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Trường hợp lâm sàng 1 

 BN Nguyễn Thị Ph., nữ, 59 tuổi 

 Chẩn đoán:  

 Xơ gan Child B (CPT= 8/15 điểm, MELD = 11 điểm) 

 Viêm gan siêu vi C đã điều trị có SVR 24 

 Xuất huyết tiêu hóa do vỡ dãn tĩnh mạch thực quản và tĩnh mạch 

phình vị đã thắt và chích keo nhiều lần (> 5 lần) 

 Báng bụng kháng với điều trị lợi tiểu.  

 



Trường hợp lâm sàng 1 

Child Pugh B (8/15 điểm); MELD 11 điểm; MELD-Na 18 điểm 



Trường hợp lâm sàng 1 

 Phương pháp điều trị thích hợp trên bệnh nhân: 

a/ Điều trị nội khoa: 

 Ức chế bêta không chọn lọc, lợi tiểu 

 Nội soi thắt TMTQ + chích keo; chọc tháo DMB 

b/ TIPS 

c/ Ghép gan 



TẠO SHUNT CỬA-CHỦ TRONG GAN 

QUA NGÃ TĨNH MẠCH CẢNH 

(Transjugular Intrahepatic 

 Portosystemic Shunt - TIPS) 



Nguyên lý 

 Bắt đầu phát triển năm 1969-1977 

 Kỹ thuật khó trong các can thiệp về gan 

 TIPS là thủ thuật giúp làm giảm áp lực tĩnh 

mạch cửa: giảm độ chênh áp cửa-chủ (HVPG) 

dưới 12mmHg  

 giảm báng bụng và xuất huyết TH do vỡ dãn 

tĩnh mạch thực quản. 

 Tăng khả năng sống còn các BN chờ Ghép 

gan 
Strunk H et al. Fortschr Röntgenstr 2018; 190: 701–711 



Chỉ định 

  Hiệu quả xác định bởi nghiên 

cứu có nhóm chứng 

 Dự phòng thứ phát vỡ dãn TMTQ 

 Báng bụng kháng trị 

 

 

 

 Hiệu quả xác định bởi nghiên 
cứu không có nhóm chứng 

 XHTH cấp do vỡ dãn TMTQ trơ với 
điều trị 

 Bệnh dạ dày do tăng áp cửa 

 Vỡ dãn tĩnh mạch dạ dày 

 Dị sản mạch máu hang vị 

 Tràn dịch màng phổi kháng trị 

 HC gan thận 

 HC Budd Chiari 

 HC gan phổi 

Boyer TD, Haskal ZJ. Hepatology 2010; 51: 306 (AASLD guideline) 



Chống chỉ định 

  Tuyệt đối 

 Dự phòng nguyên phát vỡ dãn TMTQ 

 Suy tim sung huyết 

 Hở van 3 lá nặng 

 Tăng áp phổi nặng (PAPm >45mmHg) 

 Đa nang gan 

 Nhiễm trùng không kiểm soát 

 Tắc nghẽn đường mật không giải 

quyết 

 

 

 Tương đối: 

 HCC trung tâm (trên đường chọc kim) 

 Tắc nghẽn 3 tĩnh mạch gan 

 Huyết khối tĩnh mạch cửa 

 Rối loạn đông máu nặng (INR >5) 

 Giảm tiểu cầu <20000 

 Tăng áp phổi trung bình 

 

Boyer TD, Haskal ZJ. Hepatology 2010; 51: 306 (AASLD guideline) 

MELD score > 18 điểm: tỷ lệ tử vong 3 tháng cao 



Biến chứng TIPS 
Tần suất (%) 

TIPS dysfunction 

Thrombosis 

 Occlusion/stenosis 

10 - 15 

18 - 78 

Transcapsular puncture 33 

Intraperitoneal bleed 1-2 

Hepatic infarction 1 

Fistulae Rare 

Hemobilia <5 

Biến chứng Tần suất (%) 

Sepsis 2-10 

Infection of TIPS Rare 

Hemolysis 10 – 15 

Encephalopathy 

    New/worse 

    Chronic 

10 - 44 

5 - 20 

Stent migration or placement into 

IVC or too far into portal vein 

10-20 

Boyer TD, Haskal ZJ. Hepatology 2010; 51: 306 (AASLD guideline) 

Biến chứng 



Trường hợp lâm sàng 1 

Pre-TIPS HVPG = 23 mmHg, Post-TIPS HVPG = 11 mmHg 



Trường hợp lâm sàng 1 
 Kết quả:   

 Độ chênh áp tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ dưới (HVPG): 23 mmHg 11 

mmHg.  

 BN được ổn định chức năng gan và tình trạng tim mạch 1 tuần trước khi XV 

 Diễn tiến:  

 Báng bụng lượng nhiều kháng trị  hết báng bụng trên LS, còn rất ít dịch 

trên siêu âm bụng 

 Tình trạng xuất huyết tiêu hóa được kiểm soát tốt  hiện chưa ghi nhận bất 

cứ đợt xuất huyết tiêu hóa tái phát nào 

 Nhập viện 1 lần vì bệnh não gan độ III-IV  được điều trị nội khoa tối ưu và 

phục hồi hoàn toàn. Không ghi nhận biến chứng khác 



Bệnh não gan do TIPS 

1. Fieldmaal  N et al (2012), AJR 

2. Luo X et al (2019) . PLoS ONE 14 (2): e0212658. 

 



Kết luận (1) 

 TIPS là phương pháp hiệu quả trong điều trị các biến chứng do 

tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

 Tuân thủ các chỉ định và chống chỉ định của TIPS 

 BNG là biến chứng thường gặp sau đặt TIPS: giải thích kỹ 

bệnh nhân trước thủ thuật, theo dõi sát và điều trị kịp thời sau 

thủ thuật 



Trường hợp lâm sàng 2 

 BN Lê Thị Kim C., nữ, 57 tuổi 

 Tiền căn: THA, ĐTĐ type 2, không chấn thương, phẫu thuật bụng 

 Bệnh nhân nhập viện nhiều lần vì triệu chứng lơ mơ, chậm chạp, nhức đầu 

hay quên 

 CĐ ban đầu: Bệnh não gan type C, độ II-III tái phát nhiều lần – Xơ gan 

chưa rõ nguyên nhân (nghi do NASH).  

 Điều trị và dự phòng tối đa với Duphalac và Rifaximin nhưng không cải thiện 

 Khoa tiêu hóa BV ĐHYD 



Trường hợp lâm sàng 2 



Phân loại BNG 

 

Nguyên nhân Mức độ bệnh Diễn tiến Yếu tố thúc đẩy 

A(acute)  

Tiềm ẩn 

(CHE) 

Tối thiểu 

(MHE) 

Từng đợt  

Có 

Độ I 
B(bypass) Tái phát 

 

Rõ 

Độ II  

Không 

C(cirrhosis) Độ III Dai dẳng 

Độ IV 

Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al (2014), Hepatology, 60(2), pp. 715–735. 

 

CĐ xác định: Bệnh não gan rõ type B do thông nối cửa 

chủ bẩm sinh 







Thuyên tắc tĩnh mạch ngược dòng  

(Retrograde Transvenous Obliteration 

- RTO) 



Retrograde Transvenous Obliteration (RTO) 

TM vị (T) 

TM thận (T) 

Shunt vị thận 



Retrograde Transvenous Obliteration (RTO) 



BRTO 

(Balloon Retrograde 

Transvenous Obliteration) 

PARTO  

(Plug-assisted Retrograde 

Transvenous Obliteration)  

CARTO 

(Coil-assisted Retrograde 

Transvenous Obliteration ) 

Retrograde Transvenous Obliteration (RTO) 



PARTO 

  Chỉ định 

 Phòng ngừa xuất huyết do giãn TM dạ 

dày tái phát 

 Giãn TM dạ dày có nguy cơ vỡ cao: 

+ Vị trí GOV-2 và IGV-1 

+ Kích thước trung bình - lớn (>5mm) 

+ Có điểm sung huyết, loét khu trú, tiến 

triển nhanh… 

 Bệnh não gan do thông nối cửa chủ 

 Các trường hợp chỉ định cần có thông 

nối vị - thận. 

 

 Chống chỉ định: 

 Dị ứng thuốc tương phản 

 Thuyên tắc TM cửa 

 Giãn TM thực quản mức độ nặng 

 Báng bụng kháng trị 

 Suy thận (creatinine > 1.5mg/dL) 

 



Biến chứng và kiểm soát 

 Khuynh hướng tăng áp lực tĩnh mạch cửa:  

  Dãn tĩnh mạch thực quản: 

 Mới xuất hiện: 10% 

 Tăng mức độ thành dãn lớn TMTQ: 16,7% 

 Báng bụng 

 Mới xuất hiện: 15% 

 Tăng mức độ thành báng bụng lượng nhiều: 8,3% 

 Dong Il Gwon, (2015) Vascular Plug–Assisted Retrograde Transvenous Obliteration for the Treatment of Gastric Varices and Hepatic 

Encephalopathy: A Prospective Multicenter Study 



Trường hợp lâm sàng 2 

Pre-PARTO HVPG = 5 mmHg, Post-PARTO HVPG = 5 mmHg 



Trường hợp lâm sàng 2 

 Kết quả:  

 Sau thủ thuật, thông nối trên được tắc hoàn toàn bằng dù và gelfoam, 

NH3 giảm dần và trở về bình thường.  

 Diễn tiến: 

 BN có đau bụng quanh rốn sau thủ thuật giảm dần, hiện hết đau 

 Hết hoàn tòan các triệu chứng thần kinh: nhức đầu, chóng mặt, buồn 

ngủ, hay quên, chậm chạp. 

 Hiện không còn dùng thuốc dư phòng bệnh não gan 
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Kết luận (2) 

 Lưu ý tìm thông nối cửa-chủ ở bệnh nhân BNG nếu chức năng gan 

còn tốt  

 Cần đánh giá kỹ nguyên nhân thông nối, mức độ nặng, phối hợp 

nhiều chuyên khoa  

 PARTO không những chỉ định trong điều trị XHTH do vỡ tĩnh mạch 

phình vị mà còn chỉ định trong BNG do thông nối cửa chủ 

 Theo dõi HVPG trước và sau tắc thông nối 

 Theo dõi các dấu hiệu của tăng áp lực TMC sau thủ thuật 



TIPS PARTO 
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