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MỞ ĐẦU

 Tăng áp lực trong tĩnh 

mạch cửa (TMC) > 

10mmHg

 Tắc TMC là nguyên 

nhân thường gặp nhất 

của tăng áp lực hệ
cửa ngoài gan

 Bẩm sinh hay mắc phải



MỞ ĐẦU

 Đặc trưng của bệnh là 

xuất huyết tiêu hóa 

(XHTH), lách to và 

cường lách

 30% các trường hợp 

twrvong do XHTH



MỞ ĐẦU

 XHTH sẽ giảm dần theo tuổi nên chỉ 

định phẫu thuật còn dè dặt

 Điều trị bảo tồn (“nonshunt”) bị ảnh 

hưởng bởi các tác dụng phụ tiềm 

tàng khi chuyển lưu lượng máu từ hệ 

cửa → tuần hoàn

 Cấu trúc và chức năng gan bình 

thường

→ Tạo thông nối xuyên qua chỗ tắc của 

TMC, tái lưu thông máu, giảm thiểu các 

nguy cơ của XHTH dần được hình 

thành
Tĩnh mạch mạc treo 

tràng trên

Mesorex bypass 

– Rex shunt

Huyết khối

Nhánh trái TMC



PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

 Những trường hợp tăng áp lực 

TMC ngoài gan được siêu âm(SA), 

CT, DSA xác định rõ hệ cửa trong 

gan

 Xét nghiệm chức năng gan, huyết 

học trước và sau mổ

 Khảo sát shunt bằng siêu âm 

Doppler

 Mảnh ghép được sử dung là tĩnh 

mạch cảnh trong, từ dây chằng 

tròn đi vào khe Rex và mở rộng 

một phần nhu mô

 Nối nhánh trái TMC và TM mạc treo 

tràng trên



Trường hợp 1

 Bé nam 8t

 Δ Xuất huyết giảm tiều cầu 

điều trị không liên tục

 Khám: gầy, xanh xao, mệt mỏi, 

lách to độ III

 CT: 

▪ Không thân TMC

▪ Giãn TM vành vị, TM thực 

quản

▪ Nhánh trái phải thông nối tốt



Trường hợp 2

 Bé nữ 13t

 Δ: XHTH trên mức độ vừa ngày 2

 Tiền căn: Bướu giả nhú đầu tụy, θ: 
phẫu thuật Whipple, XHTH đã θ 3 
tháng

 Khám: da xanh niêm nhạt, huyết 
động ổn, lách to

 CT: 

 1 đoạn 24mm của TMC từ rốn gan, 
không thấy thân TMC và nhánh 
trái; đoạn teo TMC dài 45mm

 dãn lớn TM lách và TMMTTT

 Nhiều bàng hệ tại dạ dày



Trường hợp 3

 Bé nữ 3t

 NV: ói máu, tiêu phân đen

 Nội soi: giãn TM thực quản độ II

 XHTH lần đầu

 CT:

 không thấy thân TMC; hai 

nhánh TMC nhỏ trong gan: 

bên (P) 3mm, bên (T) 2,5mm

 nhiều tuần hoàn bàng hệ rốn 

gan, lách – vị, quanh trực 

tràng

 Gan to, lách to



Kết quả & Bàn luận

➢ LỰA CHỌN ĐẦU TAY TRONG 

CẦM MÁU

➢ CHỈ LÀ PHẪU THUẬT TẠM 

THỜI



 Không thể khống chế được các hậu quả thứ phát của tình trạng tăng 

áp cửa mạn tính

 các búi giãn TM vẫn tiếp tục xuất hiện → vượt khả năng chích xơ

 Shunt cửa – chủ: giảm áp tốt, ảnh hưởng chức năng gan

→ Đâu mới là giải pháp tối ưu?

Kết quả & Bàn luận



 Jean de Ville (1992): tạo shunt từ TM mạc treo tràng trên đến TMC tại 

cửa gan sau ghép gan bán phần

 Không lâu sau Chen đã tạo thông nối giữa TM lách và TMC tại rốn 

gan sau cắt lách

 1996 Jean de Ville mô tả Mesorex như một giải pháp đầy đủ cho 

huyết khối TM sau ghép gan

 Các báo cáo gần đây ghi nhận mức độ khỏi bệnh lên đến 80 – 98%.

Kết quả & Bàn luận



Kết quả & Bàn luận

TUYỆT ĐỐI

Điều trị nội khoa/nội soi XHTH dai dẳng

Cường lách nặng

Tiểu cầu < 10.000

XHTH tái phát – nhiễm trùng

Bệnh não do tăng áp cửa – chủ

Hội chứng gan – phổi

Tăng áp phổi do bệnh gan phổi

TƯƠNG ĐỐI

Lách to có triệu chứng

Hạn chế vận động do lách to

Búi giãn tĩnh mạch lớn và khó tiếp cận

Các xét nghiệm thần kinh – nhận thức gợi ý bệnh não do tăng áp cửa

Rối loạn phát triển giới tính không rõ nguyên nhân

CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRONG TĂNG ÁP CỬA 



→ Sự lan rộng của huyết khối đến các nhánh của TMC là hạn chế 

duy nhất

➢ Giống như các nghiên cứu trước đây, huyết khối thường chỉ 

giới hạn tại thân TMC và hiếm khi lan rộng ra các nhánh. De 

Ville de Goyet: chỉ 1/3 các trường hợp TTMCNG có kết hợp 

tắc các nhánh trong gan

Vì thế điều kiện tiên quyết cho phẫu thuật: (1) không có bệnh lý 

gan nội tại; (2) sự toàn vẹn các nhánh của TMC; (3) một mảnh 

ghép TM thích hợp cho tuần hoàn máu trong hệ mạc treo ruột

Kết quả & Bàn luận

30%



Kết quả & Bàn luận
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Biểu đồ 1: Số lượng tiểu cầu

Trước mổ Sau mổ
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Biểu đồ 2: Chiều cao lách

BN1 BN2 BN3



 Lách to là triệu chứng lâm sàng rõ ràng nhất

 Fuchs: chiều cao lách sẽ giảm trong tất cả các bệnh nhân

 Dasgupta khẳng định số lượng tiểu cầu tăng có ý nghĩa thống kê hơn là giảm kích thước 

lách

 De Ville de Goyet có 2 trường hợp XHTH mức độ nặng và tiểu cầu < 13 x 103/µL, 

chích xơ thất bại → chỉ định MRB như một phẫu thuật cấp cứu để giảm áp TMC

BÁO CÁO NÀY

 Chiều cao lách giảm từ trung bình 126cm xuống 116cm

 Tiểu cầu tăng 90,3 x 103 lên trung bình 199 x 103 µL

 XHTH không còn

→ Sự hoạt động hiệu quả của shunt

Kết quả & Bàn luận



 Lưu lượng shunt trung bình 113cm/s

 Phổ hướng gan

 Tốc độ trung bình dòng chảy trong 

gan (nhánh trái) 61cm/s

Trước mổ: không khảo sát được câc

nhánh của TMC

Kết quả & Bàn luận
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Biểu đồ 3: Lưu lượng máu qua hệ cửa

Trước mổ Sau mổ Lưu lượng shunt



Theo Chen: Rex shunt được đánh giá hiệu quả khi thỏa các tiêu chí

 (1) lưu lượng máu là liên tục trong shunt

 (2) phổ TM hướng gan và đầu xa đổ trực tiếp vào nhánh trái

 (3) trong gan có sự đảo nghịch của dòng chảy qua nhánh phải TMC, ngược lại chiều 

dòng chảy trong hạ phân thùy III, IV không thay đổi vẫn hướng ngoại vi

 (4) phân nhánh trước và sau của hệ cửa bên phải hiện diện và vận tốc bình thường

 (5) thuyên giảm các búi giãn TM/bàng hệ quanh cửa gan.

Kết quả & Bàn luận



Kết luận

 Nghiên cứu này bước đầu giới thiệu hiệu quả của phẫu thuật tạo thông 

nối cửa – cửa trong điều trị tăng áp cửa ngoài gan

 Sự tái lập lưu thông máu đến gan là một ưu điểm chính so với shunt cửa 

– chủ

 Phương pháp này có thể áp dụng cho các trường hợp teo TMC do bẩm 

sinh hoặc tắc TMC do huyết khối ngoài gan




