
VAI TRÒ CỦA MSCT SO VỚI 

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG 

XÂM LẤN KHÁC  TRÊN BN HỘI 

CHỨNG VÀNH MẠN.
TS BS Nguyễn Tuấn Vũ

ĐHYK PNT-TTYK MEDIC



TỔNG QUAN VỀ MSCT TRONG CHẨN 

ĐOÁN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH

Achenbach S ( 2001 ): đánh giá hẹp ĐMV bằng máy MSCT 4 
slice : sens 85%, spec 76%.

Martin H. K. Hoffmann ( 2005 ), MSCT 16: sens 95% , spec 
98%. [5]

Raff et al. ( 2005 ): MSCT 64: 86% & 95% by segment, 91% 
& 92% by artery. [3]

Sebastian et al. ( 2007 ): MSCT 64: sens 92%, spec 97%. [7]

Meijboom et al. ( 2008 ):MSCT-64, n=360: sens 99%, spec 
64%

MEDIC  HCMC: MSCT 64 từ 10/ 2006.Máy MSCT 640 từ
03/2013



Nguyên lý cơ bản Chụp cắt lớp vi tính

From Pim J de Feyter ( 2005 )



Nguyên lý cơ bản Chụp cắt lớp vi 

tính



Spiral CT & MSCT

From U. Joseph Schoepf ( 2005 ),



Dual source CT system



KHẢO SÁT HẸP ĐỘNG MẠCH VÀNH

Dual energy CT:  Thương tổn xơ

vôi đoạn gần LAD; Hình (a) 

40keV mãng xơ lớn, (b) 60keV 

mãng xơ nhẹ hơn, (c) 80keV 

mãng xơ vữa giảm giảm kích

thước hơn

Single energy CT: Thương

tổn xơ vôi có kích thước 

bằng với mức 60keV

Dual energy CT in Cardiovascular Imaging, Patricia M Carrascosa, 2015



KHẢO SÁT TƯỚI MÁU CƠ TIM

Dual energy cardiac CT: BN nam 61 tuổi, nhịp tim 65l/p, 

DSCT 100kV/Sn140kV, sau khi điều chỉnh kV thích hợp

120kV, hình ảnh 3D tắc từ đoạn giữa LAD, bản đồ Iodine 

khảo sát tưới máu cơ tim, thấy vùng mỏm thất trái giảm

tưới máu nặng và không thấy được hình ảnh này trên

mặt cắt axial chuẩn

Dual energy CT in Cardiovascular Imaging, Patricia M Carrascosa, 2015



Kỹ thuật chụp, máy móc
Phương tiện: máy MSCT 16, 64, hiện nay 640 cảm biến

Vòng xoay đầu đèn 0,33 giây

Cản quang tĩnh mạch Ultravist , Xenetic :1ml/kg, 3-

5ml/giây

Kỹ thuật bơm đuổi để tạo sự tương phản giữa buồng

tim phải và trái, giúp thấy mạch vành dễ hơn

Thu nhận dữ liệu theo thể tích ( acquired Volume data )

Bề dầy lát cắt 0,5mm, tái tạo 0,5mm

Xử lý hình ảnh: phần mềm Vitrea 6.0, Vital Images.

Chụp một chu chuyển tim đủ lấy toàn bộ tim

Giảm ăn tia 30-80, nhịp nhanh lấy hình 30-50% chu

chuyển, tim chậm 70-80 chu chuyển

Loạn nhịp máy tự lấy 2 đến 3 chu chuyển tim, do đó nên

chỉnh nhịp dưới 65/phút



Máy móc phương tiện chụp



ECG synchronized image 

reconstruction

From Guillem Pons-Lladó,  ( 2006 )From Pim J de Feyter ( 2005 )



Continuous scanning & ECG-triggered 

X- ray tube modulation

Reduction of radiation 

exposure
From Pim J de Feyter ( 2005 )



Các cách thu nhập dữ liệu khi chụp cắt

lớp vi tính tim



Kỹ thuật xử lý ảnh

MPR: Multiplanar Reformation

MIP: Maximum Intensity Projection

Volume Rendering Technique

Shade Surface Display

Đối với khảo sát mạch vành hay sử dụng

Curved 2 D ( ảnh tái tạo đường cong 2 chiều )

Volume Rendering ( ảnh 3 chiều bề mặt )

3D CT-Angiography ( ảnh 3 chiều cây mạch

vành )



Tái tạo hình theo đường cong 2 

chiều



Tái tạo hình 3 chiều bề mặt



Hình cây ĐMV 3 chiều



10 Chỉ định chính của chụp MSCT mạch vành
Stephan Achenbach ( April, 2008 ); Applied Radiology

1-Loại trừ hẹp ĐMV ,ở bn ổn định, mà các XN 

khác trước đó nghi ngờ nhiều bệnh mạch

vành.

2-Loại trừ bệnh động mạch vành ở người đau

ngực cấp tính

3-Chẩn đoán bất thường xuất phát, bất

thường đường đi của ĐMV

4-Loại trừ hẹp mạch vành trước phẫu thuật

tim không do mạch vành như thay van tim, 

cắt bỏ khối u…



5-Theo dõi sau mỗ bắc cầu mạch vành, 

xem có hẹp hay tắc chỗ nối.

6-Lựa chọn thay thế cho chụp mạch vành

cản quang trong những trường hợp không

thể chụp mạch cản quang như tạng xuất

huyết, bóc tách ĐMC ngực, Viêm nội tâm

mạc nhiễm trùng lan rộng.

7-Làm rõ những trường hợp chụp mạch

vành cản quang rồi mà thương tổn chưa

rõ, ví dụ hẹp lỗ xuất phát mạch vành, bất

thường xuất phát, hẹp nhánh bên…



8-Cung cấp thông tin hữu ích giúp can 

thiệp mạch vành qua da thành công, đó là

những trường hợp CTO, Chụp cắt lớp

giúp biết chiều dài tổn thương, mức độ vôi

hóa, liên quan chỗ chia đôi ( bifurcation ).

9-Đánh giá Stent mạch vành còn hoạt

động tốt.

10-Xác định sự hiện diện của plaque chưa

gây hẹp nhưng có nguy cơ cao: những

vùng giảm đậm độ HU trong plaque sẽ dễ

nứt ( vulnerable ).



Các loại nhiễu ảnh

Do cử động: cử động của hơi thở, của

bệnh nhân, loạn nhịp tim…

Do vôi hóa thành ĐMV hoặc do stent và

các kẹp phẫu thuật…( Vai trò của Chụp

cắt lớp vi tính 2 mức năng lượng )



Đánh giá mức độ hẹp mạch vành trên

MSCT ( Tứ phân vị: Quartile Description )

Bình thường 0-24%

Hẹp nhẹ 25-49%

Hẹp trung bình 50-70%

Hẹp nặng > 70 – 99%

Tắc hoàn toàn
( Key data elements and definitions for cardiac imaging: a 

report of the ACC/AHA.J Am Coll Cardiol 2009; 53(1): 

91-124 .)



Mô tả đặc điểm mảng xơ vữa& 

ĐMV tổn thương.
Thể tích: MSCT và IVUS có sự tương

quan chặt chẽ: r2=0,69

Plaque: vôi hóa, xơ hóa, hỗn hợp ( vôi và

không vôi hóa ).

Huyết khối lòng mạch vành

Bóc tách mạch vành



Mức độ phát hiện chính xác sang thương

mạch vành hẹp có ý nghĩa huyết động dựa

vào FFR

CTCA visual estimate:  49%

Quantitative CTCA:       71%

Coronary angiography, visual: 61%

Quantitative CA: 67%



Dự trữ lưu lượng mạch vành

Fractional Flow Reserve

Hiện có 3 công trình lớn: DISCOVER-Flow 

trial, DEFACTOR trial và PLATFORM trial 

nghiên cứu giá trị của FFR đo trên MSCT 

trong xác định hẹp có ý nghĩa huyết động.

FFR sẽ tốt hơn CTA trong trường hợp có

nhiễu do cử động, vôi hóa hoặc tỉ số tín

hiệu/ nhiễu thấp.



FFR trong đánh giá hẹp có ý nghĩa

huyết động



Mảng xơ vữa bền vững và

không bền vững

HC MẠCH VÀNH MẠN: CCS HC VÀNH CẤP



2019 ESC Guideline

Hướng dẫn tập trung chủ yếu lên HCMV mạn ( Chronic 

coronary syndrome: CCS ) thay vì tập trung vào HCV 

cấp ( ASC ).

Biểu hiện lâm sàng Bệnh động mạch vành ( CAD ) chia

làm 2 nhóm HCV cấp ( ASC ) và HCV mạn ( CCS, thay

vì gọi là stable CAD ).

Bệnh ĐMV ( CAD ) là một quá trình động của tích tụ các

mảng xơ vữa và suy chức năng tuần hoàn mạch vành, 

có thể được thay đổi nhờ Thay đổi lối sống, thuốc, tái

tưới máu.

Cập nhật hóa các phương pháp chẩn đoán mới để xác

định và loại trừ Bệnh ĐMV.



Nghiên cứu ngẫu nhiên đa trung tâm

PROMISE (Prospective Multicenter Imaging 

Study for evaluation of Chest Pain )



Nghiên cứu PROMISE

10.003 bệnh nhân nghi ngờ Bệnh ĐMV được sắp xếp

ngẫu nhiên làm test chẩn đoán TMCT hoặc chụp MSCT 

mạch vành như xn ban đầu.

Kết quả sau 2 năm theo dõi:

Các biến cố tim mạch chính và biến chứng kết hợp với

test chẩn đoán bằng nhau giữa 2 nhóm

Tần suất chụp mạch vành cản quang ( 12% so với

8,1%), tái tưới máu ( 6,2% so với 3,2%, p< 0,001 ) cao

hơn trong nhóm có chụp CT mạch vành như là test  

chẩn đoán ban đầu.

Tần suất những ca chụp mạch vành cản quang không

có bệnh cũng giảm đi ( 3,4% so với 4,3%, p< 0,02 ).

KL: KHÔNG CÓ NGUY CƠ LS khi sử dụng CT mạch

vành như là test chẩn đoán đầu tiên ở bn nghi Bệnh

ĐMV



Nghiên cứu ngẫu nhiên đa trung tâm

SCOT-HEART (Scottish Computed 

Tomography of the HEART )



Nghiên cứu SCOT-HEART

Nghiên cứu đa trung tâm , ngẫu nhiên trên 4146 bn Đau

ngực ổn định chỉ làm test chẩn đoán chức năng hoặc

test chức năng + chụp CT mạch vành trong khung cảnh

nghi ngờ Bệnh ĐMV.

Các thông tin thêm từ chụp CT mạch vành làm thay đổi

điều trị đã được dự kiến ( 15% so với 1%, p< 0,001 ). 

Nhưng không ảnh hưởng đến triệu chứng sau 6 tuần ( 

p=0,22 ), hoặc tần suất nhập viện ( p=0,21% ) hoặc tái

nhập viện do đau ngực ( p=11,9% so với 12,7%, p=0,40)

Sau 1,7 năm, tần suất NMCT gây tử vong và không tử

vong giảm 38% ( p=0,05 ) nếu test chẩn đoán TMCT 

được bổ sung bằng chụp CT mạch vành.



Tiếp cận chẩn đoán ban đầu với bn Đau thắt

ngực ( Angina ) và bn nghi ngờ bệnh động

mạch vành ( suspected CAD )

Nguồn: 



Khuyến cáo mới chủ yếu của ESC 2019 

về HC mạch vành mạn















MSCT trong chẩn đoán và xử trí HCV mạn ( CCS )

Các test  hình ảnh chẩn đoán chức năng không xâm lấn

hoặc MSCT được khuyến cáo để chẩn đoán Bệnh ĐMV ( 

CAD ), ở BN có triệu chứng mà lâm sàng không loại trừ

được nghẽn ĐMV. ( Mức chứng cứ: I )

Lựa chọn test chẩn đoán không xấm lấn ban đầu dựa trên

lâm sàng gợi ý nhiều đến Bệnh ĐMV, và các đặc điểm

khác của BN ảnh hưởng lên khả năng chẩn đoán của test 

sử dụng, trang bị sẵn có tại chỗ. ( Mức chứng cứ: I )

Các test hình ảnh chẩn đoán chức năng được chỉ định khi

MSCT cho thấy Bệnh ĐMV nhưng không chắc về ý nghĩa

hoặc không chẩn đoán được. ( Mức chứng cứ: I )



MSCT trong chẩn đoán và xử trí HCV mạn ( CCS )

Chụp mạch vành cản quang được khuyến cáo ở 

BN lâm sàng rất gợi ý Bệnh ĐMV, và triệu chứng

nặng, kháng trị điều trị nội khoa; hoặc Đau TN ở 

mức gắng sức thấp và có nguy cơ cao theo đánh

giá LS. Chụp mạch vành xâm lấn phải có sẵn và sử

dụng để đánh giá hẹp mạch vành trước khi tái tưới

máu, trừ khi hẹp trên 90%. ( Mức chứng cứ I )

Chụp mạch vành xâm lấn có đánh giá chức năng, 

nên chỉ định ở BN mà chẩn đoán không chắc chắn

bằng phương pháp không xâm lấn.( Mức chứng cứ

IIa )



MSCT trong chẩn đoán và xử trí HCV 

mạn ( CCS )
Chụp MSCT mạch vành không được khuyến

cáo ở BN vôi hóa mạch vành nặng, nhịp tim

không đều, béo phì, không có khả năng hợp

tác nín thở, và các điều kiện khác ảnh hưởng

lên chất lượng hình ảnh MSCT.( Mức chứng

cứ III ).

Chụp MSCT mạch vành nên được xem xét

thay thế Chụp mạch vành xâm lấn ở BN mà

các test không xâm lấn khác mà kết quả

không rõ hoặc không chẩn đoán được.( Mức

chứng cứ IIa )



Đánh giá nguy cơ ở bn Đau TN và hoặc

khó thở và nghi ngờ Bệnh ĐMV



OCCLUSION OF THE PROXIMAL LAD



Hẹp RCA II

Axial view

MIP

DSA



Mảng xơ vữa không bền vững



Mảng xơ vữa bị vỡ



Ca lâm sàng NMCT cấp

Hẹp LAD do mảng xơ vữa hỗn hợp LAD I

Hình ảnh tái tảo 3 chiều Volume Rendering và tái

tạo đường cong Curved 2 D Reformation



Mảng xơ vữa hỗn hợp LAD gần



Nhánh mũ LCX không hẹp



Mảng xơ vữa hỗn hợp RCA



Mảng xơ vữa hỗn hợp RCA I và II



Khảo sát nhánh liên thất sau



Hình curved 2 D của toàn bộ ĐMV phải

đến nhánh liên thất sau



Stent LAD tốt, cản quang mạch máu

sau stent bình thường



Khảo sát Stents sau

can thiệp

Occluded Cx

After stenting
The patent Cx stent

Vessel distal 

the stent 

clearly 

contrast 

enhanced



Bắc cầu Động mạch vú trong đến Động mạch liên

thất trước kèm một stent trước chỗ bắc cầu



A  LIMA  BYPASS GRAFT INSERTED INTO LAD



CABG: VENOUS GRAFTS

An occluded venous graft toward the 
CX

( Nipple sign )

Multiple  venous 

bypassgrafts



Phẫu thuật bắc cầu ĐMV



Bất thường xuất phát và đường đi ĐMV
Bất thường của ĐMV có tần suất 0,17% trên tử thiết, 

1,2% trên chụp mạch cản quang ở các ca nghiên cứu

bệnh ĐMV.

Gây các biến cố tim mạch nặng nề và đột tử ở những

người trẻ khỏe, hoàn toàn không có triệu chứng đặc

hiệu gì trước đó.

Nghiên cứu tại VN: Vũ Duy Tùng 2014 ( MSCT-64, 164 

bn: bất thường 15,24%, bất thường xuất phát 1,82%, 

13,41% cầu cơ tim ) Võ NguyễnThành Nhân 2016 ( 

MSCT-640, 510 bn: bất thường 4,9%, cầu cơ 2,4%, các

bất thường khác dưới 1%).

Lâm triều Phát và cộng sự khoa Hồi sức phẫu thuật tim

BVCR vữa phẫu thuật nới rộng lỗ xuất phát của ĐMV 

phải xuất phát bất thường từ xoang Valsalva trái, trên

một bn nam 36 tuổi đau ngực và ngất.( Tạp chí Thầy

thuốc Việt Nam ).



Các kiểu bất thường xuất phát& đường

đi của ĐMV trái chính

LMCA  xuất phát từ xoang 

Valsalva phải, gập góc với ĐMC 

và bị kẹp giữa 2 đại động 

mạch.    



ĐMV trái chính xuất phát từ xoang Valsalva

phải
( Intra-Arterial course of LMCA )



Bệnh án minh họa

Bệnh nhân Nam, 25 tuổi ,Thạnh Hóa, Long An

Đến khám Medic ngày 07-08-2018

Thường xuyên mệt, đau ngực trái và ngất, ngưng tim

một lần cấp cứu thành công.

Không tăng huyết áp, không hút thuốc lá

Gia đình không ghi nhận bất thường

Được chẩn đoán: Bệnh cơ tim dãn nở tiên phát, chụp

MSCT loại trừ Bệnh lí động mạch vành



Nhịp xoang, sóng QS ở V1,V2

ST chênh xuống V4-V6

Điện tâm đồ



X-Quang ngực :Bình thường



Siêu âm tim

Thất trái dãn, vô động vách liên thất, giảm trung bình chức 
năng tâm thu, EF=35%



MSCT mạch vành cản quang

LAD KHÔNG HẸP

LMCA

LAD

CX



RCA KHÔNG HẸP

LCX KHÔNG HẸP

RCA

LM

Cx

LAD



Bất thường xuất phát và đường đi của

ĐMV trái chính.

PA

AO

ĐMV trái chính bị kẹp giữa 2 đại động mạch



ĐMV trái chính LMCA xuất phát từ

xoang Valsalva phải

Gập gócAO

RVOT



Điều trị và diễn tiến

Phẫu thuật bắc cầu LAD và Cx

Sau mổ, bệnh nhân hết đau ngực nhưng

vẫn còn suy tim cần kiểm soát chặt chẽ.



Động mạch vành độc nhất

Single Coronary Artery

Bn nữ, 52 tuổi, đến khám vì đau ngực không điển hình
Thân chung ĐMV duy nhất xuất phát từ xoang Valsalva trái
Tác giả Prashanth Panduranga  (2016 ) cũng mô tả một ca ĐMV độc nhất từ
xoang Valsalva phải đi khám vì đau ngực khi gắng sức.
Dị dạng này chiếm 0,024% đưa đến Đau TN, Đột tử, Đau ngực không điển 
hình dù không tìm thấy chứng cứ tmct trên DSA và tử thiết.



Các kiểu bất thường xuất phát& 

đường đi của ĐMV phải



High taking off RCA 

ĐMV phải  xuất phát cao và lệch sang trái, đa số trường 
hợp bị kẹp giữa ĐMC và ĐMP, NMCT và đột tử > 30% 



INTRA ARTERIAL COURSE OF RCA

ĐMV phải xuất phát từ xoang Valsalva trái kế bên ĐMV trái
ĐMV phải bị kẹp giữa 2 đại động mạch



ĐMV phải xuất phát từ xoang Valsalva trái

( RCA arising from LSV )



ĐMV phải xuất phát từ xoang Valsalva trái

cùng chỗ xuất phát với ĐMV trái.
ĐMV phải do đó bị kẹp giữa 2 đại động mạch

(Intra-arterial course of RCA)



Nhánh mũ xuất phát từ xoang Valsalva phải chạy

vòng sau ĐMC tưới máu cho thành bên và sau thất

trái

( Retro Aortic Course of LCx )



LCA ARISES FROM PA

( Anomalous Origin of Left Coronary Artery from 

Pulmonary Artery )

PA LAD

LM PA
LCA



RCAPA
Anomalous Origin of the Right Coronary Artery off The 

Pulmonary Artery.

RCA

PAAO



Trường hợp lâm sàng
Bệnh nhân nam 50 tuổi, đau ngực dữ đội trên 30 phút

Điện tâm đồ XN máu



ĐMV không bị hẹp trên MSCT

LM& LAD LCX



Động mạch vành không bị hẹp

trên MSCT

RCA RAMUS INTERMEDIUS



Hình 3 D toàn bộ hệ ĐMV



Cầu cơ tim

( Myocardial Bridge )



Bất thường lỗ xuất phát& phần đầu

tiên sau xuất phát



Dò mạch vành

RCA
RA

ANEURYSM

DILATED 

RCA

TEE



Dò ĐMV vào thất trái



LCA ARISES FROM PA

( ALCAPA SYNDROME )

PA LAD

LM PA
LCA
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