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Tóm tắt bệnh án

• Nữ, sn 2009, học sinh, tp HCM

• Lí do khám: xỉu 1-2 phút,1 lần, không co giật, 
sau xỉu tỉnh táo, không dấu thần kinh định vị

• Sinh hiệu:118/78mmHg, t 37 ºc, cao 168cm, 
nặng 55kg

• Khám tim: tim đều,T2 tách đôi, âm thổi tâm
thu 3/6  LS II bờ trái ức



Cận lâm sàng

• Xn máu thường qui

• Xq ngực thẳng

• ECG

• SA tim



Kết quả xn



ECG

Nhịp xoang nhanh, block nhánh phải không hòan tòan



Xquang ngực



Siêu âm tim



Siêu âm tim



Siêu âm tim



Thông liên nhĩ (ASD)

• Thường gặp nhất trong các tật tim bẩm sinh ở 
trẻ em và người lớn ( 10-17%)

 Thông liên nhĩ lỗ nguyên phát (20%)

Thông liên nhĩ lỗ thứ phát (60%)

Thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch (15%)

Thông liên nhĩ thể xoang vành



Các thể ASD thường gặp



Triệu chứng

• Triệu chứng : không đặc hiệu và xuất hiện
muộn: khó thở, giới hạn họat động thể lực..

• Một số trường hợp rộng, lâu ngày, đã tăng áp
phổi nặng, biểu hiện lâm sàng rõ

• Phần lớn không triệu chứng cơ năng, thuờng
phát hiện tình cờ khi siêu âm tim kiểm tra



Siêu âm tim

• ASD 2D

• ASD 2D-Colour



SAT 3D



Biến chứng của ASD
- Giảm khả năng gắng sức

- Suy tim phải

- Rối lọan chức năng thất trái

- Hở van nhĩ thất

- Rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ

- Rối lọan nút xoang

- Thuyên tắc nghịch thường

- Viêm nội tâm mạc (hiếm)

- Tăng áp động mạch phổi cố định

Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease- 3 Edition 
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Hướng điều trị

• Điều trị ngọai khoa : ASD nguyên phát, ASD 
thể xoang tĩnh mạch

• ASD thứ phát có triệu chứng hoặc không triệu
chứng có Qp/Qs>1,5 có thể can thiệp qua da
bằng bít dù ( vai trò của siêu âm tim qua thực
quản trong đo các rìa lỗ thông trứơc khi bít dù)





Một số điểm lưu ý

• Có những tim bẩm sinh diễn tiến âm thầm

• Thời điểm phát hiện và điều trị ảnh hưởng rất
lớn đến cuộc sống về sau của bệnh nhân

• Bệnh tim bẩm sinh dễ dàng phát hiện qua siêu
âm tim qua thành ngực, dễ thực hiện,  phổ biến

• Siêu âm tim là phương pháp chẩn đóan hình
ảnh cần thiết để theo dõi sau điều trị can thiệp
hoặc phẫu thuật ở bn bệnh tim bẩm sinh
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Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe


