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CHỈ MỘT LẦN  
ĐỘT QUỴ CŨNG RẤT 
NGUY HIỂM
Nếu quý vị từng đột quỵ mà không rõ 
nguyên nhân, hãy tìm hiểu để  
biết cách phòng ngừa  
đột quỵ lần hai.

HIỆN NAY, NHIỀU HIỆP HỘI Y BÁC SĨ 
TRÊN TOÀN CẦU KHUYẾN NGHỊ  
THỰC HIỆN THỦ THUẬT ĐÓNG PFO
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 TÌM HIỂU VỀ ĐỘT QUỴ 
KHÔNG RÕ  
NGUYÊN NHÂN

Tài liệu hướng dẫn này không nhằm mục đích giải thích mọi điều bạn cần biết về các phương án điều trị PFO và đột quỵ không 
rõ nguyên nhân. Vui lòng trao đổi bất kỳ thắc mắc nào bạn có với bác sĩ để xác định phương án điều trị phù hợp với bạn.

TỒN TẠI LỖ BẦU DỤC LÀ GÌ?
Trong quá trình hình thành bào thai, tim hình thành một rãnh giữa buồng tim trái và 
buồng tim phải được gọi là lỗ bầu dục, cho phép máu từ tĩnh mạch đi qua phổi. Ở 
khoảng 33%1 dân số, lỗ này không đóng kín hoàn toàn sau khi sinh. Khi lỗ bầu dục 
không đóng lại, chúng ta gọi đó là “tồn tại lỗ bầu dục,” viết tắt là PFO. Bình thường, 
PFO không gây ra vấn đề gì. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lỗ này có thể để một 
lượng máu nhỏ đi từ buồng tim phải sang buồng tim trái.

Hình vẽ bên dưới minh họa lỗ bầu dục ở trạng thái mở trước khi sinh, ở trạng thái 
đóng sau khi sinh và lỗ bầu dục còn mở sau khi sinh.

HÌNH 1:
Trước khi sinh

HÌNH 2:
Sau khi sinh, lỗ bầu dục tự 
động đóng

HÌNH 3:
Lỗ bầu dục vẫn mở, hình 
thành PFO

PFO TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN NGUY CƠ ĐỘT QUỴ?
Cục máu đông có thể hình thành trong tĩnh mạch vì nhiều lý do và di chuyển sang 
buồng tim phải. Thông thường, khi đó cục máu đông được bơm về phổi và bị lọc khỏi 
phổi. Tuy nhiên, PFO có thể để những cục máu đông này đi qua phổi và sang buồng tim 
trái. Từ đó, chúng có thể được bơm lên não, gây ra đột quỵ.

Bệnh nhân có PFO và từng bị đột quỵ không rõ nguyên nhân có nhiều nguy cơ bị 
đột quỵ lần hai. Ở một số bệnh nhân, có thể phòng ngừa cơn đột quỵ lần hai nếu 
PFO đóng lại.

Thông tin trong tài liệu này CHỈ ĐƯỢC CÔNG BỐ ra bên ngoài Hoa Kỳ.
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ĐỘT QUỴ LÀ GÌ?
Đột quỵ xảy ra khi dòng máu đột ngột 
ngừng chảy tới một bộ phận nào đó 
trong não bộ hoặc khi xuất huyết mô 
não bộ. Khi đột quỵ xảy ra, các tế bào 
máu bị thiếu oxy và bắt đầu chết dần, 
gây tổn thương não. Khi các tế bào máu 
chết trong cơn đột quỵ, chức năng được 
bộ phận đó của não bộ điều khiển, như 
chức năng nói hoặc cử động, có thể bị 
suy giảm.

Có hai loại đột quỵ chính: đột quỵ do 
xuất huyết và đột quỵ do thiếu máu 
cục bộ. Đột quỵ do xuất huyết xảy ra khi 
các mạch máu trong não bị tổn thương 
khiến máu chảy vào mô não, gây phù 
não và tăng áp lực não, khiến não tổn 
thương. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ 
xảy ra khi mạch máu đưa máu đi nuôi 
não bị tắc nghẽn.

ĐỘT QUỴ KHÔNG RÕ 
NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ?
Đột quỵ do thiếu máu cục bộ—khi không 
tìm được nguyên nhân gây bệnh rõ ràng—
được gọi là đột quỵ không rõ nguyên 
nhân. Ước tính khoảng 25% đến 30% 
trường hợp đột quỵ do thiếu máu cục bộ là 
đột quỵ không rõ nguyên nhân.

Một yếu tố có thể đã góp phần gây đột 
quỵ không rõ nguyên nhân là tồn tại Lỗ 
bầu dục (PFO).



 

 

PHÒNG NGỪA 
TÁI PHÁT ĐỘT 
QUỴ DO THIẾU 
MÁU CỤC BỘ 
BẰNG THỦ 
THUẬT ĐÓNG 
PFO
Nhiều người hoảng sợ khi nghĩ đến 
cảnh đột quỵ lần nữa. Với thủ thuật đóng 
PFO, bác sĩ có thể giúp quý vị giảm 
đáng kể nguy cơ tái phát đột quỵ. Kỹ 
thuật đóng PFO đã được nghiên cứu rất 
nhiều trong các thử nghiệm lâm sàng, có 
khả năng giảm nguy cơ tương đối tái 
phát đột quỵ do thiếu máu cục bộ tới 
97%2  khi so với liệu pháp y tế.

THÔNG TIN VỀ THỦ THUẬT
Bệnh nhân làm thủ thuật đóng PFO không cần phải nằm viện nội trú, có thể về luôn 
trong ngày sau một đến hai giờ thực hiện thủ thuật. Trong quá trình thực hiện, bác sĩ sẽ 
rạch một vết nhỏ trên da bệnh nhân, thường là ở vùng bẹn bên phải. Sau đó bác sĩ luồn 
dẫn một thiết bị y tế nhỏ chuyên dụng để đóng PFO qua một đường ống nhỏ, gọi là ống 
thông. Sau khi thiết bị đóng PFO vào đúng vị trí, bác sĩ chuyên khoa tim sẽ nghiên cứu 
kỹ lưỡng vị trí của thiết bị bằng các công cụ chụp hình tim. Khi đã hài lòng với vị trí của 
thiết bị đóng, bác sĩ chuyên khoa tim sẽ để thiết bị đóng ở nguyên trong tim để hỗ trợ 
phòng ngừa tái phát đột quỵ.

NHIỀU HIỆP HỘI Y BÁC SĨ TRÊN TOÀN CẦU 
KHUYẾN NGHỊ
Các hiệp hội y bác sĩ đã xem xét bằng chứng liên quan đến phòng 
ngừa đột quỵ thứ phát ở những bệnh nhân có PFO và khuyến nghị 
một số bệnh nhân đã từng bị đột quỵ không rõ nguyên nhân và có 
PFO nên thực hiện thủ thuật đóng PFO. Hiệp hội y bác sĩ tại một số 
quốc gia dưới đây đã bổ sung thêm tuyên bố khuyến nghị thủ thuật 
đóng PFO vào các hướng dẫn của hiệp hội:
• Hoa Kỳ - 2020
• Nhật Bản - 2019
• Úc - 2019
• Đức - 2018
• Canada - 2017

Nhiều nhóm bác sĩ cộng tác với nhau để công bố bản tuyên cáo lập 
trường khuyến nghị một số bệnh nhân đã từng bị đột quỵ không rõ 
nguyên nhân và có PFO nên thực hiện thủ thuật đóng PFO. Các ấn 
bản bao gồm:
• Asia Pacific Clinical Expert Opinion and Consensus Statement 

(Tuyên bố đồng thuận và ý kiến của chuyên gia lâm sàng khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương) - 2020

• Khuyến nghị nhanh của British Medical Journal (Tạp chí Y khoa 
Anh quốc) - 2018

• Bản tuyên cáo lập trường của Châu Âu - 2018

Thông tin trong tài liệu này CHỈ ĐƯỢC CÔNG BỐ ra bên ngoài Hoa Kỳ.
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“Các công cụ đó mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi. Tôi thoát nạn một cách 
ngoạn mục. Thiết bị nhỏ bé này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Các bác 

sĩ đã khuyến nghị và cấy nó vào người tôi...tôi vô cùng biết ơn.”

CHRISTINE, BỆNH NHÂN

Lời chứng thực trên có trong hồ sơ tài khoản ghi lại phản hồi của người bệnh sau khi điều trị. Tài khoản của bệnh nhân này là 
tài khoản chính thống, điển hình và được lưu trữ trong hồ sơ. Tuy nhiên, tài khoản này không cung cấp bất kỳ chỉ định, hướng 
dẫn, bảo đảm hay cam kết nào đối với phản hồi của những người khác với biện pháp điều trị. Phản hồi đối với biện pháp điều 
trị trên có thể và sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh nhân.

ĐÁNH GIÁ CỦA BÁC SĨ VỀ  
THỦ THUẬT ĐÓNG PFO
“Đóng PFO là một trong những thủ thuật can thiệp tim an toàn và hiệu quả nhất mà tôi 
đã thực hiện. Nếu lập kế hoạch thực hiện thủ thuật, lựa chọn bệnh nhân đúng cách và 
quy trình do đội ngũ giàu kinh nghiệm thực hiện, thì chỉ cần một giờ đồng hồ để hoàn tất 
thủ thuật này. Bệnh nhân thường có thể xuất viện ngay trong ngày hoặc vào sáng hôm 
sau.”

— Bác sĩ John D. Carroll
      Giáo sư y khoa, Đại học Colorado Denver

Thông tin trong tài liệu này CHỈ ĐƯỢC CÔNG BỐ ra bên ngoài Hoa Kỳ.

BỆNH NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN  
THỦ THUẬT ĐÓNG PFO ĐÃ

GIẢM TỚI 97%
nguy cơ tái phát đột quỵ2

VỊ TRÍ  
CỬA LUỒN  

ỐNG THÔNG

THIẾT BỊ DÙNG 
TRONG PFO

Để biết thêm thông tin về cách phòng ngừa tái phát  
đột quỵ, vui lòng trao đổi với bác sĩ hoặc truy cập trang web
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THẬN TRỌNG: Sản phẩm này chỉ được sử dụng bởi bác sĩ hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trước khi 
sử dụng, vui lòng tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng trong thùng đựng sản phẩm (nếu có) hoặc truy 
cập eifu.abbottvascular.com hoặc medical.abbott/manuals để biết thêm thông tin chi tiết về Chỉ định, 
Chống chỉ định, Cảnh báo, Thận trọng và Biến cố bất lợi.

Các hình minh họa chỉ là tác phẩm của nghệ sĩ, quý vị không nên coi đó là ảnh chụp hoặc bản vẽ 
thiết kế. Ảnh được lưu trữ tại Abbott.
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