
 
 

  

 

 TRAO ĐỔI TẤT CẢ CÁC  
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRỊ VỚI BÁC SĨ.
Bác sĩ có thể mô tả rủi ro và lợi ích,  
cũng như giúp quý vị quyết định xem 
phương án nào phù hợp với quý vị.

Nếu quý vị mắc chứng hở van hai 
lá nguyên phát hoặc thứ phát, hãy 
tìm hiểu các phương án điều trị.
Nếu điều trị đúng cách, quý vị có 
thể khỏe mạnh hơn và có chất 
lượng cuộc sống tốt hơn.

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.
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TÌM HIỂU CHỨNG BỆNH 
HỞ VAN HAI LÁ

Thông tin quan trọng và 
phương án điều trị dành 
cho bệnh nhân mắc 
chứng Hở van tim



 

 
 

TÌM HIỂU TRÁI TIM
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TIM
Trái tim đập hàng nghìn lần mỗi ngày và bơm 
vài chục gallon máu mỗi giờ. Tim bơm máu qua 
phổi để bổ sung thêm oxy, rồi bơm ngược lại 
tim để từ đó đưa máu đi nuôi các bộ phận khác 
trong cơ thể.

Tim gồm có bốn ngăn; hai ngăn trên gọi là tâm 
nhĩ trái và tâm nhĩ phải, hai ngăn dưới được 
gọi là tâm thất trái và tâm thất phải.
Van tim là cửa chắn giữa các ngăn này. Van tim 
mở ra để đưa máu từ ngăn này sang ngăn kia 
và đóng nhanh sau mỗi nhịp tim để máu không 
chảy ngược lại.

BỆNH HỞ VAN HAI LÁ CÓ THỂ 
GÂY RA BẤT KỲ TRIỆU CHỨNG 
NÀO SAU ĐÂY:
• Thở gấp
• Mệt mỏi
• Ho
• Choáng váng/ngất
• Sưng bàn chân hoặc mắt cá chân
• Đi tiểu nhiều
• Không thể vận động
Nếu quý vị gặp phải bất kỳ triệu chứng nào 
kể trên, vui lòng trao đổi với bác sĩ. Nếu 
không điều trị, bệnh hở van hai lá có thể 
gây suy tim xung huyết và cuối cùng là tử 
vong.

VAN HAI LÁ VÀ BỆNH HỞ 
VAN HAI LÁ
Van hai lá là van ngăn cách tâm nhĩ 
trái và tâm thất trái của tim. Nếu van hai 
lá hoạt động bình thường, dòng máu 
sẽ chảy theo một chiều từ tâm nhĩ trái 
xuống tâm thất trái. Khi hai lá (hoặc 
nắp) của van hai lá này đóng không 
đúng cách, một phần máu sẽ chảy 
ngược qua van vào tâm nhĩ trái. Tình 
trạng này được gọi là hở van hai lá 
(viết tắt là MR) hay còn được gọi là hở 
van tim.

Để bù lại và duy trì dòng máu lưu thông 
khắp cơ thể, tâm thất trái phải bơm 
mạnh hơn. Tình trạng gắng sức này có 
thể gây ra các biến chứng tim khác và 
trở nên nghiêm trọng hơn nếu người 
bệnh bị suy tim.
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mạch chủ Nhĩ trái
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Thất 
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Lưu ý: hình vẽ trên không minh họa van động mạch phổi



CÓ HAI LOẠI HỞ VAN HAI LÁ (MR)
Loại thứ nhất là MR nguyên phát (còn gọi là hở 
van hai lá thể thoái hóa hoặc thực tổn). Nguyên 
nhân là do bất thường ở chính van hai lá. MR 
nguyên phát có thể liên quan đến tuổi tác, bất 
thường van bẩm sinh, bệnh tim, bệnh động 
mạch vành hoặc tiền sử mắc bệnh sốt thấp 
khớp.

Loại thứ hai gọi là MR thứ phát (còn gọi là hở 
van hai lá thể chức năng). Nguyên nhân là do 
bệnh tim gây phì đại tâm thất trái khiến van 
không thể đóng đúng cách. Tình trạng phì đại 
tâm thất này xảy ra nhiều nhất ở những bệnh 
nhân suy tim.

Van hai lá hoạt động 
bình thường

Sa van do hở hai lá 
nguyên phát

Phất phơ van do hở 
van hai lá nguyên phát

Hở van hai lá 
thứ phát



 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRỊ NÀO
PHÙ HỢP VỚI BẠN?
Có nhiều phương án điều trị chứng bệnh hở van hai 
lá. Chỉ có thể điều trị hiệu quả chứng bệnh hở van 
hai lá bằng các phương pháp can thiệp: dùng thuốc, 
phẫu thuật van hai lá hoặc sửa van hai lá qua đường 
ống thông. Quý vị sẽ được một đội ngũ bác sĩ chuyên 
khoa tim đánh giá để xem quý vị phù hợp với phương 
pháp điều trị nào.

DÙNG THUỐC
Có nhiều loại thuốc có tác dụng cải thiện chức năng 
tim và giảm các triệu chứng như dịch tích tụ trong 
phổi, nhưng liệu pháp bằng thuốc như vậy thường 
không giải quyết được vấn đề gốc rễ ở van hai lá.

PHẪU THUẬT VAN HAI LÁ
Nếu quý vị mắc chứng hở van hai lá loại nguyên 
phát, quý vị có thể điều trị bằng hai phương án phẫu 
thuật là sửa van hai lá hoặc thay van hai lá. Phương 
án sửa van tự nhiên được ưu tiên hơn phương án 
thay van. Nếu không sửa được, quý vị sẽ được thay 
bằng van nhân tạo.

Mặc dù phẫu thuật tim hở là phương án điều trị 
chứng bệnh hở van hai lá nguyên phát hiệu quả, 
nhưng bác sĩ có thể đề xuất phương án điều trị khác 
cho quý vị do vấn đề tuổi tác, tình trạng suy tim thể 
tiến triển hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác của 
quý vị.

SỬA VAN HAI LÁ QUA ĐƯỜNG 
ỐNG THÔNG
Sửa van hai lá qua đường ống thông (TMVr) là thủ 
thuật có mức độ xâm lấn ít nhất dành cho những 
bệnh nhân bị hở van hai lá nặng. Không giống như 
phẫu thuật tim hở, thủ thuật này không yêu cầu mở 
lồng ngực và tim không phải tạm ngừng hoạt động. 
Trong thủ thuật này, bác sĩ sẽ gắn một chiếc kẹp vào 
ống thông, rồi luồn ống thông qua vết rạch nhỏ ở 
chân vào giữa các lá của van hai lá để kẹp các lá này 
lại. Kẹp có tác dụng giảm độ hở của van hai lá, van 
vẫn tiếp tục mở và đóng ở một phía của kẹp và dòng 
máu vẫn có thể chảy qua.

SỬA VAN TIM HỞ.
TÁI TẠO CUỘC SỐNG.


