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Đặt vấn đề 

 Nghiên cứu so sánh kết quả chu phẫu của những phẫu thuật ngoài tim trên 
bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại và những bệnh nhân không có bệnh lý này. 

Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu quan sát thuần tập tại bệnh viện lớn, bao gồm những bệnh nhân 
bị bệnh cơ tim phì đại (92 bệnh nhân, tuổi trung bình 67, 54% nam giới) được phẫu 
thuật trung hoặc đại  phẫu các bệnh lý ngoài tim từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 12 
năm 2013 (loại trừ những bệnh nhân dưới 18 tuổi, những bệnh nhân đã được phẫu 
thuật khoét vách liên thất hoặc can thiệp đốt vách liên thất, những bệnh nhân mổ 
tiểu phẫu). Nhóm đối chứng (không có bệnh cơ tim phì đại) với tỷ lệ 1:2 ( dựa trên 
tuổi, giới, loại và thời gian phẫu thuật ngoài tim), bao gồm 184 bệnh nhân, tuổi 
trung bình 65, 53% nam giới. Biến cố lâm sàng (gồm các biến cố tử vong trong 
vòng 30 ngày sau mổ, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim mất bù trong thời gian 
nằm viện, tái nhập viện trong vòng 30 ngày) và rung nhĩ mới sau mổ được ghi 
nhận. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy logistic đa biến và đơn biến để xác 
định mối liên quan giữa  các yếu tố nguy cơ và các biến cố lâm sàng trong vòng 30 
ngày sau mổ. 

Kết quả: 

Trong nhóm bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại gặp tỷ lệ tụt huyết áp hoặc nhịp 
nhanh trong mổ thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm không có bệnh lý cơ tim phì đại 
(p<0,0001). Trong 30 ngày sau mổ, có 42 (15%) bệnh nhân gặp các biến cố lâm 
sàng. Tỷ lệ tử vong 30 ngày sau mổ, nhồi máu cơ tim, đột quỵ rất thấp trong nhóm 
bệnh nhân có bệnh lý cơ tim phì đại (5%). Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân gặp các biến 
cố lâm sàng do suy tim mất bù trong nhóm bệnh cơ tim phì đại cao hơn có ý nghĩa 
so với nhóm không có bệnh lý cơ tim phì đại (20 (22%) so với 22 (12%), p=0,03). 
Khi phân tích hồi quy logistic, bệnh cơ tim phì đại, ca mổ đại phẫu, điểm nguy cơ 



gây mê cao, thời gian tụt huyết áp trong mổ là những yếu tố độc lập với các biến cố 
trong 30 ngày sau mổ (p<0,05). 

Kết luận: 

Các tác giả kết luận rằng, , tại bệnh viện lớn, những bệnh nhân bệnh cơ tim 
phì đại khi thực hiện các phẫu thuật ngoài tim trung và đại phẫu ít gặp các biến cố 
chu phẫu. 


