do
Salmonella

✓Có thể điều trị thay thế
trong trường hợp không
thể phẫu thuật



PHẪU THUẬT

Kiểm soát nhiễm trùng :

➢ Cắt lọc mô nhiễm trùng

➢ Dẫn lưu

Tái lưu thông mạch máu ?
- Cầu nối ngoài cơ thể
- Ống ghép tại chỗ



Nguy cơ phẫu thuật

❖Tỉ lệ tử vong cao : 23- 39%

❖Cầu nối ngoài cơ thể : 
• tắc cầu nối

• Chảy máu, 

• Rò tiêu hóa – ĐMC bụng (mỏm cụt)

❖Nối tại chỗ : nhiễm trùng ống ghép (10-20%)





TEVAR - EVAR

✓ Semba và cs : TH EVAR đầu tiên 1998

✓ Nhanh chóng kiểm soát chảy máu

✓ Giảm tỉ lệ biến chứng – tử vong do phẫu thuật : kẹp ĐMC, truyền

máu…



TEVAR - EVAR

✓ Đặt ống ghép trực tiếp, gần vị trí NT,

✓ Không cắt lọc mô NT,

✓ không cấy vi trùng

➢ Nguy cơ tái NT huyết, NT ống ghép

➢ Kết hợp kháng sinh kéo dài



TEVAR - EVAR

• Phình vỡ, TEVAR – EVAR giúp nhanh chóng ổn định tuần hoàn

• Đối với bn ổn định, nên điều trị kháng sinh trước , 

• Bn cấy máu trước can thiệp (+) 

• Bn còn nhiễm trùng sau can thiệp : 

➢có nguy cơ cao tử vong sớm do biến chứng của nhiễm trùng



Kháng sinh sau TEVAR - EVAR

Khi ống ghép nội mạch phủ vị trí thủng của ĐMC, 

• Làm mất dòng chảy xoáy trong túi phình, 

• Kháng sinh sẽ thấm từ từ qua ống ghép đến mô xung quanh, diệt vi 

trùng.

➢Kháng sinh lâu dài sau can thiệp nội mạch





123 patients treated with EVAR for MAAs in the 
abdominal and thoracic aorta demonstrated 

EVAR was feasible and durable treatment option for 
most MAA patients. 

Survival was 91%, 75%, 55%, and 41% after 1 month 
and 1, 5, and 10 years, respectively.

A retrospective European multicenter study



In that cohort, OSR and EVAR were performed in 62 and 70 patients, 

respectively.4

Overall survival was 86%, 79%, 59%, and 39% at 3 months and 1, 5, and 10 

years, respectively. Survival was significantly lower for OSR compared with 

EVAR at 3 months (74.2% vs 95.7%) and at 1 year (72.5% vs 83.9%);. 

There was no difference in long-term survival or incidence of infection-related 

complications or frequency of reoperation between the two groups. 

The largest study on MAAs was a Swedish population-based 
cohort study consisting of 132 patients with abdominal MAAs



KẾT LUẬN

▪ Phẫu thuật mở : Cắt bỏ thành ĐMC nhiễm trùng + cắt lọc mô

nhiễm trùng xung quanh + tái tạo lưu thông mạch máu : tiêu

chuẩn vàng

▪ Tái tạo mạch máu tại chỗ bằng ống ghép nhân tạo + dùng

kháng sinh phù hợp : lựa chọn an toàn, có thể áp dụng cho

phần lớn các Bn

▪ Kháng sinh điều trị lâu dài là không cần thiết



▪ Phình NT ổn định, can thiệp nội mạch có thể là giải pháp thay

thế hợp lý, đặc biệt là đối với Bn nguy cơ cao

▪ Nếu lâm sàng cho phép, thủ thuật có thể thực hiện sau khi

kiểm soát được NT, thường là ít nhất 3-7 ngày sau khi điều trị

kháng sinh phổ rộng

▪ Kháng sinh đường uống tiếp tục ít nhất 4-8 tuần hay thậm chí

kéo dài cả đời được khuyến cáo

KẾT LUẬN



CÁM ƠN


