
BS NGUYỄN NGHIỆP VĂN 

MEDIC 



CASE 1 

 BN nam, 24 tuổi, đ/c : Đồng nai. 

 Cao HA 5 năm, điều trị không giảm. 

 Đến Medic xin khám, điều trị. 

















Case 2 

 Bn nam, 19t, Bình định. 

 Cao HA phát hiện 3 năm, điều trị địa 

phương không giảm  Medic.  





















HẸP EO ĐM CHỦ 

 Chiếm 5-8 % bệnh tim bẩm sinh 

 Cơ chế gây cao HA:  

- Yếu tố cơ học: Tắc nghẽn gây tăng sức cản 

thành mạch. 

- Yếu tố thận: Giảm tưới máu thận. 

- Yếu tố thần kinh: thay đổi cảm ứng áp lực 

thụ thể trong động mạch cảnh. 



PHÂN LOẠI HẸP 

 



HÌNH THÁI LÂM SÀNG 

 Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: biểu hiện sớm, bệnh cảnh 

nặng, thường gặp hẹp đoạn trước ống động mạch. 

 Trẻ lớn và người lớn: biểu hiện muộn,lâm sàng 

khá điển hình, tuy nhiên chỉ 4% trẻ > 1 tuổi chẩn 

đoán đúng hẹp eo đm chủ khi được gởi đến các 

trung tâm điều trị. 



CHẨN ĐOÁN 

 Siêu âm tim Doppler màu: dễ dàng thực hiện 

ở trẻ nhỏ , nhưng gặp khó khăn ở người lớn. 

 CT Angio, MRA: khảo sát vị trí hẹp, tuần 

hoàn bàng hệ và các bất thường khác. 

 Thông tim can thiệp: chẩn đoán xác định và 

điều trị can thiệp. 



ĐIỀU TRỊ 
 Thuốc hạ HA thường ít tác dụng. 

 Độ chênh áp > 20 mmHg: 

- Phẩu thuật: trẻ < 5 tuổi. 

- Can thiệp nội mạch : trẻ lớn và người trẻ 



KẾT LUẬN 

 Tăng HA thứ phát do hẹp eo đm chủ hiếm gặp 

 Khám + chẩn đoán cần có hệ thống, tránh bỏ sót. 

 Phát hiện sớm giảm các biến chứng. 
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