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HỆ TM NÔNG 
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HỆ TM XUYÊN 



CAÁU TAÏO MOÂ HOÏC 

Caáu taïo thaønh TM goàm 3 lôùp : 

 Lôùp trong (intima) : lôùp tb noäi maïc 

 Lôùp giöõa (media) : Tb cô trôn, moâ lieân keát, moâ 

ñaøn hoài) 

 Lôùp ngoaøi (adventitia) :moâ lieân keát, nhaùnh 

maïch maùu nuoâi TM, maïch baïch huyeát, TK giao 

caûm kích thích co maïch. 



 TM coù caùc van : daøy leân cuûa lôùp noäi maïc 

 

Hệ thống van 
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Chöùc naêng TM chi döôùi  

 

 Hoài löu maùu töø chaân veà taâm thaát phaûi 

 Beå chöùa maùu (65-75%) 

 Ñieàu hoøa cung löôïng tim 

 Ñieàu hoøa nhieät ñoä da döôùi caùc ñieàu kieän 

thôøi tieát 
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Hồi lưu TM 
 



Suy TM chi dưới 

 
 Suy TM là tình trạng TM không bảo đảm chức 

năng vận chuyển máu về tim 

 40% nữ và 20% nam 

 1% người lớn tuổi trên 60 có biểu hiện loét 

chân mạn tính 

 Việt Nam (2007) : 40,5% người > 50 tuổi 
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Suy TM chi dưới 

 Chi phí y tế ở Mỹ :  khoảng 1 tỉ đô la / năm .  

 vấn đề thẩm mỹ  

              ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng 

cuộc sống. 

                  

Sinh hoạt, lao động 
 



Sinh bệnh học 

 



Thay đổi cấu trúc thành và  van TM 

  Phì đại thành TM 

 Gia tăng sợi collagen,  

 Phá vỡ trật tự Tb cơ trơn - sợi elastine 

Lớp collagen dày lên, lớp elastine mất đi 

Dày không đều lớp nội mạc, xơ hóa giữa 

lớp nội mạc và ngoại mạc 
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DÃN TM NÔNG (Varicose vein) 







Yếu tố nguy cơ 

 
 

oDi truyền 

o Tuổi 

o Béo phì  

 

 Giới tính (phụ nữ) 

 Thai kỳ  

 Ngồi lâu, đứng lâu 
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TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG 



Phân loại CEAP  
CLINIC – ETIOLOGY – PATHOLOGY - ANATOMY 

C1 
C2 

C3 
C4 

C5 C6 
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Etiologic  (CEAP) 

 Ec (congenital) 

 Ep  (primary) 

 Es (secondary) 

 En (no venous cause identificated) 



Anatomy (CEAP) 

 As (superficial veins) 

 Ad (deep veins) 

 Ap (perforator veins) 

 An (no venous location identificated) 



Pathophisiologic (CEAP) 

 Pr (reflux) 

 P0 (obstruction) 

 Pr + o 

 Pn (no venous path identifiable) 

VD : C2, Ep, As, Pr 



Siêu âm Doppler  

 
. B-mode and color-flow imaging 



Siêu âm Doppler 



Computed Tomography 

 Đánh giá tình trạng TM và cấu trúc xung quanh 

 Tắc nghẽn : lòng TM hay chèn ép 



Magnetic resonance venography 

 Đánh giá bệnh lý TM 

với các kích thước 

khác nhau 

 Tắc TM  

 Dị dạng mạch máu 



Ascending phlebography 

     Phân biệt nguyên phát hay thứ phát 

Thông tin về giải phẫu học TM 



Intravascular Ultrasound 

 Đánh giá hình thái và mức độ nặng của hẹp TM 

 Quan sát cấu trúc giải phẫu trong lòng mạch 



Guidelines for management of Patient with VV  
and associated chronic venous disease 

Guideline title 

GRADE of 
recommendation 

Level of  
evidence 

1. Strong A. High quality 

2. Weak B. Moderate quality 

C. Low or very low quality 

1.  Clinical examination 1 A 

2.  Duplex scanning 1 A 

3.  Plethysmography 2 C 

4.  Imaging studies 1 B 

5.  Laboratory evaluation 1 B 

6.  Classification 1 A 

Glovicakik et al : The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases : Clinical practice 

guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum Journal of vascular surgery May Supplement 

2011  



BIEÁN CHÖÙNG 

1-Loeùt da : thöôøng loeùt ôû vuøng maét caù chaân, oå loeùt 

noâng, bôø ñeàu vaø ñoû.Khoâng laønh vôùi ñieàu trò noäi khoa 

2-Chaûy maùu TM daõn : sau 1 chaán thöông vaøo TM 

daõn gaây vôõ TM vaø chaûy maùu, ñaëc bieät khi beänh nhaân 

ôû tö  theá ñöùng 

3-Huyeát khoái TM daõn : Cuïc maùu ñoâng ñöôïc hình 

thaønh trong loøng maïch, bieåu hieän baèng nhöõng  khoái 

u, ñoû, ñau, noåi doïc treân ñöôøng ñi cuûa TM daõn (taéc 

TM noâng) 

4-Huyeát khoái TM saâu : laø bieán chöùng cuûa huyeát 

khoái TM noâng, cuïc maùu ñoâng töø TM hieån di chuyeån 

vaøo heä TM saâu 



Biến chứng da 



Huyết khối TM dãn 



Huyết khối TM sâu 



ÑIEÀU TRÒ nội khoa 

http://www.makemeheal.com/mmh/product.do;jsessionid=F202AB6015724F23BF084C8CAD6ABB9F?id=13262&procid=28&catid=358


Kê chân cao 

 Bn suy TM độ C3-C6 

 Giảm phù 

 Giảm áp lực TM 

 Duy trì được dòng chảy vi tuần hoàn trong trường 
hợp viêm xơ da 

Eur J Vasc Endovasc Surg (2015) 49, 678-737 



2- 

 

          Vôù tónh maïch  

 

 Giaûm ñöôøng kính TM daõn, taùi taïo chöùc naêng 

van TM suy 

 Giaûm doøng traøo ngöôïc, giaûm aùp löïc TM, laøm 

taêng doøng chaûy 

 Caûi thieän aùp löïc bôm TM, giaûm öù treä TM. 

 

http://www.makemeheal.com/mmh/product.do;jsessionid=F202AB6015724F23BF084C8CAD6ABB9F?id=11161&procid=28&catid=358


ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP 

 PHẪU THUẬT 

 

 CÁC PHƯƠNG PHÁP NỘI MẠCH 



CHỈ ĐỊNH 

  

Chæ ñònh :  

- Töông ñoái : 

- Tuyeät ñoái : coù bieán chöùng : chaûy maùu, vieâm  taéc 

TM noâng, loaïn döôõng da, loeùt da… 



Phaãu thuaät : rút bỏ TM 

Gây mê 

Tê tủy 



Phẫu thuật cột quai TM hiển - rút bỏ 

thân & các nhánh (Stripping) 

- Chảy máu 

- Nhiễm trùng 

- Tổn thương 

thần kinh 



Nội soi cắt TM xuyên 



Thủ thuật Muller 



Can thiệp nội mạch 
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Chích xơ 

laser 
Sóng cao tần 



Hủy Tĩnh mạch bằng chất xơ 

 Phát triển trong điều trị TM từ năm 1920 

 Nguyên tắc : Chích chất xơ vào lòng mạch sẽ làm tan lớp 

màng fibrinogen bảo vệ nội mạc -> phá hỏng lớp nội mạc. 

Fibrin lắng đọng trong và xung quanh thân TM gây ra 

phản ứng viêm -> xơ hóa TM trong 6 tháng  --> nghẽn 

mạch 

 Các loại thuốc chích xơ :  

 Polidocanol 

 Iodine 

 So dium tetradecylsulfate 

 Sodium salicylate… 

 



HỦY TĨNH MẠCH  BẰNG NHIỆT 

 LASER    - FDA : 1999 

 SÓNG CAO TẦN  (RADIO FREQUENCY) 

BV BÌNH DÂN -2007 



Laser nội mạch  

(Endovenous laser ablation) 



Nguyên lý: 

Tác động nhiệt lên thành 

mạch 

+ Năng lượng laser hấp 

thụ bởi Hb (810, 

980nm), nước 

(1470nm) 

+ Truyền nhiệt lên thành 

mạch 

+ Xơ hóa thành mạch 

 Mất dòng trào ngược 
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Tác động nhiệt lên thành mạch 



810nm - 2008 980nm  - 2007 

1470nm 

TRANG THIẾT BỊ 



Laser 810 nm - Angiodynamic 

Bare – tip  

2008 

Bộ Kít 



Laser 1470 nm – Venacure - Angiodynamic 

2019 



Nhanh – đơn giản – Không 

làm thủng thành mạch 
 

Micro-Access Kit 

  

• 21-gauge, 7cm, super-sharp echogenic 

tip needle 

• .018" x 45cm nitinol guidewire with 

stainless steel tip 

• 5F x 10cm sheath and dilator 



KỸ THUẬT EVLT 



Siêu âm : dòng trào ngược, kích 

thước TM 



Siêu âm TM điều trị 

- Kích thước TM 

- Điểm đâm kim vào TM 

- Các nhánh TM phụ 



Siêu âm đánh dấu (mapping) 

- Điểm đâm kim 

- Quai TM hiển 

- Các TM nông dãn 



Thủ thuật Đâm kim vào TM điều trị 

dưới hướng dẫn của siêu âm 





Kỹ thuật Đâm kim vào TM điều trị 



Kỹ thuật luồn dây laser vào TM điều trị  

Đầu dây laser cách quai 1,5 – 2cm 



Bơm phồng dung dịch thuốc tê xung 

quanh thân TM (Tumescent 

anesthesia : TA) 

- Da liễu 

- Bảo vệ mô xung quanh  

- Giảm đường kính của TM cần điều 

trị 

- Giảm đau tốt và an toàn cho Bn 

pha dung dịch gồm 0,1% Lidocaine 

+ Adrenaline + Bicarbonate trong 

250 ml nước cất  

sử dụng 100-200ml dung dịch 

lidocaine 0,2% trung hòa với sodium 

bicarbonate  

Bv Bình Dân : 250ml NaHCO3 1,4% 



Kỹ thuật tê, cô lập TM điều trị 



Chuẩn bị máy Laser 
Watt 

Chế độ phát xung 

Thời gian rút dây 



Năng lượng laser phát ra 

Desnos, F ≥ 40J/ cm là đủ để đạt hiệu quả điều trị 

- Corcos, với công suất 10-12W, tốc độ rút dây laser là 

1mm/giây có thể được ứng dụng trong các TH có đường 

kính < 10mm.  

 Khi đk to hơn, có thể giảm tốc độ, tăng thời gian 

tiếp xúc 

Energy (joules) = power (watt) x time 

(giây) (E=Pxt) 
 





Kỹ thuật phát tia laser 



Kỹ thuật Phlebectomy - Muller 



Quấn băng thun – kết thúc thủ thuật 

5- 7 ngày 



KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 

LÂM SÀNG 

98,36% cải thiện triệu chứng 

95% không còn TM dãn 
BS HỒ KHÁNH ĐỨC 



HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ 

1 tháng 

6 tháng 

TM điều trị : tắc, 

không còn dòng 

trào ngược 

Tái phát : tái 

thông > 5cm 



Thành TM dày, gần như 

không có lòng, không phổ 

dòng chảy (1 tháng) 
 

TM hiển lớn bị tắc hoàn toàn, 

xơ hóa nhỏ  (24 tháng) 
 

Nghiên cứu tại Medic – Bv Bình Dân 2013 



NC tiền cứu đa trung tâm 5 năm sau RFA  

và EVLA  trên 1000 Bn ở Châu Âu 

   Merchant RF – J Vasc Surg 2005 

 

 Tỉ lệ thành công  từ 85 – 90% 



 Biến chứng 

Phẫu thuật Laser/RF bloc Laser ngoài bloc** Tiêm xơ* 

Tắc mạch phổi 0% 0,1% 0,06% 0,01% 

HKTM sâu 1,5% 0,4% 0,3% 1% 

HKTM nông 7% 1,6% 0,2% 1% 

Tổn thương thần kinh 2,4% 0,8% 0% … 

Dị cảm 10% 4,4% 0,7% Hiếm 

Nhiễm trùng 2,4% 0,3% 0,1% Hiếm 

Tụ máu 7% 2,3% 0,3% Hiếm 

Bỏng da … 0,5% 0 … 

Chảy máu 0,6% … 0 … 

Rò bạch mạch 0,5% … … … 

Nghỉ làm việc*** 26 ngày 2 – 15 ngày 0 ngày (max 3 ng) 0j 



Bầm máu – đau căng sau thủ thuật 

Chúng tôi (810nm) : > 50% 

Các NC khác : 30 – 60% 

- Độ dài bước sóng ? 

- Năng lượng phát ra ?  

- Loại đầu dây laser ? 



Micro-explosion 

Bare tip 

810nm 

980nm 



Loại dây laser 

 

Min và cs 

Proebstle và Cs : 

Bare- tip thủng thành 

mạch là không tránh 

khỏi 

 

Năng lượng 

laser phát ra 
 

Timperman and Proebstle 

năng lượng cao hiệu quả hơn. 

Nhưng không khác biệt so với 

năng lượng thấp trong giảm 

đau sau thủ thuật 
 



Nghiên cứu khác lưu ý về độ dài bước sóng :  

810 – 1470nm; 810 – 980 nm; 940 – 1320 nm 

: Bước sóng dài ít gây bầm máu và ít đau 

hơn 

1470nm laser : tác động hiệu 

quả với năng lượng thấp 30-50 

joules/cm khi cài đặt 5-7 watts. 
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The REVOVERY trial tại 6 trung tâm với 

NC ngẫu nhiên mù đôi 2008 

 
Almeida – Recovery trial – VEITH Symposium New York 2008 

406 RFA 
 

410  EVLT 980nm 

 
100% tắc 

Điểm đau sau thủ 

thuật : 2 (30 j HP) 

Ít căng ở đùi 

Vết bầm ở đùi : 3% 

 

100% 

4.1 (p <0.0001) 

 

Nhiều hơn 

50% 
 



RF 

 RF tác động nhiệt trực 

tiếp lên thành mạch đến 

tối đa 120 độC, chỉ tác 

động  trực tiếp đến lớp 

nội mạc 

 RF không làm thủng 

thành TM do đó không 

làm tổn thương mô 

xung quanh TM 

 

Laser 

 Tác động nhiệt từ 500 -

800 độ C với tối đa là 

1200,  

 Dẫn truyền nhiệt đến 

thành mạch bằng hồng  

cầu, nước từ đó tạo ra 

huyết khối ,  

 Có thể làm thủng thành 

mạch 



So sánh RFA và Laser 1470nm đối với TM 

hiển có đường kính > 10mm 



A possible solution to eliminate vein perforations 

from laser-tip wall contact is the jacket-tip fiber 

(NeverTouch, AngioDynamics, Inc., Queensbury, 

NY) (Figure 2).  



STRIPPING 

EVLT - RFA 



Khuyến cáo 

Khuyến cáo thực hành lâm sàng của Hội phẫu thuật mạch máu Hoa Kỳ, 

Tháng 5 năm  2011 

 

Khuyến cáo của NICE: Viện Quốc gia về chất lượng chăm sóc và điều trị y 

khoa, Vương quốc Anh, tháng 7 năm 2013 

 

Các khuyến cáo Châu Âu 2014 
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Phẫu thuật kinh điển (Stripping) : Chỉ định 2B 



2 điểm quan trọng 



Desnos/Gerard © 2006  90 



Tiêm dung dịch thuốc tê xung qunah tĩnh mạch 



CÁM ƠN 


