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SPECT single-photon emission CT Chụp xạ hình chùm đơn photon

STC - Suy tim cấp

STMMBC - Suy tim mạn mất bù cấp

STPSTM - Suy tim với phân suất tống máu

STS-PROM Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality Điểm STS-PROM

TAPSE Tricuspid annular plane systolic excursion Vận động vòng van ba lá trong thì 

tâm thu

TAVI Transcatheter aortic valve implantation Thay van ĐMC qua da

Tc technetium Chụp xạ hình với technetium

ƯCMC - Ức chế men chuyển

ƯCTT - Ức chế thụ thể

VEGF Vascular endothelial growth factor Yếu tố tăng trưởng nội mô mạch 

máu

VNTMNT - Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

VPB Ventricular premature beat Ngoại tâm thu thất

WCD Wearable Cardioverter-Defibrillator Áo phá rung chuyển nhịp

XL Extended release Phóng thích kéo dài
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B ng 1. Phân lo i các khuy n cáo(1) 

 

Định nghĩa Chữ sử dụng

Ph
ân
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ại

cá
c

kh
uy

ến
cá

o

Loại I

Loại II

Loại IIa

Loại IIb

Loại III

Chứng cứ và/hoặc đồng thuận
chung đồng ý điều trị hay thủ thuật
ích lợi, hữu ích, hiệu quả

Phải dùng

Chứng cứ đối nghịch và/hoặc quan điểm khác biệt về sử dụng,
hiệu quả đối với điều trị hoặc thủ thuật

Chứng cứ/quan điểm ủng hộ
về sử dụng/hiệu quả

Phải cân nhắc dùng

Hữu ích/hiệu quả ít có qua 
chứng cứ/quan điểm

Có thể cân nhắc dùng

Không dùngChứng cứ hoặc đồng thuận không
thấy hữu ích/hiệu quả; vài trường
hợp có thể có hại
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Bảng 2. Các mức chứng cứ(1) 

 

2 Định nghĩa, dịch tễ và phân loại 

2.1  Định nghĩa suy tim 

Suy tim là một hội chứng lâm sàng do biến đổi cấu trúc và/hoặc chức năng của tim do 

nhiều nguyên nhân bệnh học khác nhau. Hậu quả là tăng áp lực trong buồng tim và/hoặc giảm 

cung lượng tim khi gắng sức hay khi nghỉ. 

Xác định nguyên nhân suy tim là rất cần thiết, từ đó mới có điều trị thích hợp. Phần lớn 

suy tim là do rối loạn chức năng cơ tim: tâm thu, tâm trương hoặc cả hai. Tuy nhiên bệnh lý tại 

van, màng ngoài tim, nội mạc tim và bất thường nhịp và dẫn truyền cũng góp phần dẫn đến 

suy tim. 

 
  

Hình 1. Định nghĩa toàn cầu về suy tim(1) 

Hoặc

Triệu chứng cơ năng và/hoặc
thực thể của suy tim do

bất thường cấu trúc và/hoặc
chức năng của tim

Tăng nồng độ
peptide bài niệu

Chứng cứ khách quan của
sung huyết phổi hoặc
sung huyết hệ thống

xác định bởi ít nhất một trong các dữ kiện

Mức chứng cứ
A

Mức chứng cứ
B

Mức chứng cứ
C

Dữ liệu từ nhiều nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc phân
tích tổng hợp

Dữ liệu từ một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc
các nghiên cứu lớn không ngẫu nhiên

Đồng thuận của chuyên gia và/hoặc các nghiên cứu nhỏ, 
nghiên cứu hồi cứu, nghiên cứu sổ bộ
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Hình 2. Nồng độ peptide bài niệu trợ giúp chẩn đoán suy tim(1) 

2.2 Phân loại suy tim 

Phân loại suy tim dựa trên phân suất tống máu (Bảng 3) 

- Suy tim phân suất tống máu giảm (STPSTMG) khi ≤40%; còn gọi là suy tim tâm thu. 

- STPSTMG nhẹ khi ở trong mức từ 41% đến 49%. Trước kia, nhóm này được gọi là 

STPSTM trung gian. 

- STPSTM bảo tồn khi PSTM ≥50%; còn gọi là suy tim tâm trương. 

Bảng 3. Định nghĩa suy tim PSTMG, PSTMG nhẹ và PSTM bảo tồn(2) 

Loại suy tim PSTM giảm PSTM giảm nhẹ PSTM bảo tồn 

TI
Ê

U
 C

H
U
Ẩ

N
 

1 TCCN (±) thực thể TCCN (±) thực thể TCCN (±) thực thể 

2 PSTMTT ≤40% PSTMTT 41 - 49% PSTMTT ≥50% 

3 - -  Chứng cứ khách quan bất thường 

cấu trúc và/hoặc chức năng tim, 

phù hợp với rối loạn tâm trương 

thất trái/tăng áp lực đổ đầy thất 

trái, bao gồm tăng peptide 

bài niệu 

TCCN: triệu chứng cơ năng, PSTM: phân suất tống máu; PSTMTT: phân suất tống máu thất trái 

STPSTM bảo tồn còn cần thêm điều kiện: chứng cứ bất thường cấu trúc và/hoặc chức năng 

tim; kèm theo tăng peptide bài niệu (BNP hoặc NT-proBNP) 

Rối loạn chức năng tim phải: suy tim có thể do rối loạn chức năng tim phải, hậu quả của 

quá tải thể tích hay áp lực thất phải. Nguyên nhân chính của suy thất phải mạn tính là tăng áp 

động mạch phổi hậu quả của suy tim trái. Một số nguyên nhân khác ít gặp: bệnh cơ tim thất 

phải sinh loạn nhịp, bệnh van tim (van động mạch phổi, van ba lá). 

2.3 Dịch tễ và tiến triển tự nhiên của suy tim 

Số liệu của châu Âu cho thấy tỷ lệ phát sinh (incidence) của suy tim khoảng 3/1000 người 

– năm (mọi tuổi), hoặc khoảng 5/1000 người – năm ở người lớn. Tỷ lệ lưu hành (prevalence) 

của suy tim vào khoảng 1 – 2% người lớn; tỷ lệ lưu hành tăng theo tuổi, khoảng 1% ở người 

dưới 55 tuổi tăng lên trên 10% ở người ≥70 tuổi(4). 

Tại các nước châu Á, một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lưu hành suy tim từ 1 – 3%(5). Dựa vào 

các nghiên cứu trong bệnh viện(2), khoảng 50% STPSTM giảm, khoảng 50% suy tim PSTM 

Ngoại trú

BNP, pg/mL    ≥35   ≥100
NT-proBNP, pg/mL   ≥125   ≥300

Nhập viện/
Suy tim mất bù
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bảo tồn hoặc giảm nhẹ. Nghiên cứu sổ bộ của châu Âu lại cho thấy có 60% STPSTM giảm, 

24% STPSTMG nhẹ và 16% STPSTM bảo tồn. Nghiên cứu này dựa vào bệnh nhân ngoại trú(6). 

Nguyên nhân của suy tim tại các nước phát triển và tây phương, phần lớn do bệnh động mạch 

vành và tăng huyết áp (THA). Tại nước ta bốn nguyên nhân thường gặp nhất có thể là THA, 

bệnh động mạch vành, bệnh van tim và bệnh cơ tim; giống một số nước châu Á khác và 

châu Âu(5). 

Tiên lượng của suy tim cải thiện hơn trong những năm gần đây, nhờ tiến bộ trong chẩn 

đoán nguyên nhân và điều trị. Tuy nhiên, tử vong và tật bệnh còn cao do tuổi thọ tăng lên. 

Nghiên cứu quần thể Olmsted County khảo sát tử vong 1 năm và 5 năm, sau chẩn đoán suy tim 

là 20% và 53% từ các năm 2000 và 2010(7). Một nghiên cứu phối hợp Framingham Heart Study 

(FHS) và Cardiovascular Health Study (CHS) cho kết quả tử vong 5 năm là 67% sau chẩn đoán 

suy tim(8). Tiên lượng của STPSTM bảo tồn và STPSTMG nhẹ thường tốt hơn STPSTM giảm.  

3 Nguyên nhân và Phân giai đoạn suy tim 

3.1 Phân giai đoạn suy tim  

Theo hướng dẫn của AHA/ACC, suy tim được chia thành 4 giai đoạn. 

- Giai đoạn A: có nguy cơ mắc suy tim nhưng không có tổn thương cấu trúc tim, không 

có triệu chứng cơ năng suy tim. 

- Giai đoạn B: có tổn thương cấu trúc tim nhưng không có triệu chứng thực thể hay cơ 

năng của suy tim. 

- Giai đoạn C: có tổn thương cấu trúc tim kèm tiền sử hoặc hiện tại có triệu chứng cơ 

năng suy tim. 

- Giai đoạn D: suy tim nặng kháng trị cần can thiệp đặc biệt.  

Phân độ chức năng của suy tim theo Hiệp Hội Tim New York (NYHA) được áp dụng 

trong giai đoạn suy tim C và D.  

Phân độ chức năng của Hiệp hội Tim New York (NYHA) là phân loại suy tim theo độ nặng 

của triệu chứng cơ năng đã được áp dụng phổ biến trong thực hành lâm sàng và nghiên cứu 

nhiều năm qua (Bảng 4). Tuy nhiên, phân loại này chỉ dựa duy nhất vào triệu chứng cơ năng 

trong khi hiện nay đang có nhiều chỉ số có giá trị tiên lượng tốt hơn trong suy tim. Đặc biệt là 

bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ vẫn có thể có nguy cơ nhập viện và tử vong cao. Dự đoán kết 

cục là đặc biệt quan trọng trong suy tim nặng để hướng dẫn lựa chọn thiết bị hỗ trợ và phẫu 

thuật ghép tim.  



16 
 

Bảng 4. Phân loại NYHA dựa vào độ nặng của triệu chứng và mức hoạt động thể lực 

Độ I Không hạn chế – Vận động thể lực thông thường không gây mệt, khó thở hay 
hồi hộp. 

Độ II Hạn chế nhẹ vận động thể lực. Bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi. Vận động thể lực 
thông thường dẫn đến mệt, hồi hộp, khó thở 

Độ III Hạn chế nhiều vận động thể lực. Mặc dù bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi nhưng chỉ 
cần vận động nhẹ đã có mệt, hồi hộp, khó thở. 

Độ IV Không vận động thể lực nào mà không gây khó chịu. Triệu chứng cơ năng của suy 
tim xảy ra ngay cả khi nghỉ ngơi, chỉ một vận động thể lực nhẹ cũng làm triệu 
chứng cơ năng gia tăng. 

3.1.1 Suy tim cấp và suy tim mạn 

Suy tim thường được chia thành hai thể: suy tim mạn tính và suy tim cấp tính. Suy tim 

mạn tính thường ở bệnh nhân đã được chẩn đoán suy tim hoặc những người có triệu chứng khởi 

phát dần dần. Nếu suy tim xấu đi dù đột ngột hay từ từ thì giai đoạn này chính là suy tim “mất 

bù”, thường khiến bệnh nhân phải nhập viện và sử dụng các thuốc đường tĩnh mạch. Ngoài ra, 

suy tim có thể biểu hiện cấp tính. Cả hai kiểu này đều được đề cập kỹ hơn trong phần suy 

tim cấp. 

Một số trường hợp suy tim có thể hồi phục hoàn toàn như bệnh cơ tim do rượu, viêm cơ 

tim do siêu vi, hội chứng Takotsubo, bệnh cơ tim chu sinh. Một số bệnh nhân bị rối loạn chức 

năng tâm thu thất trái khác có thể phục hồi đáng kể  hoặc hoàn toàn sau khi được điều trị bằng 

thuốc và thiết bị hỗ trợ. 

3.1.2 Suy chức năng thất phải  

Suy tim cũng có thể là hậu quả của rối loạn chức năng thất phải. Hoạt động và chức 

năng của thất phải thay đổi tuỳ vào quá tải thể tích hay áp lực. Căn nguyên chính của suy thất 

phải mạn là tăng áp lực mạch phổi do suy chức năng thất trái gây ra, ngoài ra có một số nguyên 

nhân khác như nhồi máu cơ tim, bệnh cơ tim thất phải gây rối loạn nhịp (ARVC), hoặc bệnh 

van tim. Chẩn đoán xác định bằng đánh giá chức năng thất phải toàn bộ trên siêu âm tim, sử 

dụng ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau: phân suất diện tích thất phải (FAC); vận động vòng 

van ba lá trong thì tâm thu (TAPSE); vận tốc tâm thu S’ tại vòng van ba lá trên siêu âm 

doppler mô.  

3.2 Nguyên nhân của suy tim 

Các nguyên nhân phổ biến nhất của suy tim được trình bày trong Bảng 5. Nguyên nhân 

của suy tim thay đổi tùy theo từng quốc gia và vùng địa dư. Ở các nước phương Tây và các 

nước phát triển, bệnh động mạch vành (CAD) và tăng huyết áp chiếm tỉ lệ chủ yếu.  
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Về căn nguyên thiếu máu cục bộ, STPSTMG nhẹ và STPSTM giảm có tỉ lệ mắc bệnh 

mạch vành cao hơn so với những người STPSTM bảo tồn. 

Bảng 5. Nguyên nhân của suy tim, các biểu hiện lâm sàng thường gặp và các thăm dò 

đặc hiệu để chẩn đoán 

Nguyên 
nhân Các ví dụ về biểu hiện bệnh Thăm dò đặc hiệu 

Bệnh mạch 
vành 

Nhồi máu cơ tim 
Đau thắt ngực hay "tương tự đau 
thắt ngực" 
Rối loạn nhịp 

Chụp động mạch vành qua da 
Chụp CT động mạch vành 
Nghiệm pháp gắng sức (siêu âm, phóng 
xạ, cộng hưởng từ tim) 

Tăng huyết 
áp 

Suy tim với chức năng tâm thu bảo tồn 
Tăng huyết áp ác tính/phù phổi cấp 

Đo huyết áp di động 24 giờ (ABPM) 
Metanephrines huyết tương, chẩn đoán 
hình ảnh động mạch thận 
Renin và aldosterone 

Bệnh van 
tim 

Bệnh van tim tiên phát như hẹp van động 
mạch chủ 
Bệnh van tim thứ phát như hở van 
chức năng 
Bệnh van tim bẩm sinh 

Siêu âm tim qua thực quản/gắng sức 

Rối loạn 
nhịp 

Nhịp nhanh nhĩ 
Nhịp nhanh thất 

Holter điện tâm đồ 24 giờ 
Thăm dò điện sinh lý, nếu có chỉ định 

Bệnh cơ 
tim 

Tất cả 
Bệnh cơ tim dãn nở (giãn) 
Bệnh cơ tim phì đại 
Bệnh cơ tim hạn chế 
Bệnh cơ tim do rối loạn nhịp thất phải 
Bệnh cơ tim chu sản 
Hội chứng Takotsubo 
Nhiễm độc: rượu, cocain, sắt, đồng 

Cộng hưởng từ tim, xét nghiệm gen 

Thông tim trái và tim phải 

Cộng hưởng từ tim, chụp mạch vành 
Các nguyên tố vi lượng, độc chất học, 
chức năng gan, GGT 

Bệnh tim 
bẩm sinh 

Chuyển vị đại động mạch bẩm sinh có sửa 
chữa/đã phẫu thuật sửa chữa 
Các shunt  
Tứ chứng Fallot đã mổ 
Bệnh Ebstein 

Cộng hưởng từ tim 

Nhiễm 
trùng 

Viêm cơ tim do vi rút 
Bệnh Chagas 
HIV 
Bệnh Lyme 

Cộng hưởng từ tim, sinh thiết cơ tim 
Huyết thanh học 

Do thuốc Anthracyclines 
Trastuzumab 
Các thuốc ức chế VEGF  
Chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch 
Các thuốc ức chế Proteasome  
Các thuốc ức chế RAFMEK 

Còn tiếp
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Nguyên 
nhân Các ví dụ về biểu hiện bệnh Thăm dò đặc hiệu 

Thâm 
nhiễm 

Amyloid 
 
 

Điện di huyết thanh và chuỗi nhẹ tự do trong 
huyết thanh, Protein Bence Jones, xạ hình 
xương, cộng hưởng từ tim, CT-PET, sinh 
thiết cơ tim 

Sarcoidosis ACE huyết thanh, cộng hưởng từ tim, FDG-
PET, CT ngực, sinh thiết cơ tim 

Neoplastic Cộng hưởng từ tim, sinh thiết cơ tim 
Rối loạn dự 
trữ 

Haemochromatosis 
 
 

Xét nghiệm về sắt, di truyền học, cộng hưởng 
từ tim (hình ảnh T2*), sinh thiết cơ tim 
α-galactosidase A, di truyền học, cộng hưởng 
từ tim (ánh xạ T1) Bệnh Fabry 

Bệnh dự trữ glycogen 
Bệnh nội 
mạc cơ tim 

Xạ trị Cộng hưởng từ tim 
Xơ hóa cơ tim / tăng bạch cầu 
ái toan Sinh thiết cơ tim 

Carcinoid 5-HIAA nước tiểu 24 giờ 
Bệnh màng 
ngoài tim 

Vôi hóa 
Thâm nhiễm 

CT ngực, cộng hưởng từ tim, chụp buồng tim 
phải và trái 

Bệnh 
chuyển hóa Bệnh nội tiết Chức năng tuyến giáp, metanephrines huyết 

tương, renin và aldosterone, cortisol 
Bệnh dinh dưỡng (thiếu hụt 
thiamine, vitamin B1 và selen) Các chất dinh dưỡng cụ thể trong huyết tương 

Bệnh tự miễn ANA, ANCA, đánh giá về bệnh thấp khớp 

Bệnh thần 
kinh cơ Mất điều hòa Friedreich  Nghiên cứu dẫn truyền thần kinh, điện cơ đồ, 

di truyền học 
Loạn dưỡng cơ CK, điện cơ đồ, di truyền học 

ANCA: Kháng thể kháng bào tương của bạch cầu hạt trung tính; 5-HIAA: 5-hydroxyindoleacetic acid; ANA: kháng thể 
kháng nhân; CK: enzyme creatinine kinase; CT: chụp cắt lớp đa dãy; FDG: fluorodeoxyglucose; GGT: gamma-glutamyl 
transferase; HIV: human immunodeficiency virus; MEK: mitogen-activated protein kinase; PET: positron emission 
tomography; VEGF: vascular endothelial growth factor 

4 Chẩn đoán suy tim mạn 

4.1 Các bước chẩn đoán suy tim 

Chẩn đoán suy tim dựa trên sự kết hợp các triệu chứng cơ năng, thực thể và các xét 

nghiệm, thăm dò cận lâm sàng. Người bệnh được chẩn đoán suy tim khi có triệu chứng cơ năng 

của suy tim và/hoặc triệu chứng thực thể của suy tim kèm theo bằng chứng khách quan của rối 

loạn chức năng tim. Phác đồ chẩn đoán suy tim được thể hiện ở Hình 3 dưới đây. 
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Hình 3. Quy trình chẩn đoán suy tim 

Biểu hiện lâm sàng của người bệnh suy tim phần lớn không đặc hiệu do các triệu chứng 

có thể gặp ở các bệnh lý khác. Một số triệu chứng tương đối đặc hiệu như tĩnh mạch cổ nổi, 

diện đập của mỏm tim rộng, hay tiếng ngựa phi lại đòi hỏi kinh nghiệm của người thực hiện

thăm khám.  

Bảng 6 sẽ liệt kê các triệu chứng cơ năng và thực thể của suy tim, bao gồm nhóm các 

triệu chứng điển hình và không điển hình, nhóm có giá trị chẩn đoán cao hơn và nhóm các triệu 

chứng không đặc hiệu.  

Nghi ngờ suy tim
• Hỏi tiền sử, yếu tố nguy cơ
• Hỏi triệu chứng cơ năng 
• Khám phát hiện triệu chứng thực thể 
• Đo điện tâm đồ bất thường

Xét nghiệm BNP/NT-proBNP
NT-proBNP ≥125 pg/mL

hoặc BNP  ≥ 35 pg/mL 

Siêu âm tim
Có dấu hiệu bất thường? 

Khẳng định chẩn đoán suy tim
Phân nhóm suy tim

Dựa vào phân suất tống máu thất trái (EF) Ít khả năng do suy tim

    

Hoặc rất nghi ngờ có suy tim
Hoặc không đo được NT-proBNP/BNP

≤ 40%
(STPSTMG) S

41 – 49%
(STP TMG

nhẹ)

≥ 50%
(STPSTM 

bảo tồn)

K

K

C

C

Xác định nguyên nhân suy tim
Khởi trị

Tìm nguyên nhân khác
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Bảng 6. Các dấu hiệu và triệu chứng thực thể của suy tim 

Các triệu chứng cơ năng của suy tim Các triệu chứng thực thể của suy tim 

Điển hình Đặc hiệu 

- Khó thở 
- Cơn khó thở kịch phát về đêm 
- Giảm khả năng gắng sức  
- Mệt mỏi 
- Yếu 
- Tăng thời gian nghỉ hồi phục giữa hai lần 

gắng sức 
- Phù mắt cá chân 

- Tĩnh mạch cổ nổi 
- Phản hồi gan – tĩnh mạch cổ dương tính 
- Tiếng ngựa phi 
- Tăng diện đập của mỏm tim 
 

Ít điển hình Kém đặc hiệu 

- Ho về đêm 
- Thở rít 
- Cảm giác chướng bụng 
- Mất cảm giác ngon miệng 
- Lú lẫn (đặc biệt ở người già) 
- Trầm cảm 
- Hồi hộp, đánh trống ngực 
- Chóng mặt 
- Ngất 
- Cảm giác khó thở khi cúi người 

- Tăng cân (> 2kg/tuần) 
- Sụt cân (trong suy tim nặng) 
- Teo cơ (suy kiệt) 
- Có tiếng thổi ở tim 
- Phù ngoại vi (mắt cá chân, vùng chậu hông, 

bìu) 
- Ran ở phổi 
- Tràn dịch màng phổi 
- Nhịp tim nhanh 
- Loạn nhịp tim 
- Thở nhanh 
- Thở Cheyne – Stokes 
- Gan to 
- Cổ chướng 
- Đầu chi lạnh 
- Thiểu niệu 
- Mạch nhanh, nhỏ. 

Việc phối hợp các triệu chứng lâm sàng với tiền sử bệnh hoặc các yếu tố nguy cơ của suy 

tim có thể giúp nâng cao giá trị chẩn đoán, do đó, cần chú ý khai thác toàn diện tiền sử sức khỏe 

của người bệnh. Có thể kể đến các bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng suy tim như: 

tiền sử bị nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh 

thận mạn tính, đang điều trị hóa chất bằng những thuốc có khả năng gây độc cho cơ tim, tiền 

sử gia đình với bệnh lý cơ tim hoặc đột tử. 

Các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng thường quy như điện tâm đồ, siêu âm tim qua 

thành ngực, xét nghiệm các peptide lợi niệu, chụp X-quang tim phổi thẳng hay các xét nghiệm 
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tế bào hoặc sinh hóa máu thường quy vẫn luôn có ý nghĩa trong chẩn đoán suy tim. Vai trò, 

mức khuyến cáo và mức độ bằng chứng của từng phương pháp được thể hiện trong Bảng 7.   

Bảng 7. Các phương pháp thăm dò cận lâm sàng được khuyến cáo ở người bệnh nghi 
ngờ suy tim 

Phương pháp chẩn đoán Mức 

khuyến cáo 

Mức độ 

bằng chứng 

1. Các peptide bài niệu 

- Nên chỉ định ở cơ sở có thể thực hiện  

- Ngưỡng giá trị chẩn đoán loại trừ suy tim 

• B-type natriuretic peptide (BNP) < 35 pg/mL 

• N-terminal pro-B-type natriuretic peptide 

(NT pro-BNP) < 125 pg/mL   

I B 

2. Điện tim 12 chuyển đạo 

- Hình ảnh điện tâm đồ bình thường: ít khả năng suy tim 

- Hình ảnh điện tâm đồ bất thường (rung nhĩ, có sóng Q 

bệnh lý, tăng gánh thất trái, phức bộ QRS giãn rộng): 

tăng khả năng chẩn đoán suy tim  

I C 

3. Siêu âm tim 

- Biện pháp thăm dò chính khảo sát chức năng tim 

- Các thông tin chính: phân suất tống máu thất trái, kích 

thước các buồng tim, vận động các thành tim, tính chất 

các van tim, chức năng tâm trương, chức năng thất phải, 

áp lực động mạch phổi  

I C 

4. Chụp X-quang tim phổi 

- Hỗ trợ chẩn đoán suy tim: dấu hiệu ứ huyết phổi, bóng 

tim to, cung động mạch phổi nổi 

- Hỗ trợ chẩn đoán loại trừ: bệnh lý phổi, màng phổi 

I C 

5. Các xét nghiệm máu thường quy 

- Giúp chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán loại trừ, tiên 

lượng và hỗ trợ quá trình điều trị 

- Gồm: công thức máu toàn bộ, BUN, creatinine, điện giải 

đồ, bilan đánh giá chức năng gan, tuyến giáp 

I C 
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4.2 Vai trò của các peptide bài niệu

Các peptide bài niệu đóng vai trò quan trọng không những giúp chẩn đoán và sàng lọc

suy tim mà còn giúp tiên lượng bệnh hoặc định hướng thăm dò cần thiết cho chẩn đoán. Tuy 

nhiên, một điểm cần lưu ý là ngoài suy tim, những bệnh cảnh lâm sàng khác cũng có khả năng 

gây tăng nồng độ các peptide bài niệu trong máu (Bảng 8). Một điều cần lưu ý nữa là ở những 

bệnh nhân béo phì, nồng độ các peptide bài niệu có thể thấp, không tương xứng với tình trạng 

suy tim.

Giá trị của các peptide bài niệu khi phối hợp với bệnh cảnh lâm sàng và các thăm dò khác 

sẽ tốt hơn khi chẩn đoán hay loại trừ suy tim. Nếu lấy mốc giới hạn bình thường của BNP là 35 

pg/mL và của NT-proBNP là 125 pg/mL, những trường hợp có kết quả xét nghiệm thấp hơn 

giá trị này có rất ít khả năng mắc suy tim. Giá trị chẩn đoán loại trừ của xét nghiệm peptide bài 

niệu lên tới 0.94 – 0.98. Không có sự khác biệt về giá trị chẩn đoán suy tim giữa BNP và NT-

proBNP trong các nghiên cứu phân tích tổng hợp. 

Bảng 8. Các nguyên nhân gây tăng peptide bài niệu 

Nguyên nhân 
do tim

Suy tim
Hội chứng mạch vành cấp
Nhồi máu phổi 
Viêm cơ tim
Phì đại thất trái
Bệnh cơ tim phì đại/bệnh cơ tim hạn chế
Bệnh van tim
Bệnh tim bẩm sinh
Rối loạn nhịp nhĩ/ thất có tần số đáp ứng thất nhanh
Chấn thương đụng dập tim 
Sau sốc điện chuyển nhịp hoặc sốc do máy phá rung tự động 
Phẫu thuật tim
Tăng áp động mạch phổi 

Nguyên nhân 
ngoài tim 

Tuổi cao
Đột quỵ thiếu máu não
Xuất huyết dưới nhện 
Suy thận 
Suy gan (chủ yếu các trường hợp xơ gan cổ chướng)
Hội chứng cận ung thư
Bệnh phổi mạn tắc nghẽn (COPD) 
Nhiễm khuẩn nặng (bao gồm cả viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết)
Bỏng diện rộng
Thiếu máu
Các hội chứng chuyển hóa nặng hoặc bất thường hormon (ngộ độc giáp, 
nhiễm toan ceton)
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4.3 Các thăm dò chẩn đoán nguyên nhân suy tim 

4.3.1 Nghiệm pháp gắng sức (thuốc, thể lực) 

Được chỉ định để đánh giá tình trạng thiếu máu cơ tim khi gắng sức ở người bệnh đang 

cân nhắc can thiệp tái tưới máu mạch vành. 

Ở bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu bảo tồn (HFpEF), bệnh van tim hoặc những 

trường hợp khó thở không giải thích được nguyên nhân, siêu âm tim gắng sức có thể giúp chẩn 

đoán phân biệt. 

4.3.2 Cộng hưởng từ tim 

Trong chụp cộng hưởng từ tim, hình ảnh thu được trong pha muộn với gadolinium 

(LGE), thì T1 và sự phân bố thể tích dịch ngoại bào cho phép đánh giá được mức độ xơ hóa/ 

sẹo cơ tim, điển hình với trường hợp thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc trái ngược với hình 

ảnh tổn thương sẹo ở lớp giữa thành tim trong bệnh cơ tim dãn nở (giãn). 

Ngoài ra, cộng hưởng từ tim còn cho phép phân biệt các tình trạng tổn thương cơ tim 

đặc trưng như viêm cơ tim, bệnh cơ tim thâm nhiễm amyloid (amyloidosis), sarcoidosis, bệnh 

Chagas, bệnh Fabry, bệnh cơ tim không lèn chặt, bệnh cơ tim do ứ đọng sắt và bệnh cơ tim gây 

rối loạn nhịp. 

4.3.3 Chụp cắt lớp đa dãy động mạch vành 

Chụp cắt lớp đa dãy động mạch vành có thể chỉ định ở những bệnh nhân có nguy cơ 

thấp đến trung bình với bệnh mạch vành, hoặc những trường hợp mà các biện pháp gắng sức 

thể lực không xâm lấn không thể loại trừ chẩn đoán bệnh mạch vành. 

4.3.4 Chụp xạ hình SPECT (single-photon emission CT) 

Chụp xạ hình chùm đơn photon (SPECT) có thể được chỉ định để đánh giá tình trạng 

thiếu máu và sống còn cơ tim, tình trạng viêm hay thâm nhiễm cơ tim. Chụp xạ hình với 

technetium (Tc) có gắn bisphosphonate được chứng minh là phương pháp có độ nhạy và độ đặc 

hiệu cao trong chẩn đoán bệnh cơ tim amyloid thể trans-thyretin. 

4.3.5 Chụp động mạch vành qua da 

Chụp động mạch vành qua da là phương pháp thăm dò chẩn đoán được khuyến cáo ở 

những bệnh nhân suy tim có cơn đau thắt ngực hoặc đau ngực “kiểu mạch vành” mặc dù đã 

được điều trị nội khoa tối ưu nhằm mục đích chẩn đoán xác định và mức độ tổn thương động 

mạch vành. Phương pháp này cũng có thể được chỉ định ở những bệnh nhân suy tim có phân 
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suất tống máu giảm có nguy cơ từ trung bình đến cao mắc bệnh mạch vành và ở những bệnh 

nhân có khả năng cần can thiệp tái tưới máu. 

Tổng hợp các phương pháp thăm dò nên chỉ định theo từng nhóm bệnh được thể hiện 

trong Bảng 5. 

5 Điều trị suy tim mạn với phân suất tống máu giảm 

5.1 Điều trị bằng thuốc 

5.1.1 Mục tiêu điều trị nội khoa với người bệnh suy tim phân suất tống máu giảm 

Điều trị nội khoa được coi là điều trị nền tảng đối với tất cả các bệnh nhân suy tim phân 

suất tống máu giảm và cần phải được tối ưu hóa trước khi thực hiện bất kì một phương pháp 

điều trị nào khác như các can thiệp không sử dụng thuốc hay các thiết bị cấy ghép.  

Ba mục tiêu chính trong điều trị nội khoa với bệnh nhân suy tim phân suất tống 

máu giảm:  

- Giảm tỉ lệ tử vong.  

- Dự phòng tái nhập viện do suy tim mất bù.  

- Cải thiện triệu chứng, khả năng gắng sức và chất lượng cuộc sống. 

5.1.2 Những điểm thiết yếu trong điều trị nội khoa với người bệnh suy tim phân suất 

tống máu giảm 

Tác động trên hệ thống Renin-angiotensin-aldosterone (RAAS) và hệ thống thần kinh 

thể dịch khác bằng các thuốc ức chế men chuyển (ACE-I) hoặc ức chế thụ thể neprilysin 

angiotensin (ARNI), chẹn beta giao cảm và thuốc đối kháng aldosterone (MRA) giúp giảm tử 

vong, giảm nguy cơ nhập viện vì suy tim, giảm triệu chứng suy tim ở người bệnh suy tim có 

phân suất tống máu giảm. Những nhóm thuốc này được coi là nền tảng trong điều trị nội khoa, 

với sự phối hợp giữa 3 nhóm ACE-I hoặc ARNI với chẹn beta giao cảm và MRA được khuyến 

cáo, trừ những trường hợp có chống chỉ định hoặc bệnh nhân không dung nạp được thuốc. 

Trong thực hành lâm sàng, bác sĩ lâm sàng cần điều chỉnh liều các nhóm thuốc này tới liều 

thuốc tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được. Trong khuyến cáo mới nhất hiện nay, ARNI 

được ưu tiên hơn ACE-I đặc biệt ở những trường hợp đã sử dụng ACE-I, chẹn beta giao cảm 

và MRA nhưng vẫn còn triệu chứng. Tuy nhiên, ARNI hoàn toàn có thể được chỉ định khởi trị 

suy tim thay thế vị trí của nhóm ACE-I. Nhóm thuốc ức chế thụ thể Angiotensin (ARB) vẫn 

đóng một vai trò nhất định trong những trường hợp người bệnh không dung nạp được với ACE-

I hoặc ARNI.  
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Nhóm thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển Natri-glucose tại ống thận (SGLT2) nên có 

tác dụng giảm tái hấp thu/tăng thải glucose và natri. Hai thuốc trong nhóm này là Dapagliflozin 

hoặc Empagliflozin được khuyến cáo đưa vào điều trị nền tảng suy tim phân suất tống máu 

giảm cùng với các nhóm ACE-I/ARNI/chẹn beta giao cảm/MRA nhằm làm giảm tỉ lệ tử vong 

do tim mạch và giảm nguy cơ suy tim mất bù. Trừ trường hợp có chống chỉ định hoặc bệnh 

nhân không thể dung nạp, Dapagliflozin hoặc Empagliflozin nên được chỉ định cho tất cả người 

bệnh suy tim phân suất tống máu giảm, kết hợp cùng các nhóm thuốc ACE-I/ARNI/chẹn beta 

giao cảm và MRA, bất kể có kèm theo tình trạng đái tháo đường hay không.  

Hình 4. Quy trình điều trị suy tim phân suất tống máu giảm(2) 
a:  :Thay thế cho ACE-I; b Khi phù hợp 

5.1.3 Những thuốc được khuyến cáo trong điều trị suy tim phân suất tống máu giảm. 

5.1.3.1 Thuốc ức chế men chuyển (ACE-I)  

Thuốc nhóm ACE-I là nhóm đầu tiên chứng minh được giảm tỉ lệ tử vong và các biến 

cố tim mạch, cải thiện triệu chứng do suy tim ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. 

Thuốc nhóm ACE-I được khuyến cáo đối với tất cả các bệnh nhân trừ khi có chống chỉ định 

hoặc không thể dung nạp. Trong điều trị lâm sàng, cần tối ưu hóa tới liều tối đa theo khuyến 

cáo mà bệnh nhân có thể dung nạp được.  

 

Điều trị bệnh nhân Suy tim phân suất tống máu giảm

PSTM ≤35% và
QRS <130 ms và

khi phù hợp

PSTM >35% hoặc không có chỉ 
định hoặc không phù hợp để

điều trị bằng thiết bị

SR và
PSTM ≤35% và
QRS ≥130 ms

CRT-Db/-P
QRS 130 - 149 ms

(Loại IIa)
QRS ≥ 150 ms 

(Loại I)

ICD
Không có bệnh tim 
thiếu máu cục bộ

(Loại IIa)

Có bệnh tim 
thiếu máu cục bộ

(Loại I)

Nếu triệu chứng dai dẳng, cân nhắc 
các liệu pháp điều trị theo khuyến cáo 

(Loại II)

ACE-I/ARNIa

Betablocker
MRA

Dapagliflozin/ Empagliflozin
Lợi tiểu quai nếu quá tải dịch

(Loại I)
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5.1.3.2 Chẹn beta giao cảm 

Chẹn beta giao cảm đã chứng minh được hiệu quả giảm tỉ lệ tử vong và các biến cố 

tim mạch, cải thiện triệu chứng suy tim ở người bệnh suy tim phân suất tống máu giảm khi 

thêm vào điều trị cùng với các thuốc ACE-I và lợi tiểu. Thuốc chẹn beta giao cảm và ACE-I 

cần khởi trị càng sớm càng tốt ngay khi người bệnh được chẩn đoán suy tim phân suất tống 

máu giảm. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy hiệu quả vượt trội khi 

khởi trị ACE-I trước chẹn beta giao cảm hoặc ngược lại. Thuốc chẹn beta giao cảm chỉ được 

khởi trị khi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân đã ổn định, không còn tình trạng quá tải dịch. 

Cần bắt đầu thuốc với liều thấp và tăng từ từ tới liều tối đa theo khuyến cáo nếu bệnh nhân dung 

nạp được.  

Phân tích tổng hợp (meta-analysis) trên dữ liệu từng người bệnh (IPD) trong các thử 

nghiệm lâm sàng lớn cho thấy thuốc chẹn beta giao cảm không tỏ ra hiệu quả trên tiêu chí nhập 

viện và tử vong ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có kèm theo rung nhĩ. Tuy nhiên, 

vì đây là các phân tích dưới nhóm hồi cứu, đồng thời các thuốc chẹn beta giao cảm cũng không 

làm tăng các nguy cơ tim mạch, nên khuyến cáo không tách biệt việc sử dụng chẹn beta giao 

cảm dựa trên các hình thái nhịp tim.  

5.1.3.3 Thuốc ức chế thụ thể Mineralocorticoid (MRA)  

Nhóm MRA (thuốc spironolactone hoặc eplerenone) được khuyến cáo trong điều trị 

suy tim, kết hợp với thuốc ức chế men chuyển (ACE-I) và chẹn beta giao cảm ở tất cả các bệnh 

nhân suy tim phân suất tống máu giảm nhằm làm giảm tỉ lệ tử vong và nguy cơ nhập viện do 

suy tim. Thuốc đồng thời cũng làm cải thiện triệu chứng ở người bệnh suy tim. Thuốc nhóm 

MRA ức chế thụ thể gắn aldosterone và các thụ thể hormon steroid khác (ví dụ: corticosterone 

và androgen) với các mức độ ái lực khác nhau. Eleprenone ức chế aldosterone đặc hiệu hơn và 

do đó thường ít gây tình trạng vú to ở nam giới.  

Thận trọng khi chỉ định MRA ở những người bệnh có kèm theo suy giảm chức năng 

thận hoặc đang tăng Kali máu > 5,0 mmol/L.  

5.1.3.4 Ức chế thụ thể neprilysin angiotensin (ARNI) 

Trong nghiên cứu PARADIGM-HF(9), sacubitril/valsartan, chất ức chế kép neprilysin 

và thụ thể angiotensin, còn gọi là ARNI, đã chứng minh được hiệu quả giảm tỉ lệ tử vong tim 

mạch, tử vong do mọi nguyên nhân, tái nhập viện do suy tim mất bù so với enalapril ở người 

bệnh suy tim phân suất tống máu giảm ≤ 40% (sau đó được đổi thành ≤ 35% trong nghiên cứu). 

Bệnh nhân được lựa chọn vào nghiên cứu có tăng nồng độ NP (natriuretic peptide) máu, mức 

lọc cầu thận eGFR ≥ 30 mL/phút/1,73 m2 và dung nạp tốt với enalapril và sau đó là 
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sacubitril/valsartan. Bên cạnh đó, ARNI còn được chứng minh làm cải thiện triệu chứng và chất 

lượng cuộc sống ở người bệnh suy tim, giảm tỉ lệ đái tháo đường cần điều trị bằng Insulin, giảm 

suy giảm mức lọc cầu thận cũng như giảm biến cố tăng Kali máu. Thêm vào đó, ARNI có thể 

giúp giảm liều thuốc lợi tiểu quai. Mặc dù tình trạng hạ huyết áp có triệu chứng được ghi nhận 

thường gặp hơn khi so sánh với enalapril nhưng người bệnh vẫn được hưởng lợi ích từ hiệu quả 

của thuốc ARNI.   

Do đó, Sacubitril/Valsartan được khuyến cáo thay thế ACE-I hoặc ARB ở người bệnh 

phân suất tống máu giảm nếu vẫn còn triệu chứng mặc dù đã tối ưu hóa điều trị với ACE-I 

hoặc ARB.  

Có hai nghiên cứu khác đánh giá hiệu của của ARNI ở bệnh nhân nhập viện, trong đó 

bao gồm cả những bệnh nhân trước đó chưa được điều trị bằng ACE-I. Khởi trị bằng ARNI 

trong bối cảnh này cho thấy thuốc vẫn giữ được các tiêu chí an toàn cũng như làm giảm nguy 

cơ tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim tới 42% so với enalapril. Qua đó, có thể cân 

nhắc sử dụng nhóm ARNI sớm ngay cả khi bệnh nhân chưa được điều trị với ACE-I. Nên bắt 

đầu điều trị bằng ARNI khi bệnh nhân có mức huyết áp phù hợp và mức lọc cầu thận ≥ 30 

mL/phút/1,73m2. Đối với những bệnh nhân đã được sử dụng ACE-I trước đó, cần ngưng thuốc 

36 giờ trước khi khởi đầu ARNI để giảm nguy cơ phù mạch. 

5.1.3.5 Thuốc ức chế đồng vận Natri-glucose 2 (SGLT2) 

Nghiên cứu DAPA-HF(10) nhằm đánh giá hiệu quả của dapagliflozin trên tiêu chí tử 

vong và các biến cố tim mạch so với giả dược ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm 

đã được tối ưu hóa điều trị nền. DAPA-HF thực hiện trên 4744 bệnh nhân (trong đó có 138 

bệnh nhân Việt Nam) suy tim phân suất tống máu giảm EF ≤ 40%, NYHA II-IV, tăng NT-pro 

BNP, eGFR ≥ 30 ml/phút/1,73m2, có hoặc không có đái tháo đường, so sánh hiệu quả của 

dapagliflozin với giả dược trên nền các thuốc điều trị suy tim theo khuyến cáo hiện hành. Kết 

quả cho thấy, dapagliflozin giảm 26% biến cố gộp bao gồm nhập viện vì suy tim hoặc khám 

cấp cứu vì suy tim hoặc tử vong tim mạch so với giả dược (NNT = 21). Ngoài ra, dapagliflozin 

giảm 18% tỷ lệ tử vong tim mạch, 17% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, cải thiện triệu chứng, 

khả năng vận động và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy tim. Lợi ích của dapagliflozin 

xuất hiện sớm sau khi khởi trị. Kết quả nghiên cứu đồng nhất trên cả phân nhóm bệnh nhân có 

hoặc không có đái tháo đường với các mức HbA1c khác nhau.  

Nghiên cứu EMPEROR-Reduced(11) được tiến hành sau đó cũng cho thấy hiệu quả của 

empagliflozin trên kết cục chính đó là giảm tỉ lệ gộp tử vong do tim mạch hoặc nhập viện do 

suy tim tới 25% ở người bệnh suy tim NYHA II – IV, với phân suất tống máu thất trái ≤ 40% 

dù đã tối ưu hóa điều trị. Những bệnh nhân trong nghiên cứu được lựa chọn với eGFR ≥ 20 
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mL/phút/1,73 m2, qua đó cũng thấy được hiệu quả giảm tình trạng suy giảm mức lọc cầu thận 

ở những bệnh nhân có sử dụng empagliflozin. Thuốc đồng thời cũng giúp cải thiện chất lượng 

cuộc sống. Mặc dù tỉ lệ tử vong do tim mạch ở nhóm điều trị bằng empagliflozin không giảm 

có ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu EMPEROR-Reduced, nhưng tổng hợp của 2 nghiên cứu 

nòng cốt EMPEROR-Reduced và DAPA – HF cho thấy xu hướng đồng nhất về hiệu quả giảm 

tỉ lệ tử vong do tim mạch của nhóm ức chế SGLT2. 

Từ những kết quả trên, dapagliflozin và empagliflozin được khuyến cáo cùng với ACE 

– I/ARNI, chẹn beta giao cảm và MRA cho bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm bất kể 

có kèm theo đái tháo đường hay không. Nhóm ức chế SGLT2 còn có hiệu quả lợi tiểu giảm 

sung huyết, qua đó giúp giảm liều lợi tiểu quai.  

Chất ức chế kết hợp cả SGLT – 1 và SGLT – 2(12) cũng được nghiên cứu ở người bệnh 

đái tháo đường nhập viện vì suy tim. Thuốc làm giảm tỉ lệ tử vong do tim mạch và nhập viện 

do suy tim. Vấn đề này sẽ được bàn luận sâu hơn trong chương suy tim cấp và các bệnh lý 

đi kèm.  

Thuốc ức chế SGLT2 có thể làm tăng nguy cơ nhiễm nấm sinh dục tái phát. Tình trạng 

giảm nhẹ mức lọc cầu thận ngay sau khi khởi trị có thể gặp và thường phục hồi tốt, nhìn chung 

không dẫn tới ngừng thuốc.  

Khuyến cáo 
Mức 

khuyến cáo 

Mức 

chứng cứ 

Ức chế men chuyển được khuyến cáo bệnh nhân STPSTM 

giảm để giảm nguy cơ nhập viện do suy tim và tử vong 
I A 

Chẹn beta giao cảm được khuyến cáo bệnh nhân STPSTM 

giảm ổn định để giảm nguy cơ nhập viện do suy tim và tử vong 
I A 

Thuốc đối kháng thụ thể mineralcortiod (MRA) được khuyến 

cáo cho bệnh nhân STPSTM giảm để giảm nguy cơ nhập viện 

do suy tim và tử vong 

I A 

Dapagliflozin hoặc Empagliflozin được khuyến cáo cho bệnh 

nhân STPSTM giảm để giảm nguy cơ nhập viện do suy tim và 

tử vong 

I A 

Sacubitril/valsartan được khuyến cáo thay thế cho ức chế men 

chuyển ở bệnh nhân STPSTM giảm để giảm nguy cơ nhập viện 

do suy tim và tử vong 

I B 
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Bảng 9. Liều lượng các thuốc điều trị STPSTM giảm đã được nghiên cứu chứng minh 

 Liều khởi đầu Liều đích 
ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ACE-I) 
Captoprila 6.25 mg t.i.d. 50 mg t.i.d. 
Enalapril 2.5 mg b.i.d. 10-20 mg b.i.d. 
Lisinoprilb 2.5 – 5 mg o.d. 20 – 35 mg o.d. 
Ramipril 2.5 mg b.i.d 5 mg b.i.d. 
Trandolaprila 0.5 mg o.d. 4 mg o.d. 
ARNI 
Sacubitril/valsartan 49/51 mg b.i.d.c 97/103 mg b.i.d.c 
CHẸN BETA 
Bisoprolol 1.25 mg o.d. 10 mg o.d 
Carvedilol 3.125 mg b.i.d. 25 mg b.i.d.e 
Metoprololsuccinate (CR/XL) 12.5-25 mg o.d. 200 mg o.d. 
Nebivolold 1.25 mg o.d. 10 mg o.d. 
MRA 
Eplerenone 25 mg o.d. 50 mg o.d. 
Spironolactone 25 mg o.d.f 50 mg o.d. 
ỨC CHẾ SGLT2 (SGLT2-I) 
Dapagliflozin  10 mg o.d. 10 mg o.d 
Empagliflozin  10 mg o.d. 10 mg o.d 
ỨC CHẾ THỤ THỂ AT1 ANGIOTENSIN II (ARB) 
Candesartan 4 mg o.d.  32 mg o.d. 
Losartan 50 mg o.d. 150 mg o.d. 
Valsartan 40 mg b.i.d. 160 mg b.i.d. 
CÁC THUỐC KHÁC 
Ivabradine 5 mg b.i.d. 7.5 mg b.i.d. 
Vericiguat 2.5 mg o.d. 10 mg o.d. 
Digoxin 62.5 µg o.d. 250 µg o.d. 
Hydralazine/Isosorbide 
dinitrate  

37.5 mg t.i.d./ 20 mg t.i.d. 75 mg t.i.d./ 40 mg t.i.d 

o.d. (ngày một lần); b.i.d (ngày hai lần); t.i.d (ngày ba lần); CR (phóng thích có kiểm soát); XL( phóng thích kéo dài) 
a các thuốc ức chế men chuyển có liều đích rút ra từ các nghiên cứu trên bệnh nhân tiền sử NMCT 
b các thuốc có liều cao hơn cho thấy hiệu quả giảm biến chứng/tử vong so với liều thấp hơn, tuy nhiên không có đủ dữ liệu từ 
các nghiên cứu RCT mạnh và liều tối ưu chưa rõ ràng. 
c Sacubitril/Valsartan có thể được dùng với liều khởi đầu thấp hơn 24/26 mg b.i.d ở bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp có 
triệu chứng 
d thuốc không chứng minh được giúp giảm tử vong tim mạch hoặc tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân suy tim 
e Liều tối đa 50mg ngày 2 lần co thể được sử dụng cho bệnh nhân >85 kg. 
f  Spirinolactone có thể được sử dụng với liều khởi đầu 12.5 mg ở bệnh nhân cần thận trọng về chức năng thận và tăng kali 
máu 
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Bảng 10. Các lợi tiểu được sử dụng điều trị ứ dịch trong suy tim mạn 

Thuốc Liều khởi đầu Liều tối đa Chu kỳ dùng 

Lợi tiểu quai 

Bumetanide 0.5 - 1.0 mg ngày một / hai lần 10 mg 4 - 6 giờ 

Furosemide 20 - 40 mg ngày một / hai lần 600 mg 6 – 8 giờ 

Torsemide 10 - 20 mg ngày một lần  200 mg 12 – 16 giờ 

Ethacrynic acid 25 – 50 mg ngày một / hai lần 200 mg 6 giờ 

Lợi tiểu giữ Kali 

Chlorothiazide 250-500 mg ngày một / hai lần 1000 mg 6 - 12 giờ 

Chlorthalidone 12.5-25 mg ngày một lần 100 mg 24 - 72 giờ 

Hydrochlorothiazide 25 mg ngày một / hai lần 200 mg 6 - 12 giờ 

Indapamide 2.5 mg ngày một lần 5 mg 36 giờ 

Metolazone 2.5-5.0 mg ngày một lần 5 mg 12 - 24 giờ 

Lợi tiểu Potassium-Sparing 

Amiloride 5.0 mg ngày một lần 20 mg 24 giờ 

Triamterene 50 đến 100 mg ngày hai lần 300 mg 7 - 9 giờ 

Thuốc đối kháng Arginine Vasopressin 

Satavaptan 25 mg ngày một lần 50 mg ngày 
một lần 

Chưa xác định 

Tolvaptan 15 mg ngày một lần 60 mg ngày 
một lần 

Chưa xác định 

Lixivaptan 25 mg ngày một lần 250 mg ngày 
hai lần 

Chưa xác định 

Conivaptan (TTM) 20 mg liều nạp (sau đó TTM) 100 mg ngày 
một lần 

7 - 9 giờ 

 20 mg tiếp tục TTM/ngày 40 mg TTM 

Ức chế Sequential Nephron Blockade 

Metolazone 2.5 - 10 mg ngày 1 lần kèm lợi tiểu 
quai 

  

Hydrochlorothiazide 25 - 100 mg ngày 1 đến 2 lần kèm 
lợi tiểu quai 

  

Chlorothiazide 
(TTM) 

500 - 1000 mg ngày 1 lần kèm lợi 
tiểu quai 

  

TTM: truyền tĩnh mạch 
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5.1.4 Một số nhóm thuốc khác trong điều trị suy tim phân suất tống máu giảm 

5.1.4.1 Thuốc lợi tiểu 

Lợi tiểu quai được khuyến cáo nhằm làm giảm triệu chứng và các biểu hiện sung huyết. 

Cho tới hiện nay, các bằng chứng lợi ích của thuốc lợi tiểu trên suy tim còn khá khiêm tốn, 

chưa có nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng để đánh giá hiệu quả của 

thuốc lợi tiểu quai trên tiêu chí giảm tử vong và các biến cố tim mạch. Tuy nhiên cần nhớ rằng 

các nghiên cứu chủ chốt liên quan đến cải thiện tiên lượng trong suy tim đều được tiến hành 

trên nền tảng sử dụng lợi tiểu quai. Một phân tích tổng hợp cho thấy sử dụng lợi tiểu quai và 

lợi tiểu thiazide làm giảm nguy cơ tử vong và suy tim mất bù so với giả dược, bên cạnh đó, lợi 

tiểu cũng làm tăng khả năng gắng sức ở người bệnh suy tim.  

Lợi tiểu quai có tác dụng lợi tiểu mạnh hơn và thời gian tác dụng ngắn hơn so với lợi 

tiểu thiazide. Mặc dù các thuốc này có tác dụng hiệp đồng (ức chế các đoạn khác nhau trong 

nephron) và có hiệu quả lợi tiểu tăng khi được kết hợp trong trường hợp có kháng lợi tiểu. Tuy 

nhiên, tác dụng không mong muốn cũng tăng lên khi kết hợp nhiều nhóm lợi tiểu, do đó cần hết 

sức thận trọng và cân nhắc nguy cơ/lợi ích. Cần lưu ý là các thuốc ARNI, MRA và ức chế 

SGLT2 cũng có đặc tính lợi tiểu.  

Mục tiêu của điều trị lợi tiểu là đạt được và duy trì mức độ cân bằng về thể tích tuần 

hoàn với liều thuốc thấp nhất. Đối với trường hợp khi đã đạt tình trạng cân bằng dịch hoặc thậm 

chí thiếu hụt thể tích, cần giảm liều hoặc ngừng sử dụng lợi tiểu. Người bệnh cần được hướng 

dẫn để có thể tự chỉnh liều thuốc lợi tiểu tại nhà dựa trên những biểu hiện của tình trạng sung 

huyết do suy tim và việc theo dõi cân nặng hàng ngày. 

5.1.4.2 Thuốc ức chế thụ thể AT1 Angiotensin II (ARB) 

Vị trí của thuốc ức chế thụ thể AT1 (ARB) trong điều trị suy tim phân suất tống máu 

giảm đã thay đổi trong một vài năm gần đây. Thuốc chỉ được khuyến cáo trong trường hợp 

bệnh nhân không dung nạp được với thuốc ức chế men chuyển hoặc nhóm ARNI do các tác 

dụng không mong muốn nghiêm trọng. Candesartan trong nghiên cứu CHARM-Alternative cho 

thấy giảm nguy cơ tử vong do tim mạch và tỉ lệ nhập viện do suy tim ở bệnh nhân không dung 

nạp được ACE-I. Valsartan cũng làm giảm tỉ lệ nhập viện vì suy tim trong nghiên cứu Val-

HeFT. Tuy nhiên, chưa có thuốc ARB nào cho thấy giảm được tử vong do mọi nguyên nhân. 
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Khuyến cáo Mức 
khuyến cáo 

Mức 
chứng cứ 

Thuốc lợi tiểu 

Thuốc lợi tiểu được khuyến cáo cho nhân STPSTM giảm với 

dấu hiệu và/hoặc triệu chứng sung huyết để làm giảm các triệu 

chứng suy tim, cải thiện khả năng gắng sức và giảm nhập viện 

do suy tim 

I C 

Thuốc ức chế thụ thể AT1 Angiotensin II (ARB) 

Thuốc chẹn thụ thểa được khuyến cáo giúp giảm nguy cơ nhập 

viện do suy tim và tử vong tim mạch ở bệnh nhân có triệu 

chứng không dung nạp được ACE-I hoặc ARNI (bệnh nhân 

cũng có thể dùng chẹn beta và MRA) 

I B 

a Chẹn thụ thể có chứng cứ trên bệnh nhân suy tim là candesartan, losartan và valsartan 

5.1.4.3 Thuốc chẹn kênh If 

Ivabradine giảm tần số tim thông qua cơ chế ức chế kênh If tại nút xoang và do đó chỉ 

hiệu quả đối với bệnh nhân vẫn còn nhịp xoang. Ivabradine giúp giảm kết cục gộp bao gồm tử 

vong do tim mạch và nhập viện do suy tim ở bệnh nhân suy tim có triệu chứng với phân suất 

tống máu thất trái ≤ 35%, nhập viện vì suy tim trong vòng 12 tháng, và vẫn giữ nhịp xoang với 

tần số ≥ 70 chu kì/phút, đang được điều trị nền với ACE-I (hoặc ARB), chẹn beta giao cảm và 

MRA. Khuyến cáo sử dụng Ivabradine dựa trên kết quả từ nghiên cứu SHIFT.(13) Tuy nhiên Cơ 

quan y tế châu Âu – European Medicines Agency (EMA) chỉ cấp chứng nhận sử dụng 

ivabradine ở châu Âu với bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm ≤ 35% có nhịp xoang ≥ 

75 chu kì/phút, vì bệnh nhân được hưởng lợi từ hiệu quả cải thiện tỉ lệ tử vong của thuốc dựa 

trên kết quả từ những phân tích dưới nhóm. Người bệnh cần được bắt đầu và tối ưu hóa liều 

chẹn beta giao cảm tới liều tối đa dung nạp được trước khi cân nhắc khởi trị bằng Ivabradine.  
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Khuyến cáo 
Mức 

khuyến cáo 

Mức 

chứng cứ 

Thuốc ức chế kênh If 

Ivabradine nên được cân nhắc ở bệnh nhân có triệu chứng với 

LVEF ≤35%, nhịp xoang và nhịp tim lúc nghỉ ≥70 nhịp/phút 

mặc dù đã được điều trị bằng chẹn beta giao cảm với liều nghiên 

cứu (hoặc liều dung nạp tối đa thấp hơn), ACE-I (hoặc ARNI) 

và MRA để giảm nguy cơ nhập viện do suy tim và tử vong 

tim mạch 

IIa B 

Ivabradine nên được cân nhắc ở bệnh nhân có triệu chứng với 

LVEF ≤35%, nhịp xoang và nhịp tim lúc nghỉ ≥70 nhịp/phút 

không dung nạp hoặc chống chỉ định với chẹn beta giao cảm để 

giảm nguy cơ nhập viện do suy tim và tử vong tim mạch. Bệnh 

nhân cũng cần phải được sử dụng ACE-I (hoặc ARNI) và MRA 

IIa C 

5.1.4.4 Kết hợp hydralazine và isosorbide dinitrate 

Hiện nay không có bằng chứng rõ ràng khi sử dụng kết hợp liều cố định 2 nhóm thuốc 

này ở tất cả các bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Một nghiên cứu lâm sàng ngẫu 

nhiên có đối chứng nhỏ ở những bệnh nhân da màu cho thấy kết hợp giữa hydralazine và 

isosorbide nitrate phối hợp với điều trị cơ bản (với ACE-I, chẹn beta giao cảm, và MRA) giúp 

làm giảm tỉ lệ tử vong và tỉ lệ nhập viện do suy tim ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu 

giảm có mức độ NYHA III – IV. Tuy nhiên kết quả từ nghiên cứu này rất khó ngoại suy đối 

với các đối tượng bệnh nhân chủng tộc khác.  

Kết hợp giữa hydralazine và isosorbide nitrate có thể cân nhắc ở người bệnh suy tim 

phân suất tống máu giảm có triệu chứng nhưng không thể dung nạp với ACE-I, ARB (hoặc có 

chống chỉ định) để làm giảm tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là khuyến cáo này chỉ dựa 

trên kết quả từ một nghiên cứu tương đối nhỏ là Veterans Administration Cooperative, chỉ bao 

gồm các bệnh nhân nam giới suy tim với phân suất tống máu giảm có triệu chứng đang được 

điều trị bằng lợi tiểu và Digoxin. 

5.1.4.5 Digoxin 

Digoxin có thể cân nhắc ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có nhịp xoang 

để làm giảm nguy cơ nhập viện, mặc dù hiệu quả của thuốc đối với những bệnh nhân đang được 

sử dụng chẹn beta giao cảm hàng ngày vẫn chưa được đánh giá. Trong nghiên cứu DIG(14), hiệu 

quả tổng thể của digoxin trên phương diện tỉ lệ tử vong là trung tính.  
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Hiệu quả của digoxin trên bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm kèm theo rung 

nhĩ chưa được đánh giá qua các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. Một vài nghiên cứu cho 

thấy những nguy cơ biến cố tiềm tàng ở bệnh nhân rung nhĩ được sử dụng digoxin, trong khi 

đó kết quả từ những tổng hợp (nhưng thiếu những nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng) cho 

thấy digoxin không làm gia tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân suy tim kèm rung nhĩ, và hầu 

hết các bệnh nhân suy tim trong phân tích này đều có phân suất tống máu giảm. Do đó, ở bệnh 

nhân suy tim có triệu chứng kèm theo tình trạng rung nhĩ có thể sử dụng digoxin để kiểm soát 

tần số thất khi các liệu pháp khác không khả thi.  

Digoxin có khoảng điều trị rất hẹp do đó tốt nhất nên định lượng nồng độ digoxin máu 

để đảm bảo < 1,2ng/mL hoặc chỉ khởi đầu và duy trì liều thấp. Thận trọng khi sử dụng digoxin 

ở phụ nữ, người già, người thể trạng suy kiệt, hạ kali máu và người suy dinh dưỡng. Ở những 

bệnh nhân suy thận vẫn có thể cân nhắc sử dụng digoxin.  

Khuyến cáo 
Mức 

khuyến cáo 

Mức 

chứng cứ 

Digoxin 

Digoxin có thể được cân nhắc cho bệnh nhân STPSTM giảm có 

triệu chứng và nhịp xoang mặc dù đã được điều trị với ACE-I 

(hoặc ARNI), chẹn beta giao cảm và MRA để giảm nguy cơ nhập 

viện (do mọi nguyên nhân và do suy tim) 

IIb B 

5.1.4.6 Một số thuốc mới được nghiên cứu trong điều trị suy tim PSTM giảm 

• Chất kích thích guanylate cyclase hòa tan 

Nghiên cứu VICTORIA(15) đánh giá hiệu quả và an toàn của chất kích thích guanylate 

cyclase hòa tan đường uống – vericiguat, ở những bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu 

giảm và mới nhập viện do suy tim sung huyết mất bù. Tỉ lệ gặp biến cố chính bao gồm tử vong 

do nguyên nhân tim mạch hoặc nhập viện do suy tim thấp hơn ở nhóm sử dụng vericiguat so 

với nhóm sử dụng giả dược. Không quan sát thấy hiệu quả giảm tỉ lệ tử vong tim mạch hoặc tử 

vong do mọi nguyên nhân của thuốc. Do đó, vericiguat có thể cân nhắc thêm vào trong điều trị 

tiêu chuẩn suy tim phân suất tống máu giảm để giảm nguy cơ gộp tử vong do tim mạch và nhập 

viện do suy tim.  
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Khuyến cáo 
Mức khuyến 

cáo 

Mức 

chứng cứ 

Thuốc kích thích thụ thể Guanylate cyclase 

Vericiguat có thể được cân nhắc cho bệnh nhân NYHA II-IV 

có tình trạng suy tim tiến triển xấu mắc dù đã được điều trị với 

ACE-I (hoặc ARNI, chẹn beta giao cảm và MRA để giảm nguy 

cơ tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim 

IIb B 

Hydralazine và isosorbide dinitrate 

Hydralazine và isosorbide dinitrate nên được cân nhắc cho 

bệnh nhân tự xác định là người da đen với LVEF ≤35% hoặc 

LVEF <45% có kèm theo giãn buồng thất trái với mức NYHA 

II-IV mặc dù đã được điều trị với ACE-I (hoặc ARNI), chẹn 

beta giao cảm và MRA để giảm nguy cơ tử vong hoặc nhập 

viện do suy tim 

IIa B 

Hydralazine và isosorbide dinitrate có thể được cân nhắc cho 

bệnh nhân STPSTM giảm có triệu chứng mà không dung nạp 

ACE-I, ARB, hoặc ARNI (hoặc chống chỉ định với các thuốc 

này) để giảm nguy cơ tử vong 

IIb B 

• Chất hoạt hóa myosin cơ tim 

Nghiên cứu GALACTIC– HF(16) đánh giá hiệu quả và an toàn của chất hoạt hóa 

myosin cơ tim – omecamtiv mecarbil, ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm đang điều 

trị nội trú và ngoại trú. Kết cục chính trong nghiên cứu là biến cố suy tim đầu tiên hoặc tử vong 

do tim mạch giảm 8%. Kết quả nghiên cứu không cho thấy hiệu quả giảm ý nghĩa tỉ lệ tử vong 

do tim mạch. Cho tới thời điểm hiện tại thuốc vẫn chưa được cấp phép điều trị suy tim. Tuy 

nhiên trong tương lai có thể cân nhắc sử dụng nhóm thuốc này phối hợp với điều trị cơ bản với 

bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm để làm giảm nguy cơ tử vong do tim mạch và tỉ lệ 

nhập viện do suy tim. 
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Hình 5. Điều trị suy tim phân suất tống máu giảm dựa trên kiểu hình của bệnh 

Chú thích: ACE-I: thuốc ức chế men chuyển; ARB: chẹn thụ thể angiotensin; ARNI: ức chế angiotensin receptor-neprilysin; 
CRT-D: liệu pháp tái đồng bộ tim với máy khử rung tim; CRT-P: liệu pháp tái đồng bộ tim với máy tạo nhịp tim; ICD: cấy 
ghép máy khử rung tim; ISDN: isosorbide dinitrate; LBBB: blốc nhánh trái; MCS: hỗ trợ tuần hoàn cơ học; MRA: thuốc 
kháng thụ thể mineralcorticoid; PVI: cô lập tĩnh mạch phổi; SGLT2i: chất ức chế đồng vận chuyển natri-glucose 2; TAVI: 
thay van động mạch chủ; TEE MVR: sửa van hai lá qua đường ống thông.  
Xanh lá: khuyến cáo loại I 
Vàng: khuyến cáo loại IIa

5.2 Điều trị bằng dụng cụ

5.2.1 Máy ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator – ICD) 

Trong số các bệnh nhân suy tim, nhất là triệu chứng tương đối nhẹ, có một tỷ lệ khá lớn 

bệnh nhân tử vong đột ngột và không tiên lượng được trước. Các loại rối loạn nhịp như rối loạn 

nhịp thất, nhịp chậm, vô tâm thu là một trong các nguyên nhân tử vong của rất nhiều ca đột tử

trên nền suy tim. Ngoài ra, một số bệnh nhân đột tử do các biến cố tắc mạch cấp. Điều trị nội 

khoa theo khuyến cáo được chứng minh làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim nhưng 

phương pháp này không thể xử trí được các rối loạn nhịp có thể dẫn tới đột tử. Máy ICD có 

hiệu quả rõ rệt trong điều trị các rối loạn nhịp thất nguy hiểm, đồng thời còn có chức năng tạo 

nhịp chống nhịp chậm nếu là loại máy ICD cấy theo đường tĩnh mạch. Một số thuốc chống loạn 

nhịp có thể giúp giảm nguy cơ xuất hiện các rối loạn nhịp nhanh gây đột tử do tim, tuy nhiên 

các thử nghiệm cho thấy thuốc chống loạn nhịp không những không giảm được mà đôi khi còn 

làm tăng tỷ lệ tử vong chung.

Đối với một số bệnh nhân suy tim tiến triển

Giảm nhập viện và tăng chất lượng cuộc sống - cho tất cả bệnh nhân

Giảm tử vong - cho tất cả bệnh nhân

Giảm nhập viện do suy tim/tử vong - cho từng đối tượng bệnh nhân
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5.2.1.1 Dự phòng thứ phát đột tử do tim 

So với Amiodarone, máy ICD giúp giảm tử vong ở những bệnh nhân có tiền sử ngừng 

tim được cứu sống và những bệnh nhân có tiền sử tim nhanh thất kéo dài có triệu chứng. Đối 

với những trường hợp này, khuyến cáo cấy máy ICD với mục đích tăng tỷ lệ sống còn cho 

những bệnh nhân có phân suất tống máu thất trái (LVEF) ≤ 35%. Những bệnh nhân có LVEF 

> 35% chưa được chứng minh lợi ích rõ ràng khi cấy máy ICD. Trước khi chỉ định cấy máy 

ICD, nên cân nhắc lựa chọn của bệnh nhân và cân nhắc khía cạnh chất lượng cuộc sống của họ, 

đồng thời bệnh nhân phải không có bệnh đồng mắc nào khác có thể gây tử vong trong vòng 

một năm sau đó.  

5.2.1.2 Dự phòng tiên phát đột tử do tim 

Trong một phân tích tổng hợp bao gồm 40.000 bệnh nhân từ 12 thử nghiệm lâm sàng 

nòng cốt về suy tim, tỷ lệ đột tử do tim giảm 44% trong vòng 20 năm (từ giữa thập kỷ 90 tới 

2015). Kết quả này hầu như nhờ các tiến bộ của các phương pháp đã được khuyến cáo trong 

điều trị suy tim với mục đích giảm tỷ lệ đột tử do tim như thuốc chẹn beta, thuốc kháng 

aldosterone, sacubitril/valsartan và máy tạo nhịp tái đồng bộ tim (Cardiac Resynchronization 

Therapy Pacemaker - CRT). Trong khi đó, thuốc chống loạn nhịp là amiodarone chưa chứng 

minh làm giảm được tỷ lệ tử vong do tim mạch. Hơn nữa, amiodarone có thể gây khá nhiều tác 

dụng không mong muốn. Ngược lại, dronedarone và thuốc chống loạn nhịp nhóm I như 

disopyramide, encainide và flecainide không nên dùng vì có thể làm tăng tử vong theo một số 

nghiên cứu. 

Mặc dù ICD được chứng minh giảm được tỷ lệ tử vong do loạn nhịp, tuy nhiên cần 

hiểu rằng ở những bệnh nhân đã được điều trị nền tảng tốt, lợi ích của ICD có thể không nhiều 

như kỳ vọng. Trong thử nghiệm lâm sàng DANISH(17), những bệnh nhân bệnh cơ tim không do 

thiếu máu cục bộ có tỷ lệ đột tử thấp, cụ thể là chỉ có 70 trong số 1116 bệnh nhân bị đột tử trong 

vòng 5 năm theo dõi. Mặc dù có sự giảm nhẹ nguy cơ tuyệt đối bị đột tử ở nhóm được cấy thiết 

bị có chức năng phá rung (ICD hoặc CRT-D), tuy nhiên điều này không giúp giảm ý nghĩa tử 

vong chung. Dù vậy, khi phân tích dưới nhóm các bệnh nhân ≤ 70 tuổi, ICD giảm được ý nghĩa 

tỷ lệ đột tử. Kết quả một phân tích tổng hợp gần đây cho thấy, ICD giúp cải thiện tỷ lệ sống còn 

ở bệnh nhân suy tim do bệnh cơ tim không phải căn nguyên thiếu máu cục bộ, tuy nhiên, nếu 

tổng hợp thêm dữ liệu của thử nghiệm DANISH thì hiệu quả bị kém đi đáng kể.  

Nói chung, bệnh nhân có suy tim do thiếu máu cục bộ có nguy cơ đột tử lớn hơn suy 

tim không do căn nguyên thiếu máu cục bộ. Do đó, lợi ích tương đối của ICD trên nhóm suy 

tim do thiếu máu cục bộ là rõ ràng hơn. Đối với bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, hai thử nghiệm 

ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy ICD không mang lại lợi ích trong vòng 40 ngày sau nhồi máu 

cơ tim. Phân tích kỹ số liệu của các thử nghiệm này, người ta thấy tuy đột tử do rối loạn nhịp 
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thất ở nhóm được cấy ICD có giảm nhưng bị bù trừ bởi sự gia tăng tử vong do các nguyên nhân 

khác không phải rối loạn nhịp, dẫn đến tỷ lệ tử vong chung không khác biệt so với nhóm chứng. 

Do vậy, ICD là chống chỉ định trong 40 ngày đầu sau nhồi máu cơ tim. Thêm vào đó, ICD chỉ 

khuyến cáo dự phòng tiên phát nếu bệnh nhân đã trải qua tối thiểu 3 tháng điều trị nội khoa tối 

ưu mà không cải thiện được LVEF lên > 35%. Điều trị nội khoa tối ưu phải bao gồm các thuốc 

được khuyến cáo loại I. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, các thử nghiệm liên quan đến ICD nói 

trên được tiến hành trước sự ra đời của ARNI và nhóm ức chế SGLT2.  

Đối với nhóm bệnh nhân suy tim có LVEF > 35%, chưa có bằng chứng ICD giúp giảm 

tỷ lệ tử vong. Hiện tại, một nghiên cứu đánh giá lợi ích của máy ICD ở những bệnh nhân LVEF 

> 35% kèm theo có vùng sẹo cơ tim trên chụp cộng hưởng từ đang được tiến hành và sẽ công 

bố kết quả trong thời gian tới.  

5.2.1.3 Lựa chọn bệnh nhân phù hợp chỉ định cấy máy ICD 

Những bệnh nhân STPSTM giảm kèm theo QRS ≥ 130 ms có thể được cân nhắc cấy 

máy tái đồng bộ tim kèm phá rung (CRT-D) thay cho ICD đơn thuần.  

Ở những bệnh nhân có suy tim mức độ trung bình và nặng, tử vong thường do suy tim 

tiến triển nặng gây suy bơm. Do đó, ICD không được khuyến cáo ở những bệnh nhân suy tim 

NYHA IV và trơ với điều trị nội khoa, không còn chỉ định đặt thiết bị hỗ trợ thất trái hoặc ghép 

tim. Những bệnh nhân này có kỳ vọng sống rất ngắn và dường như sẽ tử vong vì suy bơm. 

Tương tự, những bệnh nhân có các bệnh đồng mắc nặng nề và kỳ vọng sống không quá 1 năm 

hầu như không còn hưởng lợi từ ICD.  

Mặc dù nghiên cứu DANISH không cho thấy lợi ích rõ rệt của ICD trên những bệnh 

nhân suy tim không do căn nguyên thiếu máu cục bộ nhưng cần hiểu rằng bệnh cơ tim ngoại 

trừ thiếu máu cục bộ còn có nhiều cơ chế bệnh sinh khác nhau. Ở một số phân nhóm nhất định 

(ví dụ bệnh cơ tim laminopathies hay sarcoidosis) với nguy cơ đột tử cao hơn, vẫn cần phải cân 

nhắc ICD. Các công cụ phân tầng nguy cơ hợp lý có thể giúp đưa ra quyết định đúng đắn (ví 

dụ ICD cần chỉ định nếu có một vùng sẹo lớn trên cộng hưởng từ tim). 

Các bệnh nhân cần được tư vấn kỹ càng và cùng tham gia vào việc đưa ra quyết định 

có cấy ICD hay không. Cần thông tin cho người bệnh về nguy cơ của thủ thuật cấy ghép, những 

ảnh hưởng của ICD đến việc lái xe và nguy cơ shock không thích hợp của thiết bị. Ngoài ra, 

bệnh nhân cũng cần được giải thích trước về tình huống cần bất hoạt máy ICD hoặc chức năng 

phá rung của máy CRT-D (ví dụ, khi bệnh giai đoạn cuối) hoặc tình huống tháo bỏ máy khỏi 

cơ thể (do nhiễm trùng hoặc do chức năng thất trái đã hồi phục).  

Khi ICD sắp hết pin (hoặc cần được tháo bỏ), bác sỹ không nên mặc nhiên thực hiện 

thủ thuật thay máy mới mà cần thảo luận kỹ càng với người bệnh. Trong trường hợp này, cần 

đánh giá lại xem mục tiêu điều trị đã thay đổi so với thời điểm cấy máy trước đó (ví dụ, nguy 

cơ tử vong do loạn nhịp có thể đã giảm đi, hoặc nguy cơ tử vong do nguyên nhân ngoài loạn 
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nhịp có thể đã tăng lên). Những bệnh nhân đã cấy ICD nhưng hồi phục rất tốt chức năng thất 

trái hoặc máy ICD không phải thực hiện bất cứ một điều trị nào trong suốt vòng đời cần được 

cân nhắc kỹ việc thay máy mới. 

5.2.1.4 Lập trình máy ICD 

Quy trình thử ngưỡng shock sau khi cấy ICD hoặc CRT-D không cần thực hiện thường 

quy. Phương thức lập trình kéo dài thời gian từ thời điểm phát hiện loạn nhịp cho đến thời điểm 

đánh shock giúp làm giảm đáng kể những lần shock không thích hợp và những lần shock đúng 

nhưng không cần thiết. Nói chung, để dự phòng tiên phát, máy ICD được lập trình để giảm tỷ 

lệ phát xung tạo nhịp (ví dụ, cài đặt tần số tạo nhịp thất theo nhu cầu 40 ck/phút) và cài đặt 

miền điều trị nhịp nhanh > 200 ck/phút. Đối với dự phòng thứ phát, lập trình máy ICD cần dựa 

trên bệnh cảnh lâm sàng và các dữ liệu cụ thể liên quan đến cơn rối loạn nhịp của bệnh nhân.  

5.2.1.5 ICD cấy dưới da (subcutaneous ICD) và áo phá rung (wearable cardioverter-

defibrillator) 

ICD điện cực shock dưới da (S-ICD) được chứng minh có hiệu quả tương đương với 

ICD có điện cực theo đường tĩnh mạch và tỷ lệ biến chứng cũng như nhau. Mặc dù ban đầu 

người ta thấy tỷ lệ shock không thích hợp có vẻ cao hơn ở máy S-ICD, tuy nhiên nếu lựa chọn 

bệnh nhân phù hợp thì S-ICD không kém hơn máy ICD đường tĩnh mạch xét trên tiêu chí này. 

Những bệnh nhân phù hợp có thể là những bệnh nhân có đường vào tĩnh mạch khó khăn hoặc 

những bệnh nhân phải tháo bỏ máy ICD đường tĩnh mạch do nhiễm trùng. Cần lựa chọn bệnh 

nhân phù hợp cho chỉ định S-ICD một cách cẩn thận vì S-ICD không thể tạo nhịp nếu bệnh 

nhân có nhịp chậm (máy chỉ có chức năng tạo nhịp ngay sau nhát shock một khoảng ngắn). 

Ngoài ra, S-ICD không có chức năng tạo nhịp vượt tần số cắt cơn nhịp nhanh và cũng không 

có chức năng tạo nhịp tái đồng bộ tim. Chúng ta còn cần các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 

có đối chứng cũng như các dữ liệu dài hạn hơn về hiệu quả và tính an toàn của máy S-ICD. 

Áo phá rung (WCD) mặc ngoài cơ thể với khả năng chẩn đoán và shock điện ngoài 

lồng ngực chấm dứt rối loạn nhịp thất có thể chỉ định trong một giai đoạn ngắn (bắc cầu) ở một 

số bệnh nhân suy tim có nguy cơ đột tử cao nhưng chưa thích hợp cấy ICD. Tuy nhiên, thử 

nghiệm VEST với số lượng bệnh nhân khá lớn cho thấy WCD không làm giảm tử vong do loạn 

nhịp thất ở bệnh nhân có LVEF ≤ 35% vừa sau một đợt nhồi máu cơ tim.  

Khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu và Hội Nhịp học Châu Âu (ESC/EHRA) 

trong điều trị rối loạn nhịp thất và đột tử do tim sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về chỉ định và 

ứng dụng của ICD. 
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Khuyến cáo Mức 
khuyến cáo 

Mức 
chứng cứ 

Dự phòng thứ phát 

Máy ICD được khuyến cáo nhằm làm giảm nguy cơ đột tử và tử 

vong do mọi nguyên nhân cho bệnh nhân đã hồi phục sau rối 

loạn nhịp thất huyết động không ổn định và bệnh nhân có kỳ 

vọng sống >1 năm với tình trạng hoạt động cơ năng tốt, không 

có các nguyên nhân có thể đảo ngược hoặc trừ phi loạn nhịp thất 

xảy ra <48 giờ sau nhồi máu cơ tim  

I A 

Dự phòng tiên phát 

Máy ICD được khuyến cáo nhằm làm giảm nguy cơ đột tử và tử 

vong do mọi nguyên nhân cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng 

(NYHA độ II – III) có bệnh nguyên là thiếu máu cục bộ (trừ khi 

bệnh nhân có nhồi máu cơ tim trong vòng 40 ngày trước), và 

LVEF ≤35% được điều trị nội khoa tối ưu ≥3 tháng, tiên lượng 

sống dài hơn 1 năm với tình trạng hoạt động cơ năng tốt.  

I A 

Máy ICD nên được xem xét nhằm làm giảm nguy cơ đột tử và tử 

vong do mọi nguyên nhân cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng 

(NYHA độ II – III), không có bệnh nguyên là thiếu máu cục bộ 

và LVEF ≤35% được điều trị tối ưu ≥3 tháng, tiên lượng sống 

dài hơn 1 năm với tình trạng hoạt động cơ năng tốt. 

IIa A 

Bệnh nhân nên được đánh giá cẩn thận bởi bác sĩ chuyên khoa 

tim mạch có kinh nghiệm trước khi thay máy tạo nhịp, bởi vì 

mục tiêu điều trị, nhu cầu của bệnh nhân và tình trạng lâm sàng 

có thể đã thay đổi 

IIa B 

Áo phá rung có thể được xem xét cho bệnh nhân suy tim có nguy 

cơ đột tử do tim cao trong khoảng thời gian giới hạn hoặc là biện 

pháp bắc cầu chờ đến khi cấy máy ICD 
IIb B 

Cấy máy ICD không được khuyến cáo trong vòng 40 ngày sau 

nhồi máu cơ tim do cấy ICD trong khoảng thời gian này không 

giúp cải thiện tiên lượng 
III A 

Máy ICD không được khuyến cáo cho bệnh nhân NYHA độ IV 

với triệu chứng nặng kháng trị với điều trị nội khoa trừ phi các 

bệnh nhân này có chỉ định điều trị tái đồng bộ tim, thiết bị hỗ trợ 

tâm thất hoặc ghép tim 

III C 

NYHA: New York Association: Hội tim mạch New York 
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5.2.2 Điều trị tái đồng bộ tim (Cardiac Resynchronization Therapy – CRT) 

Nếu chỉ định phù hợp, CRT giúp làm giảm bệnh suất và tử suất ở những bệnh nhân suy 

tim. CRT giúp cải thiện chức năng tim và chất lượng cuộc sống. 

Phần lớn các nghiên cứu về CRT so sánh hiệu quả giữa CRT-D và ICD, ngoại trừ 2 

nghiên cứu là CARE-HF(18,19) và COMPANION(20) so sánh hiệu quả giữa CRT và điều trị nội 

khoa. Cũng có một vài nghiên cứu so sánh CRT-P với tạo nhịp đơn thuần. 

Hầu hết các nghiên cứu về CRT lựa chọn nhóm bệnh nhân có LVEF ≤ 35%, ngoại trừ 

nghiên cứu RAFT(21) và MADIT-CRT(22) lựa chọn LVEF ≤ 30%, nghiên cứu REVERSE(23) lựa 

chọn LVEF ≤ 40% và BLOCK-HF là ≤ 50%.(24) Có tương đối ít bệnh nhân với LVEF trong 

khoảng 35-40% được phân nhóm ngẫu nhiên nhưng một phân tích tổng hợp dựa trên dữ liệu 

từng người bệnh (IPD) CRT tỏ ra hiệu quả ở nhóm bệnh nhân này. 

Việc đánh giá thế nào là bệnh nhân có đáp ứng với CRT là một vấn đề còn rất khó khăn. 

Thực tế, rất nhiều bệnh nhân có vẻ “không đáp ứng” với CRT xét trên khía cạnh mức độ cải 

thiện triệu chứng hay LVEF lại đạt được lợi ích giảm tử vong. Có một số yếu tố đã được chứng 

minh giúp dự báo hiệu quả của CRT. Khả năng đảo ngược quá trình tái cấu trúc thất trái là một 

trong những vai trò quan trọng của CRT. Những bệnh nhân STPSTM giảm do thiếu máu cục 

bộ được cấy CRT thường ít cải thiện chức năng thất trái, nguyên nhân liên quan đến vùng sẹo 

nhồi máu cơ tim ít có khả năng tái cấu trúc theo hướng tích cực. Ngược lại, bệnh nhân nữ có vẻ 

đáp ứng với CRT tốt hơn nam, có thể do kích thước cơ thể và tim nhỏ hơn. Độ rộng của QRS 

cũng giúp dự báo khả năng đáp ứng với CRT và là một trong các tiêu chuẩn tuyển bệnh của các 

thử nghiệm. Hình thái của QRS cũng có mối liên quan với hiệu quả của CRT. Một số nghiên 

cứu cho thấy, những bệnh nhân có QRS dạng blốc nhánh trái có khả năng đáp ứng với CRT tốt 

hơn QRS không phải blốc nhánh trái. Nhóm bệnh nhân có QRS không phải blốc nhánh trái 

cũng có số lượng hạn chế trong các thử nghiệm về CRT. Các nhà nghiên cứu đang còn tranh 

luận liệu độ rộng hay hình thái QRS có phải là yếu tố tiên lượng chính khả năng đáp ứng của 

bệnh nhân với CRT hay không. Kết quả của hai phân tích tổng hợp dựa trên dữ liệu từng bệnh 

nhân (IPD) cho thấy, sau khi đã tính đến độ rộng QRS, có ít bằng chứng cho thấy hình thái QRS 

hoặc nguyên nhân sinh bệnh suy tim tác động đến hiệu quả của CRT trong giảm tử suất và bệnh 

suất. Ngoài ra, chưa có một thử nghiệm lớn nào về CRT tuyển bệnh nhân dựa trên các tiêu chí 

như hình thái QRS, giới tính hoặc nguyên nhân suy tim là thiếu máu cục bộ hay không và cũng 

chưa có thử nghiệm nào tập trung vào các tiêu chí này để phân tích dưới nhóm.  

Thử nghiệm Echo-CRT(25) và một phân tích tổng hợp kiểu IPD đã cho không cho thấy 

lợi ích của CRT ở nhóm bệnh nhân có QRS < 130 ms, do đó, không khuyến cáo cấy CRT ở 

những bệnh nhân này.  

Nếu bệnh nhân đã có chỉ định ICD, nhịp xoang và QRS dạng blốc nhánh trái hoàn toàn, 

nên cấy CRT-D nếu độ rộng QRS ≥ 150 ms hoặc cân nhắc CRT-D nếu độ rộng QRS từ 130 – 
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149 ms. Tuy nhiên, thực tiễn thực hành ở mỗi quốc gia rất khác nhau, nếu CRT là để cải thiện 

triệu chứng thì người thầy thuốc có thể lựa chọn giữa CRT-P hoặc CRT-D. Một thử nghiệm 

lâm sàng duy nhất so sánh giữa CRT-P và CRT-D đã cho thấy không có sự khác biệt về bệnh 

suất và tử suất giữa hai loại thiết bị (mặc dù thử nghiệm này không có chủ đích thiết kế để so 

sánh các tiêu chí này). Hơn nữa, trong nghiên cứu DANISH trên những bệnh nhân bệnh cơ tim 

không do thiếu máu cục bộ với 58% bệnh nhân được cấy CRT, không có bằng chứng phân tích 

dưới nhóm nào cho thấy CRT-P kém hiệu quả hơn CRT-D. 

Tạo nhịp thất phải đơn thuần có thể làm mất đồng bộ tim nặng nề hơn ở những bệnh 

nhân giảm LVEF. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng CRT và CRT được chứng minh giúp 

cải thiện dư hậu. Tuy nhiên, trong nghiên cứu RAFT, không có sự khác biệt về kết cục lâm sàng 

giữa nhóm bệnh nhân được cấy CRT và nhóm bệnh nhân được tạo nhịp thất phải. CRT được 

khuyến cáo ưu tiên hơn tạo nhịp thất phải đơn thuần ở những bệnh nhân STPSTM giảm bất kể 

độ NYHA, có chỉ định tạo nhịp thất để giảm bệnh suất, mặc dù việc giảm tử suất chưa rõ ràng. 

Những bệnh nhân suy tim STPSTM giảm đã được cấy máy tạo nhịp hoặc máy ICD từ trước, 

nếu bệnh nhân tiến triển suy tim nặng mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu và có tỷ lệ phần trăm 

tạo nhịp thất phải cao, có thể cân nhắc nâng cấp lên CRT. 

 Về vấn đề rung nhĩ kèm suy tim, chỉ có 2 thử nghiệm lâm sàng nhỏ so sánh giữa điều 

trị nội khoa đơn thuần và CRT ở bệnh nhân có rung nhĩ, với kết quả khá đối nghịch. Một vài 

nghiên cứu chỉ ra rằng, CRT có hiệu quả vượt trội hơn tạo nhịp thất phải ở những bệnh nhân 

rung nhĩ được triệt đốt nút nhĩ thất. Tuy nhiên, xuất hiện rung nhĩ không phải là lý do để đặt ra 

chỉ định triệt đốt nút nhĩ thất, ngoại trừ một số trường hợp rung nhĩ đáp ứng thất rất nhanh và 

dai dẳng, không thể kiểm soát được tần số thất bằng điều trị nội khoa. Một phân tích dưới nhóm 

ở các bệnh nhân có rung nhĩ trong thử nghiệm RAFT đã cho thấy CRT-D không có hiệu quả 

hơn ICD, cho dù không đến một nửa số bệnh nhân đạt được tỷ lệ tạo nhịp 2 thất > 90%. Hiện 

tại chưa có các bằng chứng đầy đủ về hiệu quả của CRT trong rung nhĩ, tuy nhiên, có thể chỉ 

định CRT ở một số bệnh nhân nhất định, đặc biệt là nhóm bệnh nhân có QRS ≥ 150 ms, với 

điều kiện phải đảm bảo tỷ lệ tạo nhịp 2 buồng thất cao nhất có thể.  

 Các nghiên cứu quan sát cho thấy, tiên lượng của các bệnh nhân được cấy CRT sẽ giảm 

đi rõ rệt nếu tỷ lệ tạo nhịp hai buồng thất < 98%. Chưa biết rõ mối quan hệ nhân quả này là do 

đâu, do giảm mức độ tái đồng bộ tim (điều này có thể khắc phục bằng cách thay đổi lập trình 

máy), do đặt điện cực thất trái chưa tối ưu, hay do trở ngại của việc tạo nhịp cơ tim vốn đã bị 

tổn thương nặng. Các kết quả quan sát này hiện nay vẫn chưa được chứng minh trong các thử 

nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.   

 Vai trò của tối ưu hóa khoảng dẫn truyền nhĩ - thất hoặc khoảng dẫn truyền thất – thất 

sau cấy máy dựa trên hướng dẫn siêu âm hoặc điện tâm đồ hoặc đáp ứng huyết áp còn chưa rõ 

ràng nhưng có thể cân nhắc tiến hành ở những bệnh nhân không đáp ứng như kỳ vọng với CRT. 
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Một số phương pháp khác nhằm tối ưu đáp ứng của CRT được nhắc đến trong một số tài 

liệu khác. 

 Sau khi cấy máy CRT, nên xem xét lại việc dùng thuốc lợi tiểu, có thể giảm liều hoặc 

ngừng hẳn thuốc lợi tiểu. Thêm vào đó, việc cấy CRT có thể mở ra cơ hội để tối ưu hơn điều 

trị nội khoa cho bệnh nhân STPSTM giảm. 

5.2.3 Các thiết bị còn đang nghiên cứu 

Thiết bị điều hòa co bóp cơ tim (Cardiac contractility modulation – CCM) đã được 

nghiên cứu ở nhóm bệnh nhân suy tim NYHA III – IV, có LVEF ≥ 25% và ≤ 45%, QRS < 130 

ms, cho thấy có tác dụng cải thiện nhẹ khả năng gắng sức và chất lượng cuộc sống. 

 Một số kỹ thuật mới tác động vào hoạt động của hệ thần kinh tự động cũng cho thấy có 

cải thiện nhẹ khả năng gắng sức và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên, 

các thiết bị này cũng như một số thiết bị điện tử cấy ghép khác chưa có đủ bằng chứng xác đáng 

trong giảm tỷ lệ tử vong hoặc tỷ lệ nhập viện vì suy tim.  
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Khuyến cáo 
Mức 

khuyến cáo 

Mức 

chứng cứ 

CRT được khuyến cáo cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng còn 

nhịp xoang với độ rộng QRS ≥150 ms, hình thái QRS có dạng 

blốc nhánh trái và PSTM thất trái ≤35% dù được điều trị nội 

khoa tối ưu, nhằm giúp cải thiện triệu chứng và giảm tử suất, 

bệnh suất 

I A 

CRT nên được xem xét cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng 

còn nhịp xoang với độ rộng QRS 130 – 149 ms, hình thái QRS 

có dạng blốc nhánh trái và PSTM thất trái ≤35% dù được điều 

trị nội khoa tối ưu, nhằm giúp cải thiện triệu chứng và giảm tử 

suất, bệnh suất 

IIa B 

CRT nên được xem xét cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng 

còn nhịp xoang với độ rộng QRS ≥150 ms, phức bộ QRS không 

có dạng blốc nhánh trái và PSTM thất trái ≤35% dù được điều 

trị nội khoa tối ưu, nhằm giúp cải thiện triệu chứng và giảm tử 

suất, bệnh suất 

IIa B 

CRT có thể được xem xét cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng 

còn nhịp xoang với độ rộng QRS 130 – 149 ms, phức bộ QRS 

không có hình dạng blốc nhánh trái và PSTM thất trái ≤35% dù 

được điều trị nội khoa tối ưu, nhằm giúp cải thiện triệu chứng và 

giảm tử suất, bệnh suất 

IIb B 

CRT hơn là tạo nhịp thất phải được khuyến cáo cho bệnh nhân 
STPSTMG bất kể phân độ NYHA hoặc độ rộng QRS có chỉ định 
tạo nhịp thất với blốc AV độ cao nhằm giảm bệnh suất. Bao gồm 
cả bệnh nhân rung nhĩ. 

I A 

Bệnh nhân PSTM thất trái ≤ 35% có đặt máy tạo nhịp thông 
thường hoặc máy phá rung từ trước, suy tim nặng lên dù được 
điều trị tối ưu, có tỉ lệ phần trăm tạo nhịp thất phải đáng kể nên 
được xem xét “nâng cấp” lên máy CRT. 

IIa B 

CRT không được khuyến cáo cho bệnh nhân có độ rộng phức bộ 
QRS < 130 ms, không có chỉ định tạo nhịp do blốc AV độ cao.  

III A 

CRT: điều trị tái đồng bộ tim; STPSTMG: suy tim phân suất tống máu giảm; NYHA: Hiệp hội Tim mạch New York; PSTM: 
phân suất tống máu; QRS: sóng Q, sóng R và sóng S. 
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6 Suy tim với phân suất tống máu giảm nhẹ  

6.1 Chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu giảm nhẹ 

Chẩn đoán xác định suy tim phân suất tống máu giảm nhẹ (HFmrEF) khi bệnh nhân có 

triệu chứng cơ năng và / hoặc thực thể của suy tim và EF giảm nhẹ (41 - 49%). Các Peptide lợi 

niệu tăng cao (BNP≥35 pg/mL hoặc NT-proBNP≥125 pg/mL) và các bằng chứng khác về bệnh 

tim cấu trúc [ví dụ: tăng kích thước nhĩ trái (LA), phì đại tâm thất trái hoặc siêu âm tim đo chức 

năng đổ đầy thất trái] giúp nâng cao khả năng chẩn đoán nhưng không là tiêu chuẩn bắt buộc 

nếu có sự chắc chắn về việc đo phân suất tống máu thất trái (LVEF). 

Qui trình chẩn đoán STPSTMG nhẹ được mô tả trong Hình 3. 

Để xác định các căn nguyên cơ bản, tham khảo Bảng 5. 

6.2 Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm nhẹ 

Có một sự trùng lặp đáng kể về các đặc điểm lâm sàng, các yếu tố nguy cơ, các mô hình 

tái cấu trúc cơ tim và kết cục lâm sàng giữa các phân loại PSTM trong suy tim. Bệnh nhân 

STPSTM giảm nhẹ có các đặc điểm giống với STPSTM giảm hơn STPSTM bảo tồn, ở chỗ họ 

thường là nam giới, trẻ hơn và có nhiều khả năng mắc bệnh ĐMV hơn (50-60%) và ít khả năng 

có rung nhĩ và các bệnh đi kèm không do tim hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân STPSTMG nhẹ cấp 

cứu có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những người bị STPSTM giảm, tương đương với những 

người bị STPSTM bảo tồn. 

Bệnh nhân Suy tim STPSTMG nhẹ có thể bao gồm những bệnh nhân có LVEF đã được cải 

thiện từ ≤40% hoặc giảm từ ≥50%. 

6.3 Điều trị cho bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu giảm nhẹ 

Cũng như các dạng suy tim khác, thuốc lợi tiểu nên được sử dụng để kiểm soát tình trạng 

sung huyết. Không có nghiên cứu phân phối ngẫu nhiên tiến cứu đáng kể nào được thực hiện 

riêng ở bệnh nhân. Một số dữ liệu có thể được thu thập từ phân tích dưới nhóm của các thử 

nghiệm trong STPSTM bảo tồn, không có thử nghiệm nào trong số đó đáp ứng tiêu chí chính. 

Mặc dù không thể đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về các liệu pháp cụ thể tại thời điểm này, nhưng 

chúng tôi đã đưa vào bảng khuyến cáo để giúp hướng dẫn việc điều trị bệnh nhân thuộc nhóm 

này được dễ dàng hơn. 
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Phương pháp điều trị bằng thuốc được xem xét ở bệnh nhân suy tim (NYHA độ II – IV) 

với phân suất tống máu giảm nhẹ 

Khuyến cáo 
Mức 

khuyến cáo 

Mức 

chứng cứ 

Empagliflozin nên được sử dụng giúp giảm nhập viện và tử 

vong tim mạch ở bệnh nhân STPSTMG nhẹ. 
I B 

Thuốc lợi tiểu được khuyến cáo ở những bệnh nhân STPSTMG 

nhẹ có sung huyết để giảm bớt các triệu chứng và dấu hiệu.  
I C 

ACE-I có thể được xem xét cho bệnh nhân STPSTMG nhẹ để 

giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do suy tim.  
IIb C 

ARB có thể được xem xét cho bệnh nhân STPSTMG nhẹ để 

giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do suy tim.  
IIb C 

Thuốc chẹn beta có thể được xem xét cho bệnh nhân STPSTMG 

nhẹ để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do suy tim.  
IIb C 

MRA có thể được xem xét cho bệnh nhân STPSTMG nhẹ để 

giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do suy tim. 
IIb C 

Sacubitril/valsartan có thể được xem xét cho bệnh nhân 

STPSTMG nhẹ để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do 

suy tim.  

IIb C 

ACE-I: thuốc ức chế men chuyển; ARB: thuốc chẹn thụ thể angiotensin; STPSTMG nhẹ: suy tim với phân suất tống máu 

giảm nhẹ; MRA: chất đối kháng thụ thể mineralocorticoid; NYHA: Hiệp hội Tim mạch New York. 

6.3.1 Thuốc ức chế men chuyển 

Không có thử nghiệm cụ thể về ACE-I ở bệnh nhân STPSTMG nhẹ. 

Mặc dù, thử nghiệm PEP-CHF(26) được tiến hành ở những bệnh nhân bị STPSTM bảo tồn và 

bao gồm những bệnh nhân có LVEF >40%, nhưng không báo cáo kết quả theo PSTM. 

Tuy nhiên, ở những bệnh nhân STPSTMG nhẹ, nhiều người cũng sẽ bị bệnh ĐMV, tăng 

huyết áp hoặc rối loạn chức năng tâm thu thất trái sau nhồi máu cơ tim và do đó sẽ được điều 

trị bằng ACE-I. 

Do đó, việc sử dụng ACE-I có thể được xem xét ở những bệnh nhân bị STPSTMG nhẹ. 

6.3.2 Thuốc chẹn thụ thể angiotensin II type 1 (ARB) 

Không có thử nghiệm cụ thể nào về ARB trong STPSTMG nhẹ. Thử nghiệm CHARM-

Preserved(27) đã bỏ qua biến cố chính về tử vong do tim mạch hoặc số lần nhập viện do suy tim. 

Tuy nhiên, một phân tích hồi cứu cho thấy candesartan đã làm giảm số lượng bệnh nhân nhập 

viện vì suy tim trong số những người STPSTMG nhẹ (với xu hướng tương tự đối với tử vong 

do tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân). Hơn nữa, phân tích bao hàm biến cố lặp lại gợi 



47 
 

ý giảm tỷ lệ nhập viện vì suy tim trong toàn bộ nghiên cứu CHARM-Preserved, bao gồm cả 

những người có STPSTMG nhẹ. 

Đối với ACE-I, nhiều bệnh nhân STPSTMG nhẹ sẽ được điều trị ARB cho các chỉ định 

tim mạch khác. Do đó, điều trị bằng ARB có thể được xem xét ở bệnh nhân STPSTMG nhẹ. 

6.3.3 Thuốc chẹn beta 

Không có thử nghiệm cụ thể về chẹn beta trong STPSTMG nhẹ. Một phân tích tổng hợp 

dạng IPD về các thử nghiệm mang tính bước ngoặt của thuốc chẹn beta cho thấy mức giảm 

tương tự trong các biến cố tử vong tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân (50%) đối với 

bệnh nhân có nhịp xoang mắc STPSTM giảm và STPSTMG nhẹ. Phân tích tổng hợp dạng IPD 

này bao gồm thử nghiệm SENIORS(28) trong đó nebivolol giảm các biến cố gộp chính về tỷ lệ 

tử vong do mọi nguyên nhân hoặc số lần nhập viện do bệnh tim mạch trong quần thể chung. 

Không có liên quan giữa LVEF (35% bệnh nhân có LVEF là 35 - 50%) và ảnh hưởng 

của nebivolol trên kết cục chính được quan sát thấy. Nhiều bệnh nhân STPSTMG nhẹ có thể 

có một chỉ định về Tim mạch khác cho thuốc chẹn beta, chẳng hạn như rung nhĩ hoặc đau thắt 

ngực. Do đó, điều trị bằng thuốc chẹn beta có thể được xem xét ở bệnh nhân STPSTMG nhẹ. 

6.3.4 Thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid 

Không có thử nghiệm cụ thể về MRA trong STPSTMG nhẹ. Trong một phân tích hồi 

cứu của thử nghiệm TOPCAT(29) ở những bệnh nhân có LVEF ≥45%, spironolactone làm giảm 

số lần nhập viện vì suy tim ở những người có LVEF <55%. Có một xu hướng tương tự đối với 

bệnh tim mạch nhưng không phải tử vong do mọi nguyên nhân. 

Điều trị bằng MRA có thể được xem xét ở bệnh nhân STPSTMG nhẹ. 

6.3.5 Chất ức chế thụ thể angiotensin-neprilysin 

Không có thử nghiệm cụ thể về ARNI trong STPSTMG nhẹ. Trong thử nghiệm 

PARAGON-HF(30), bao gồm những bệnh nhân có EF ≥45%, mặc dù thử nghiệm này đã bỏ sót 

biến cố chính tổng thể, nhưng một sự tác động đáng kể tới EF qua từng đợt điều trị đã được 

quan sát thấy. Sacubitril/valsartan, so với valsartan, làm giảm 22% biến cố gộp chính là tử vong 

do tim mạch và tổng số lần nhập viện do suy tim ở những người có EF thấp hơn hoặc bằng mức 

trung bình là 57%. Dữ liệu khác có sẵn từ một phân tích kết hợp của các thử nghiệm 

PARADIGM-HF và PARAGON-HF cho thấy sacubitril/valsartan, so với các dạng RAAS khác, 

có tác dụng hữu ích, đặc biệt là khi nhập viện vì suy tim ở những người bị STPSTMG nhẹ.(31)  

Điều trị bằng ARNI có thể được xem xét ở bệnh nhân STPSTMG nhẹ. 

6.3.6 Thuốc ức chế SGLT2 

Nghiên cứu EMPEROR-Preserved(32) thu nhận các bệnh nhân có PSTM trên 40%, thực 

hiện trên 5988 bệnh nhân, phân phối ngẫu nhiên ra hai nhóm: empagliflozin và placebo. Tiêu 
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chí chính là tử vong tim mạch và nhập viện vì suy tim. Sau 26,2 tháng, nhóm có empagliflozin 

đạt tiêu chí chính, có ý nghĩa thống kê (P<0.0019). Do thu nhận bệnh nhân có PSTM >40%, 

kết quả này có thể áp dụng cho bệnh nhân STPSTMG nhẹ. 

6.3.7 Các loại thuốc khác 

Trong thử nghiệm DIG(33), đối với những bệnh nhân STPSTMG nhẹ có nhịp xoang được 

chỉ định dùng digoxin có xu hướng ít nhập viện hơn vì suy tim, nhưng không giảm tỷ lệ tử vong 

và có xu hướng tăng tử vong do tim mạch. Do đó, không có đủ dữ liệu để khuyến nghị sử dụng 

digoxin. Cũng không có đủ dữ liệu về ivabradine trong STPSTMG nhẹ để đưa ra bất kỳ kết 

luận nào. 

6.3.8 Thiết bị hỗ trợ 

Trong khi các phân tích hậu kiểm về các thử nghiệm CRT mang tính bước ngoặt cho 

thấy CRT có thể có lợi cho bệnh nhân có LVEF >35%, các thử nghiệm CRT cho STPSTMG 

nhẹ đã bị bỏ dở do tuyển bệnh nhân hạn chế. Không có thử nghiệm đáng kể nào về ICDs để dự 

phòng tiên phát rối loạn nhịp thất đối với STPSTMG nhẹ; các thử nghiệm được thực hiện hơn 

20 năm trước cho thấy không có lợi ích nào từ việc cấy ICD để dự phòng thứ phát rối loạn nhịp 

thất đối với STPSTMG nhẹ. 

Do đó, không có đủ bằng chứng để tư vấn liệu pháp CRT hoặc ICD ở bệnh nhân 

STPSTMG nhẹ. Ở những bệnh nhân suy tim có LVEF ≥40%, việc cấy thiết bị shunt liên nhĩ 

trong thử nghiệm được cho là an toàn và thiết bị này sẽ được khảo sát trong một nghiên cứu lớn 

hơn trước khi có thể đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào về việc sử dụng chúng trong STPSTM bảo 

tồn hoặc STPSTMG nhẹ.(34) 

6.3.9 Điều trị bằng dụng cụ 

(1). ICD: Bệnh nhân STPSTMG nhẹ nên điều trị theo đề nghị sử dụng ICD với dự phòng 

thứ phát đột tử do tim. Ngược lại, hiện chưa có bằng chứng dùng ICD cho mục tiêu dự phòng 

tiên phát.(2,35) 

(2). CRT: Hiện tại cũng không đủ bằng chứng ủng hộ điều trị CRT cho bệnh nhân 

STPSTMG nhẹ. Chúng ta chỉ xem xét cho bệnh nhân nếu bệnh nhân cần đặt máy tạo nhịp và 

khả năng phải pacing thất > 40% thời gian.(2,35,36) 
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7 Suy tim phân suất tống máu bảo tồn 

7.1 Giới thiệu 

Trong khuyến cáo này, thuật ngữ suy tim phân suất tống máu bảo tồn (STPSTMBT) dùng 

để chỉ những bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu thất trái (PSTMTT) ≥50%.  

Cần lưu ý, những trường hợp PSTMTT quá cao (ví dụ: >65 – 70%) có thể do giảm thể 

tích cuối tâm trương thất trái; vì vậy, cần tìm nguyên nhân gây bệnh như thâm nhiễm 

amyloidosis tim hoặc bệnh cơ tim phì đại. 

7.2 Nguyên nhân  

Những nguyên nhân liên quan đến suy tim phân suất tống máu bảo tồn bao gồm bất 

thường cơ tim và bất thường về tải.(40) 

Bất thường cơ tim 

- Bệnh động mạch vành 

- Nhiễm trùng: viêm cơ tim do siêu vi, HIV, … 

- Độc chất: alcohol, cocain, sắt, chì, trastuzumab, cetuximab,… 

- Thâm nhiễm: amyloidosis, sarcoidosis, bệnh dự trữ (sắt, glycogene,…) 

- Bệnh dự trữ: nhiễm sắt, bệnh Fabry, bệnh dự trữ glycogen, … 

- Bệnh nội mạc cơ tim: tia xạ, tăng eosinophile 

- Chuyển hoá: bệnh nội tiết (bệnh tuyến giáp, bệnh tuyến cận giáp, bệnh to đầu chi, hội 

chứng Cushing 

- Bệnh dinh dưỡng (thiếu L-carnitine, và selenium) 

- Di truyền: Bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim hạn chế, giai đoạn đầu của bệnh thần kinh cơ 

Bất thường về tải 

- Tăng áp lực. 

- Khiếm khuyết van và cấu trúc của van: mắc phải, bẩm sinh. 

- Bệnh lý màng ngoài tim và nội mạc cơ tim. 

- Tăng cung lượng tim: thiếu máu nặng, nhiễm độc giáp, dò động tĩnh mạch, thai kỳ. 

- Quá tải thể tích: suy thận, quá tải dịch. 

- Rối loạn nhịp tim: rối loạn nhịp nhĩ/thất, máy tạo nhịp, rối loạn dẫn truyền. 

7.3 Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn 

So với STPSTM giảm và STPSTMG nhẹ, bệnh nhân STPSTM bảo tồn thường lớn tuổi 

hơn và thường là nữ. Những bệnh nhân này thường có rung nhĩ, bệnh thận mạn và các bệnh 

đồng mắc không phải tim mạch nhiều hơn bệnh nhân có STPSTM giảm.(37) 
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Khó thở khi gắng sức (NYHA II hoặc III) xảy ra ở khoảng 50% số bệnh nhân có nguyên 

nhân tim mạch.(38) Đôi khi bệnh nhân có khó thở khi nằm, khó thở kịch phát về đêm. Bệnh nhân 

thường giảm khả năng gắng sức và mệt mỏi. Phù ngoại biên, tĩnh mạch cổ nổi có thể hiện 

diện.(2) 

Cần lưu ý biểu hiện lâm sàng hướng đến nguyên nhân bên dưới gây STPSTM bảo tồn 

như huyết áp thấp ở người có tiền căn tăng huyết áp, hội chứng ống cổ tay, bệnh đa dây thần 

kinh ngoại biên,  lưỡi dày, mảng xuất huyết quanh ổ mắt, gợi ý bệnh cơ tim do thâm nhiễm 

amyloidosis; suy thận sớm ở bệnh nhân có thành tim dày gợi ý bệnh Fabry…Ngoài ra, bệnh sử 

rung nhĩ, béo phì, đái tháo đường, hội chứng chuyển hoá cần được chú ý vì những rối loạn này 

có khả năng làm tăng khả năng khởi phát STPSTM bảo tồn.(39) 

Ngoài ra, một số rối loạn có thể biểu hiện giống hội chứng STPSTM bảo tồn bao gồm 

bệnh phổi, thiếu máu, béo phì,… cần được chẩn đoán phân biệt. 

7.4 Chẩn đoán suy tim phân suất tống máu bảo tồn 

Gần đây, hai sơ đồ hướng dẫn chẩn đoán dựa trên việc cho điểm (H2FPEF và HFA-PEFF) 

được khuyên áp dụng trong thực hành lâm sàng.(39,40) 

Dưới đây là Lưu đồ hướng dẫn chẩn đoán STPSTM bảo tồn dựa trên thang điểm HFA-

PEFF (Hình 6). 

Thang điểm HFA-PEFF có 3 tiêu chí liên quan đến chức năng, hình thái học và chỉ dẫn 

sinh học (Bảng 11). Với mỗi tiêu chí, một tiêu chuẩn chính được tính 2 điểm và mỗi tiêu chuẩn 

phụ là 1 điểm. Mỗi tiêu chí có thể đóng góp tối đa 2 điểm. Nếu bệnh nhân có nhiều tiêu chuẩn 

chính trong một tiêu chí, điểm số vẫn là 2. Nếu bệnh nhân không có tiêu chuẩn chính nhưng có 

nhiều tiêu chuẩn phụ, điểm số vẫn là 1. Tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ trong cùng một tiêu 

chí không được cộng điểm cùng nhau. Chỉ cộng điểm khác tiêu chí. 

- ≥ 5 điểm: STPSTM bảo tồn 

- 2 – 4 điểm: cần đánh giá thêm 

- ≤ 1 điểm: ít có khả năng là STPTMBT 
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Bảng 11. Thang điểm HFA-PEFF(40) 

 Chức năng Hình thái học Chỉ điểm sinh 
học (NX) 

Chỉ điểm sinh 
học (RN) 

C
hí

nh
 

e’vách < 7 cm/s 
hoặc 
e’bên < 10 cm/s 
hoặc 
E’/e’trung bình ≥ 15 
hoặc 
VT dòng hở 3 lá > 2.8 
m/s (ALĐMPTT > 35 
mmHg) 

CSNT > 34 ml/m2 
hoặc 
CSKTT ≥ 
149/122 g/m2 

(m/w)  
và  
Bề dày thành tim 
tương đối > 0,42# 
 

NT-proBNP > 
220 pg/ml 
hoặc  
BNP > 80 pg/ml 

NT-proBNP > 
660 pg/ml 
hoặc  
BNP > 240 pg/ml 

Ph
ụ 

E’/e’ trung bình 9-14 
hoặc 
Biến dạng toàn bộ 
theo chiều dọc < 16% 
 

CSNT 29-34 
ml/m2 
hoặc 
CSKTT > 115/95 
g/m2 (m/w)  
hoặc  
Bề dày thành tim 
tương đối > 0,42 
hoặc 
Bề dày thành TT 
≥ 12 mm 

NT-proBNP 125-
220 pg/ml 
hoặc  
BNP 35-80 pg/ml 

NT-proBNP 365-
660 pg/ml 
hoặc  
BNP 105-240 
pg/ml 

Tiêu chuẩn chính: 2 điểm ≥ 5 điểm: STPSTM bảo tồn 
2-4 điểm: Trắc nghiệm gắng sức tâm trương hoặc đo huyết 
động xâm lấn 

Tiêu chuẩn phụ: 1 điểm 

CSNT, chỉ số nhĩ trái; CSKTT, chỉ số khối thất trái; V, vận tốc; TT, thất trái; ALĐMPTT: áp lực động mạch phổi tâm 
thu; Bề dày thành tim tương đối: (Bề dày thành sau TT x 2) / Đường kính bên trong TT cuối tâm trương. 

Trong trường hợp chẩn đoán chưa chắc chắn (nguy cơ trung gian 2 - 4 điểm), trắc nghiệm 

gắng sức tâm trương được khuyên dùng.(40) Vài trắc nghiệm được chỉ định như trắc nghiệm 

gắng sức bằng hoạt động thể lực (nhằm xác định giảm oxy khi gắng sức và giúp phân biệt 

nguyên nhân gây khó thở) và trắc nghiệm huyết động xâm lấn (Hình 6).(40)  

Với trắc nghiệm gắng sức bằng hoạt động thể lực: 

- Nếu tỷ lệ E/e’ trung bình ≥ 15, thêm 2 điểm vào tổng số điểm tính theo thang HFA-PEFF 

đã được tính ở Bước 2 (E).  

- Nếu tỷ lệ E/e’ trung bình ≥ 15 và vận tốc tối đa dòng hở qua van 3 lá > 3,4 m/s, thêm 3 

điểm vào tổng số điểm tính theo thang HFA-PEFF đã được tính ở Bước 2 (E).  

- Từ đó tính tổng điểm số từ Bước 2 (E) và Bước 3 (F1):  

- Nếu tổng điểm ≥ 5, chẩn đoán STPXTNBT được xác định (Hình 7).  

- Nếu tổng điểm < 5, trắc nghiệm gắng sức huyết động xâm lấn nên được chỉ định ở bất kỳ 

trường hợp nghi ngờ STPSTM bảo tồn, đặc biệt khi việc điều trị dựa vào kết quả này. 



c nghi nh ch ST o t n c nghi m g ng 

ho ng th c huy n. N ch ph
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n ch nh.( )

Hình 6. Ch STPSTM b o t n d m HFA-PEFF(2)
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Bảng 12. Bằng chứng khách quan của bất thường cấu trúc, chức năng và huyết thanh 
của rối loạn chức năng tâm trương thất trái/áp lực đổ đầy thất trái tăng(40) 

Thông số Ngưỡng  Bàn luận 

Chỉ số khối thất trái 

Bề dày thành tim tương đối  

≥95 g/m2 (Nữ), 115 g/m2 

(Nam) 

>0,42 

Mặc dù thất trái tái cấu trúc đồng 

tâm hoặc phì đại ủng hộ chẩn 

đoán nhưng thất trái không phì 

đại, không loại trừ chẩn đoán 

STPSTM bảo tồn 

Chỉ số thể tích nhĩ tráia >34 ml/m2 (NX) Khi không có rung nhĩ hay bệnh 

van tim, lớn nhĩ trái phản ánh áp 

lực đổ đầy thất trái tăng (khi có 

rung nhĩ, ngưỡng là >40 ml/m2). 

Tỷ lệ E/e’ lúc nghỉ >9 Chẩn đoán STPSTM bảo tồn có 

độ nhạy 78%, độ chuyên biệt 

59% với trắc nghiệm gắng sức 

bằng hoạt động thể lực xâm 

lấn.(40) 

NT-proBNP  

 

BNP 

>125 (NX) hoặc 

>365 (RN) pg/ml 

>35 (NX) hoặc 

>105 (RN) pg/ml 

Lên đến 20% bệnh nhân được 

chẩn đoán bằng phương pháp 

xâm lấn có NP dưới ngưỡng chẩn 

đoán, đặc biệt khi bệnh nhân có 

béo phì.(40) 

Áp lực ĐMP cuối tâm thu 

Vận tốc dòng hở van 3 lá lúc 

nghỉ 

>35 mmHg 

>2,8 m/s 

Chẩn đoán STPSTM bảo tồn có 

độ nhạy 54%, độ chuyên biệt 

85% với trắc nghiệm gắng sức 

bằng hoạt động thể lực xâm 

lấn.(40) 

BNP: B-type natriuretic peptide; E/e’: vận tốc đổ đầy sớm trên phổ Doppler qua van hai lá/vận tốc thư dãn sớm trên Doppler 

mô; STPSTMBT: suy tim phân suất tống máu bảo tồn; NP: natriuretic peptide; NT-proBNP: N-terminal pro-B-type natriuretic 

peptide; ĐMP: động mạch phổi; NX: nhịp xoang; RN: rung nhĩ.  

Cần lưu ý, bệnh nhân có tiền căn PSTMTT giảm rõ (≤ 40%) và hiện tại có PSTMTT 

≥50% nên được xem là STPSTM giảm hồi phục hay “Suy tim với PSTM cải thiện” (hơn là 

STPSTM bảo tồn). Điều trị STPSTM giảm nên được tiếp tục ở những bệnh nhân này.(43) 
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7.5 Điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn 

Nhìn chung, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có biện pháp điều trị nào cho thấy bằng 

chứng thuyết phục làm giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật trên bệnh nhân STPSTM bảo tồn, mặc 

dù sự cải thiện hai yếu tố này có thể quan sát được ở vài kiểu hình đặc biệt.  

Nhiều loại thuốc đã được dùng trong điều trị STPSTM bảo tồn do tăng huyết áp và/hoặc 

bệnh động mạch vành bao gồm ƯCMC/ƯCTT, ức chế beta, kháng thụ thể aldosterone.(30) Cơ 

quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận việc sử dụng sacubitril/valsartan và 

spironolactone ở bệnh nhân có PSTMTT “dưới mức bình thường”, liên quan STPSTMG nhẹ 

và STPSTM bảo tồn. Quyết định này dựa trên kết quả giảm tỷ lệ nhập viện vì suy tim ở bệnh 

nhân có PSTM < 57% trong nghiên cứu PARAGON-HF(30) và giảm tử vong do nguyên nhân 

tim mạch và nhập viện vì suy tim ở bệnh nhân có PSTMTT dưới mức bình thường được thể 

hiện trong nghiên cứu PARAGON-HF và PARADIGM-HF.(31) Bên cạnh đó, nghiên cứu 

TOPCAT và phân tích sau khi nghiên cứu kết thúc cho thấy spironolactone liên quan đến giảm 

tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch và nhập viện vì suy tim ở bệnh nhân có PSTMTT < 

55%.(29,31) Ngoài ra, giảm kết cục gộp tử vong do nguyên nhân tim mạch và nhập viện vì suy 

tim được nhận thấy ở bệnh nhân suy tim có PSTM thất trái > 50% có dùng thuốc empagliflozin 

so với giả dược trong nghiên cứu EMPEROR-Preserved.(32) 

Điều trị chung bao gồm giảm triệu chứng sung huyết với lợi tiểu. Lợi tiểu quai được ưa 

dùng hơn thiazide. Tại Nhật Bản, tolvaptan được khuyên dùng cho bệnh nhân nhập viện vì suy 

tim cấp để kiểm soát tình trạng sung huyết và tiếp tục sau khi xuất viện.(44) Thay đổi lối sống 

cần thiết cho tất cả bệnh nhân STPSTM bảo tồn bao gồm giảm cân nếu bệnh nhân thừa cân, 

béo phì; tăng hoạt động thể lực có thể làm giảm triệu chứng, cải thiện khả năng gắng sức và 

mức hoạt động thể lực nên phù hợp với từng bệnh nhân; giảm mặn. Điều trị nguyên nhân bên 

dưới gây STPSTM bảo tồn là quan trọng. Việc điều trị thích hợp sẽ làm cải thiện tiên lượng ở 

một số nguyên nhân. Phần này sẽ được trình bày trong mục riêng. 

Các bệnh đồng mắc như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, rung nhĩ, … 

cũng cần được điều trị đúng.  

Khuyến cáo điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn(40) 

Khuyến cáo Mức 
khuyến cáo 

Mức  
chứng cứ 

Ức chế thụ thể SGLT2 (empagliflozin) được khuyến cáo ở bệnh 
nhân STPSTM bảo tồn nhằm làm giảm nguy cơ nhập viện và tử 
vong tim mạch 

I B 

Tầm soát, điều trị nguyên nhân và các bệnh đồng mắc tim mạch và 
không tim mạch được khuyến cáo ở bệnh nhân STPSTM bảo tồn I C 

Lợi tiểu được khuyên dùng ở bệnh nhân STPSTM bảo tồn có triệu 
chứng sung huyết để làm giảm triệu chứng.(45) 

I C 

STPSTM: suy tim phân suất tống máu 
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Khuyến cáo về phòng ngừa tiên phát suy tim ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ phát triển 

suy tim 

Khuyến cáo 
Mức 

khuyến cáo 

Mức 

chứng cứ 

Điều trị tăng huyết áp được khuyến cáo nhằm phòng ngừa hoặc 

làm chậm khởi phát suy tim, và phòng ngừa nhập viện vì suy tim 
I A 

Điều trị với statin được khuyến cáo ở bệnh nhân nguy cơ cao bệnh 

tim mạch hoặc bệnh tim mạch nhằm phòng ngừa hoặc làm chậm 

khởi phát suy tim, và phòng ngừa nhập viện vì suy tim.(46,47) 

I A 

Ức chế thụ thể SGLT2 (canagliflozin, dapagliflozin, 

empagliflozin, ertugliflozin, sotagliflozin) được khuyến cáo ở 

bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ cao bệnh tim mạch hoặc ở 

bệnh nhân có bệnh tim mạch nhằm phòng ngừa nhập viện vì suy 

tim.(48,49,50,51) 

I A 

Tránh lối sống tĩnh tại, béo phì, hút thuốc lá, và uống rượu được 

khuyến cáo để phòng ngừa hoặc làm chậm khởi phát suy tim. 
(52,53,54,55,67)

I C 

8 Suy tim rất nặng – Giai đoạn D 

8.1 Dịch tễ, chẩn đoán và tiên lượng 

Nhiều bệnh nhân suy tim tiến triển thành suy tim rất nặng – suy tim với triệu chứng dai 

dẳng mặc dù đã được điều trị tối đa. Tỷ lệ suy tim nặng ngày càng tăng do số lượng bệnh nhân 

suy tim tăng dần, dân số già, điều trị tốt hơn và sống còn do suy tim tốt hơn. Tiên lượng vẫn 

kém, với tỷ lệ tử vong trong 1 năm dao động từ 25% đến 75%. 

Bảng tiêu chuẩn của HFA-ESC (Heart Failure Association of the European Society of 

Cardiology) 2018 định nghĩa suy tim nặng đã được cập nhật được thể hiện trong Bảng 13. Chức 

năng thất trái giảm nặng tuy rất thường gặp nhưng không cần thiết trong chẩn đoán suy tim 

nặng vì nó có thể xảy ra ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn (HFpEF). Ngoài các 

tiêu chí được báo cáo, rối loạn chức năng cơ quan ngoài tim do suy tim (ví dụ: suy mòn do tim, 

rối loạn chức năng gan hoặc thận) hoặc tăng áp động mạch phổi loại II có thể tồn tại ở một số 

bệnh nhân, nhưng không bắt buộc trong định nghĩa. 

Hồ sơ từ cơ sở dữ liệu đa trung tâm dành cho hỗ trợ tuần hoàn cơ học (INTERMACS), 

phát triển để phân loại bệnh nhân tiềm năng điều trị bằng các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học 

(MCS), mô tả các thông số và đặc điểm lâm sàng phù hợp với nhu cầu điều trị nâng cao (Bảng 

14).(41) Phân loại này cũng đã được chứng minh là hữu ích trong việc ước tính tiên lượng của 
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những bệnh nhân từng ghép tim khẩn cấp hoặc thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) và để đánh giá 

nguy cơ ở bệnh nhân suy tim nặng trong tình trạng cấp cứu. 

Việc phân tầng tiên lượng chiếm vị trí quan trọng trong xác định thời gian lý tưởng khi 

chuyển đến trung tâm thích hợp (trung tâm có khả năng điều trị suy tim nặng), khi thực hiện kỳ 

vọng của người bệnh và gia đình và khi lập kế hoạch điều trị và theo dõi. Bệnh nhân có chống 

chỉ định với MCS hoặc ghép tim cần được xem xét chăm sóc giảm nhẹ  

Mặc dù có nhiều thang điểm tiên lượng (Bảng 13), dự đoán kết quả vẫn còn khó khăn và 

bệnh nhân thường được chuyển đến các trung tâm suy tim nặng quá muộn. Nhận biết các dấu 

hiệu cảnh báo ở bệnh nhân không triệu chứng nặng có thể cho phép chuyển tuyến sớm để có 

thể được thực hiện MCS và cấy ghép tim trước khi tổn thương cơ quan đích xảy ra (Hình 9). 

Một mô hình tổ chức hợp lý giữa các trung tâm với cấp bậc chăm sóc khác nhau, dựa trên mô 

hình mạng lưới “trục bánh xe và nan hoa” (Hub and Spoke) là chìa khóa trong quản lý tốt bệnh 

nhân. 

Bảng 13. Tiêu chuẩn định nghĩa suy tim rất nặng(2) 

Phải thỏa mãn tất cả tiêu chuẩn bên dưới dù điều trị nội khoa tối ưu 

1. Triệu chứng suy tim nặng và dai dẳng (suy tim NYHA III (nặng) hay IV) 

2. Rối loạn chức năng tim mức độ nặng được định nghĩa bởi ít nhất một trong các tiêu chuẩn 

sau đây: 

• Phân suất tống máu thất trái (LVEF) ≤ 30% 

• Suy thất phải đơn độc (ví dụ: bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp) 

• Bất thường van tim nặng không thể phẫu thuật được 

• Bất thường bẩm sinh nặng không phẫu thuật được 

• BNP hoặc NT-proBNP cao (hoặc tăng) kéo dài và rối loạn chức năng tâm trương thất trái nặng 

hoặc bất thường cấu trúc mức độ nặng (theo định nghĩa STPSTM bảo tồn) 

3. Nhiều đợt suy tim sung huyết phổi hoặc hệ thống nặng cần truyền tĩnh mạch thuốc lợi tiểu liều 

cao (hay phối hợp nhiều loại lợi tiểu), hay nhiều đợt suy tim cung lượng tim thấp cần thuốc tăng 

co cơ tim, thuốc vận mạch hoặc loạn nhịp ác tính gây >1 lần khám bệnh không lên kế hoạch 

hoặc nhập viện trong 12 tháng qua. 

4. Suy giảm khả năng vận động nghiêm trọng – không thể tập thể dục hoặc đi quãng đường khi 

test đi bộ trong 6 phút thấp (<300 m) hoặc pVO2 <12 mL / kg / phút hoặc <50% giá trị dự đoán, 

ước tính có nguồn gốc từ tim. 
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Bảng 14. Hồ sơ bệnh nhân suy tim rất nặng từ cơ sở dữ liệu đa trung tâm dành cho hỗ 
trợ tuần hoàn cơ học(2) 

Hồ sơ Thời gian can thiệp 

Hồ sơ 1. Sốc tim nguy kịch 

Bệnh nhân bị hạ huyết áp đe dọa tính mạng mặc dù đã được điều trị 

bằng thuốc vận mạch tăng dần và nhanh chóng, giảm tưới máu các cơ 

quan trầm trọng, thường được xác định bởi tình trạng nhiễm toan 

và/hoặc tăng lactat nặng và trầm trọng  

 

Cần can thiệp dứt điểm 

trong vòng vài giờ. 

Hồ sơ 2. Suy giảm tiến triển 

Bệnh nhân suy giảm chức nặng dù đã truyền tĩnh mạch thuốc vận mạch, 

có thể biểu hiện bởi suy giảm chức năng thận, suy dinh dưỡng, mất khả 

năng cân bằng dịch. Cũng có thể đang mô tả tình trạng bệnh nhân 

không dung nạp điều trị bằng thuốc vận mạch  

 

Cần can thiệp dứt điểm 

trong vài ngày. 

Hồ sơ 3. Ổn định hoặc phụ thuộc thuốc vận mạch 

Bệnh nhân có huyết áp ổn định, chức năng cơ quan, dinh dưỡng và các 

triệu chứng ổn định với điều trị vận mạch liên tục (hoặc hỗ trợ tuần 

hoàn tạm thời hoặc cả hai) nhưng thất bại lặp đi lặp lại (cai thuốc vận 

mạch hay tuần hoàn hỗ trợ hoặc cả 2) do hạ huyết áp hoặc rối loạn chức 

năng thận tái phát. "Sự ổn định phụ thuộc." 

 

Cần lựa chọn can thiệp 

dứt điểm trong vài tuần 

đến vài tháng.  

Hồ sơ 4. “Người bay thường xuyên” 

Bệnh nhân có thể ổn định với lượng dịch gần như bình thường nhưng 

có triệu chứng suy tim sung huyết khi nghỉ ngơi hoặc trong các hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày. Liều lợi tiểu thường ở mức rất cao. Các 

chiến lược giám sát và quản lý chuyên sâu hơn nên được xem xét, điều 

này có thể do một số trường hợp  tuân thủ kém, dẫn đến kết quả tồi tệ 

với bất kỳ liệu pháp nào. Một số bệnh nhân có thể thuộc nhóm ở giữa 

hồ sơ 4 hay 5. 

 

Cần lựa chọn can thiệp 

dứt điểm trong vài tuần 

đến vài tháng. 

Hồ sơ 5. Không thể ra khỏi nhà 

Bệnh nhân thoải mái khi nghỉ ngơi và sinh hoạt hàng ngày nhưng 

không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác, sống chủ yếu trong 

nhà. Bệnh nhân thoải mái khi nghỉ ngơi, không triệu chứng sung huyết, 

nhưng có thể có tình trạng tăng thể tích kháng trị tiềm ẩn và thường có 

rối loạn chức năng thận. Nếu tình trạng dinh dưỡng và chức năng của 

các cơ quan ở mức thấp, bệnh nhân có thể gặp nhiều rủi ro hơn 

INTERMACS 4 và cần can thiệp dứt điểm. 

 

Mức độ khẩn cấp thay 

đổi, phụ thuộc vào duy trì 

dinh dưỡng, chức năng cơ 

quan và hoạt động. 
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Hồ sơ 6. Giới hạn vận động 

Bệnh nhân không bằng chứng quá tải dịch, thoải mái khi nghỉ ngơi và 

sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động nhẹ bên ngoài nhà nhưng mệt 

mỏi sau vài phút đầu tiên. Khi xem xét giới hạn do tim đòi hỏi đo lường 

cẩn thận lượng oxy tiêu thụ tối đa, trong một số trường hợp cần thêm 

theo dõi huyết động, để xác định mức độ nghiêm trọng của suy tim. 

"Người đi bộ bị thương" 

 

Thay đổi, phụ thuộc vào 

duy trì dinh dưỡng. chức 

năng cơ quan và mức độ 

hoạt động. 

Hồ sơ 7. Triệu chứng suy tim NYHA III nặng 

Bệnh nhân không có các đợt mất cân bằng dịch hiện tại hoặc gần đây, 

sống thoải mái với hoạt động hằng ngày nhưng bị giới hạn khi gắng 

sức nhẹ 

 

Ghép tim hoặc MCS có 

thể chưa được chỉ định 

trong hiện tại. 

Hướng dẫn thay đổi hồ sơ Hồ sơ có thể thay đổi 

MCS tạm thời chỉ có thể thay đổi hồ sơ ở những bệnh nhân nằm viện, 

bao gồm IABP, ECMO, TandemHeart, LVAD, Impella. 

1,2,3 

Rối loạn nhịp tim có thể thay đổi bất kỳ hồ sơ nào. Các rối loạn nhịp 

bao gồm loạn nhịp nhanh thất tái phát mà gần đây đã góp phần đáng 

kể đưa bệnh nhân vào tình huống nguy hiểm, ICD sốc điện thường 

xuyên hoặc sốc điện từ bên ngoài, hơn hai lần mỗi tuần. 

1-7 

Các đợt mất bù suy tim xảy ra thường xuyên đặc trưng bởi: bệnh nhân 

thường xuyên cần nhập cấp cứu hoặc nhập viện để dùng thuốc lợi tiểu, 

siêu lọc, hoặc được truyền thuốc vận mạch tạm thời. Các đợt thường 

xuyên được định nghĩa là ít nhất 2 lần nhập cấp cứu/ nhập viện trong 3 

tháng qua hoặc 3 lần trong 6 tháng qua. 

3 nếu ở nhà, 4, 5, 6. Hiếm 

khi là hồ sơ 7. 

ECMO: oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể; IABP: bóng đối xung trong động mạch chủ; ICD: máy khử rung tim cấy ghép; 

INTERMACS: Cơ sở dữ liệu đa trung tâm dành cho hỗ trợ tuần hoàn cơ học; LVAD: thiết bị hỗ trợ thất trái; MCS: hỗ trợ tuần hoàn 

cơ học; NYHA: Hiệp hội Tim mạch New York. 

8.2 Quản lý 

Bệnh nhân suy tim nặng có thể cần điều trị bằng thuốc hoặc MCS ngắn hạn cho đến khi 

cấy ghép MCS dài hạn hoặc ghép tim. 

8.2.1 Điều trị thuốc và thay thế thận 

Thuốc trợ tim có thể cải thiện các thông số huyết động học, giảm sung huyết, tăng cung 

lượng tim và hỗ trợ tưới máu ngoại vi. Mặc dù chưa được chứng minh, nhưng điều này có thể 

giúp ngăn ngừa cơ quan đích trở nên xấu hơn. Ngược lại, thuốc trợ tim truyền thống có thể tạo 

điều kiện thuận lợi cho thiếu máu cơ tim và/hoặc loạn nhịp nhanh hơn và làm diễn biến lâm 
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sàng tệ đi. Chúng có thể được sử dụng như một liệu pháp giảm nhẹ để giảm bớt các triệu chứng 

ở bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khác. Các bệnh nhân ngoại trú có thể cân nhắc việc sử 

dụng lâu dài cách quãng các loại thuốc trợ tim để cải thiện phân loại chức năng và chất lượng 

cuộc sống. 

Rối loạn chức năng thận và đề kháng thuốc lợi tiểu quai thường là đặc trưng cho diễn 

biến lâm sàng của bệnh nhân suy tim nặng. Trước tiên, tăng gấp đôi liều lợi tiểu quai, sau đó là 

dùng đồng thời với lợi tiểu thiazide hoặc metolazone. Những bệnh nhân không đáp ứng điều trị 

với các liệu trình điều trị lợi tiểu như trên có thể xem xét điều trị liệu pháp thay thế thận. Siêu 

lọc là l một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất. Nó có thể được xem xét ở những bệnh 

nhân kháng thuốc lợi tiểu tuy dù dữ liệu về hiệu quả trên kết cục chưa được xác định. 

8.2.2 Hỗ trợ tuần hoàn cơ học 

MCS có thể cải thiện sống còn và triệu chứng ở bệnh nhân suy tim nặng. Việc sử dụng 

MCS nên được xem xét trong các tình huống được liệt kê trong Bảng 15. Chỉ định MCS ngắn 

hạn/dài hạn nên được dựa trên phân loại INTERMACS. 

- Hỗ trợ tuần hoàn ngắn hạn. 

Các thiết bị MCS ngắn hạn được chỉ định để đảo ngược giảm tưới máu cơ quan đích 

nguy kịch và tình trạng thiếu oxy mô trong sốc tim. Chúng có thể được sử dụng trong một 

khoảng thời gian ngắn, giới hạn vài ngày đến vài tuần. Mục đích là để hỗ trợ hệ thần kinh trung 

ương và tưới máu cơ quan, để đảo ngược tình trạng nhiễm toan và suy đa cơ quan cho đến khi 

kết quả của bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi tim, chuyển sang MCS lâu dài hoặc ghép tim, hoặc, 

trong một số trường hợp, theo cách tiếp cận giảm nhẹ hơn. Việc chăm sóc bệnh nhân MCS ngắn 

hạn rất phức tạp và yêu cầu các nhà chuyên gia tận tâm bao gồm cả việc có kế hoạch cụ thể 

ngừng hỗ trợ khi chấn thương tim và não không hồi phục. MCS ngắn hạn nên được sử dụng 

cho bệnh nhân với hồ sơ INTERMACS 1 hoặc 2 như một cầu nối để quyết định (BTD: Bridge 

to decision), cầu nối để phục hồi (BTR: Bridge to recovery), các cầu nối với nhau (BTB: Bridge 

to Bridge) cho MCS dài hạn hoặc ghép tim khẩn cấp (Hình 8). 

- Hỗ trợ tuần hoàn cơ học dài hạn 

MCS dài hạn được chỉ định ở những bệnh nhân chọn lọc khi điều trị bằng thuốc không 

đáp ứng đầy đủ hoặc khi MCS ngắn hạn không phục hồi chức năng tim hoặc cải thiện lâm sàng, 

để kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống, hoặc để giữ bệnh nhân còn sống cho đến 

khi ghép tim (cầu nối đến cấy ghép, BTT: Bridge to Transplantation) hoặc để thay đổi chống 

chỉ định ghép tim (cầu nối tới điều trị được – thí dụ: ECMO là cầu nối tới có thể phẫu thuật tim, 

BTC: Bridge to Candidacy), hoặc như liệu pháp đích đến (DT: Destination Therapy) (Bảng 15). 

MCS dài hạn nên được xem xét ở những bệnh nhân có hồ sơ INTERMACS 2 đến 4 và 

cả ở những bệnh nhân có INTERMACS cấu hình 5 và 6, khi có nguy cơ cao. Bệnh nhân không 

có suy cơ quan đích không hồi phục ngoại trừ tim, đang hồi phục sau INTERMACS cấp độ 1 
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trong khi sử dụng MCS ngắn hạn, cũng có thể đủ điều kiện cho MCS dài hạn (Hình 8). Các đặc 

điểm của bệnh nhân có khả năng đủ điều kiện để cấy LVAD được báo cáo trong (Bảng 16). 

Tỷ lệ sống sót sau 2 năm hiện tại ở những bệnh nhân nhận LVAD dòng liên tục mới nhất có thể 

so sánh với sau khi ghép tim, mặc dù các tác dụng phụ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc 

sống. Trong số những bệnh nhân mang LVAD dòng liên tục, tỷ lệ sống sót là 80% sau 1 năm 

và 70% sau 2 năm. Tỷ lệ sống sót là 84,5% và tỷ lệ sống sót không bị đột quỵ hoặc không cần 

tái phẫu thuật do sự cố LVAD là 76,9% với LVAD dòng ly tâm trong MOMENTUM. LVAD 

dòng ly tâm, có khả năng lơ lửng do đặc tính từ tính, làm giảm huyết khối bơm đáng kể. Trong 

MOMENTUM 3, nhu cầu tái phẫu thuật để thay thế do thiết bị hỏng là 2,3% mỗi 24 tháng, chỉ 

với 0,6% mỗi 24 tháng vì huyết khối bơm. Đột quỵ (cụ thể là, đột quỵ gây tàn tật), xuất huyết 

nặng và chảy máu đường tiêu hóa cũng thấp hơn trong nhóm bơm ly tâm so với trong nhóm 

bơm hướng trục (axial-flow). Tuy nhiên, tần suất biến cố toàn bộ của xuất huyết, thuyên tắc 

huyết khối và nhiễm trùng đường truyền tương tự với các thiết bị cũ hơn. 

Dữ liệu về việc sử dụng LVAD dòng ly tâm hoàn toàn từ tính trong nghiên cứu thế giới 

thực với kết quả 2 năm từ cơ sở dữ liệu ELEVATE cho thấy tỷ lệ sống sót tổng thể là 74,5%, 

với xuất huyết tiêu hóa ở 9,7%, đột quỵ ở 10,2% và huyết khối bơm ở 1,5% bệnh nhân. Theo 

cơ sở dữ liệu IMACS, tiêu chí chính tổng hợp mới bao gồm: chất lượng cuộc sống và các biến 

cố bất lợi ngoài sống còn đã được đề xuất nhằm giúp đưa ra quyết định lâm sàng. Như vậy, 

"sống tốt trong một năm" được định nghĩa là không tử vong, đột quỵ, xuất huyết cần phẫu thuật, 

thiết bị hỗ trợ thất phải, thay thế bơm hoặc nhiễm trùng liên quan đến thiết bị trong năm đầu 

tiên, là 56,8% sau khi LVAD dòng chảy ly tâm được cô lập. 

Mặc dù bây giờ đã lỗi thời, REMATCH(56) là thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên 

duy nhất so sánh LVAD là điều trị thiết bị với điều trị nội khoa tối ưu ở bệnh nhân suy tim 

nặng, NYHA IV và chống chỉ định cấy ghép. REMATCH cho thấy tỷ lệ tử vong do mọi nguyên 

nhân thấp hơn với liệu pháp LVAD khi so sánh với điều trị thuốc (tiêu chuẩn chính). Tuy nhiên, 

tỷ lệ tử vong cao trong 2 năm ở cả hai nhóm. Các nghiên cứu khác không được ngẫu nhiên hóa 

(INTrEPID, ROADMAP)(57,58) hoặc so sánh các thiết bị khác nhau (ADVANCE, 

ENDURANCE, MOMENTUM3).(59,60,61) Hai chiến lược cấy ghép LVAD sớm so với điều trị 

nội khoa tối ưu và cấy LVAD sau khi tình trạng bệnh nhân xấu đi nghiêm trọng hiện đang được 

so sánh trong một nghiên cứu tiến cứu. Early-VAD (ClinicalTrials.gov Mã định danh: 

NCT02387112). Ngoài ra, đánh giá của Thụy Điển về LVAD (SweVAD)(62) nghiên cứu tiến 

cứu so sánh sự sống còn của những bệnh nhân suy tim nặng không đủ tiêu chuẩn cấy ghép tim 

có được phân ngẫu nhiên vào các nhóm LVAD như điều trị bằng thiết bị so với điều trị thuốc 

(ClinicalTrials.gov Mã định danh: NCT02592499). 



Hình 8. Qui u trị suy tim rất nặng

BTB: c u n i t i c u n i; BTC: c u n i ng c ; BTD: c u n i t i quy t nh; BTR: c u n  ph c h i; BTT: c u n  c y 
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Hình 9. Phân loại bệnh nhân suy tim rất nặng và xác định thời gian chuyển tuyến(2) 

: thu c c ch  th  th - : : y ghép; LT-

: h  tu n; LVEF: t t : Hi p h i Tim m Si: 

thu c c ch -

K  v ng ng n ch n cu i; 

n vi u t

n ch c n th c không ph c h n tâm th n ho i. 

Phân loại bệnh nhân suy tim rất nặng và xác định thời gian chuyển tuyến
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Bảng 15. Các cụm từ miêu tả chỉ định hỗ trợ tuần hoàn cơ học 

Cầu nối tới quyết 

định (BTD)/ Cầu 

nối tới cầu nối 

(BTB) 

Sử dụng MCS ngắn hạn (ECMO hoặc Impella) ở bệnh nhân sốc tim cho đến 

khi huyết động và tưới máu cơ quan đích ổn định, loại trừ chống chỉ định cho 

MCS dài hạn (tổn thương não sau hồi sức) và các lựa chọn điều trị bổ sung 

bao gồm VAD dài hạn hoặc ghép tim có thể được xem xét. 

Cầu nối tới có khả 

năng điều trị (BTC) 

Sử dụng MCS (thường là LVAD) để cải thiện chức năng của cơ quan đích 

và/hoặc để làm cho bệnh nhân không đủ điều kiện có thể ghép tim. 

Cầu nối tới cấy 

ghép (BTT) 

Sử dụng MCS (LVAD, BiVAD hoặc TAH) để giữ bệnh nhân có nguy cơ tử 

vong cao sống sót đến khi có cơ quan được hiến tặng. 

Cầu nối tới hồi 

phục (BTR) 

Sử dụng MCS (ngắn hạn hoặc dài hạn) để giữ bệnh nhân sống đến khi chức 

năng tim hồi phục đủ để ngưng MCS. 

Liệu pháp đích đến Sử dụng MCS (LVAD) lâu dài như một biện pháp thay thế cho cấy ghép ở 

những bệnh nhân mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối không đủ điều kiện để 

cấy ghép. 

BiVAD: thiết bị hỗ trợ 2 tâm thất; ECMO: trao đổi oxy màng ngoài cơ thể; LVAD: thiết bị hỗ trợ thất trái; MCS: hỗ trợ tuần hoàn cơ 

học; TAH: tim nhân tạo; VAD: thiết bị hỗ trợ tâm thất. 

Bảng 16. Bệnh nhân tiềm năng cho cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái 

Bệnh nhân vẫn tồn tại các triệu chứng nghiêm trọng mặc dù đã được điều trị thuốc và thiết bị tối ưu, 

không có rối loạn chức năng thất phải nghiêm trọng và/hoặc hở van 3 lá nặng, yếu tố tâm lý xã hội 

ổn định và không có chống chỉ định quan trọng* và những bệnh nhân có ít nhất một trong những 

điều sau: 

• LVEF < 25% và không thể tập thể dục vì suy tim hoặc, nếu có thể thực hiện nghiệm pháp gắng 

sức tim-phổi, với VO2 cao nhất < 12 mL/kg/phút và / hoặc < 50% giá trị dự đoán. 

• ≥ 3 lần nhập viện suy tim trong 12 tháng trước mà không có yếu tố thúc đẩy rõ ràng. 

• Phụ thuộc thuốc trợ tim truyền tĩnh mạch hoặc MCS tạm thời. 

• Rối loạn chức năng cơ quan đích tiến triển (chức năng thận và/hoặc chức năng gan tệ hơn, tăng 

áp động mạch phổi loại II, suy mòn do tim) do giảm tưới máu và áp lực làm đầy thất thấp không 

tương xứng (Áp suất mao mạch phổi bít  ≥ 20 mmHg và huyết áp tâm thu ≤ 90 mmHg hoặc chỉ 

số tim ≤ 2 L/phút/m2) 

i.v.: đường tĩnh mạch; LVAD: thiết bị hỗ trợ thất trái; LVEF: phân suất tống máu thất trái; MCS: hỗ trợ tuần hoàn cơ học; PCWP: áp 

lực mao mạch phổi bít; TR: hở van 3 lá; VO2: oxy tiêu thụ 

* Nền tảng tâm lý xã hội ổn định bao gồm am hiểu về công nghệ và bệnh nhân sống trong cùng một hộ gia đình với một người chăm 

sóc sẽ giúp đỡ bệnh nhân (nghĩa là sống một mình và nền tảng tâm lý xã hội kém là chống chỉ định LVAD). Chống chỉ định chính 

bao gồm chống chỉ định sử dụng kháng đông đường uống lâu dài, nhiễm trùng, rối loạn chức năng thận nặng, loạn nhịp thất. 
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8.2.3 Ghép tim 

Ghép tim là tiêu chuẩn vàng điều trị suy tim nặng khi không có chống chỉ định. Khả 

năng sống sót 1 năm sau ghép là 90% với thời gian sống trung vị là 12.5 năm. Ghép tim cải 

thiện đáng kể chất lượng cuộc sống và trạng thái chức năng, tuy phần trăm bệnh nhân trở lại 

làm việc thấp hơn mong đợi. Ngoài rối loạn chức năng mô ghép là quan trọng, những thách 

thức chính sau ghép tim liên quan đến hiệu quả hoặc tác dụng không mong muốn của việc ức 

chế miễn dịch (ví dụ: thải ghép, nhiễm trùng, bệnh mạch máu tim dị ghép (cardiac allograft 

vasculopathy), rối loạn chức năng ghép muộn, bệnh ác tính, suy thận, tăng huyết áp, đái 

tháo đường). 

Thiếu người hiến tạng là giới hạn chính trong ghép tim. Do đó, tiêu chuẩn người hiến 

tim đã được mở rộng để tăng giới hạn trên về tuổi của người hiến tạng, đặc biệt là ở châu Âu. 

Ngoài ra, việc cẩn thận chọn lựa người nhận tạng là điều cần thiết, dựa trên kỳ vọng sống trước 

và sau ghép tạng (cả hai đều chịu ảnh hưởng bởi tình trạng trước phẫu thuật và các bệnh 

đi kèm). 

Chỉ đinh và chống chỉ định được liệt kê ở Bảng 17. 

Tình trạng nhiễm trùng đang hiện hành là một chống chỉ định tương đối nhưng trong 

một số trường hợp nhiễm trùng LVAD đó có thể là một chỉ định. Tuổi già không là chống chỉ 

định tuyệt đối. Tuy bệnh nhân <65 tuổi có thể là các ứng cử viên thích hợp hơn nhưng hầu hết 

chương trình đều chấp nhận bệnh nhân lên đến 70 tuổi và phải chú ý đến tuổi sinh học và tuổi 

thời gian. Tính phức tạp của phẫu thuật [cắt đường dọc ở xương ức từ trước, chiếu xạ trung 

thất, bệnh tim bẩm sinh ở người lớn (ACHD)] cũng nên được xem xét. 

Con đường đến quyết định cấy ghép hoặc LVAD không bao giờ đơn giản và là độc nhất 

cho mỗi bệnh nhân. Tính đủ điều kiện cho mỗi lựa chọn có thể thay đổi theo các điều kiện cụ 

thể của từng bệnh nhân, cũng có thể thay đổi theo thời gian. Các yếu tố khác, không liên quan 

tới bệnh nhân, chẳng hạn như thời gian trong danh sách chờ ghép tim, kinh nghiệm phẫu thuật 

của trung tâm và nguồn lực, cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định. 
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Bảng 17. Ghép tim: chỉ định và chống chỉ định

Chỉ định

Suy tim nặng

Không có lựa chọn điều trị nào khác, trừ LVAD như BTT

Chống chỉ định

Đang bị nhiễm trùnga

Bệnh động mạch ngoại biên nặng hay bệnh mạch máu não

Tăng áp động mạch phổi không hồi phục được bằng thuốc (LVAD nên được xem xét để phục

hồi lại kháng lực mạch máu phổi và để đánh giá lại sau đó để ứng cử) 

Bệnh ác tính tiên lượng xấu (nên phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa ung bướu để phân tầng 

từng bệnh nhân về nguy cơ phát triển hoặc tái phát khối u, do điều này sẽ tăng khi sử dụng 

thuốc ức chế miễn dịch)

Rối loạn chức năng gan không hồi phục (xơ gan) hoặc rối loạn chức năng thận không hồi

phục (độ thanh thải creatinine <30ml/phút/1.73m2). Ghép tim- gan hoặc tim- thận cùng lúc 

có lẽ nên xem xét.

Bệnh hệ thống ảnh hưởng nhiều cơ quan

Các bệnh kèm theo nghiêm trọng với tiên lượng xấu

BMI trước ghép >35kg/m2 (khuyến cáo giảm cân để đạt BMI < 35kg/m2)

Nghiện rượu hoặc lạm dụng thuốc

Tâm lí bất ổn gây cản trở theo dõi thích hợp và điều trị tích cực sau ghép tim

Hỗ trợ xã hội không đủ để tuân thủ chăm sóc ở bệnh nhân ngoại trú

BMI: chỉ số khối cơ thể; BTT: cầu nối để cấy ghép; LVAD: thiết bị hỗ trợ thất trái. 
a Đang bị nhiễm trùng là một chống chỉ định tương đối để cấy ghép mặc dù ở một số trường hợp LVAD bị nhiễm trùng, có 

thể là một chỉ định.

:
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Bảng 18. Khuyến cáo điều trị bệnh nhân suy tim rất nặng

Khuyến cáo
Mức

khuyến cáo
Mức chứng 

cứ
Bệnh nhân được xem xét đặt MCS dài hạn phải tuân thủ tốt, có 
khả năng sử dụng thiết bị và có chỗ dựa tinh thần. 

I C 

Ghép tim được khuyến cáo ở bệnh nhân suy tim nặng, kháng 
trị đối với thuốc/thiết bị và không có chỉ định tuyệt đối.

I C 

MCS dài hạn nên được xem xét ở những bệnh nhân bị STPSTM
giảm nặng dù đã điều trị bằng thuốc và thiết bị tối ưu, không 
đủ điều kiện để ghép tim hoặc các lựa chọn phẫu thuật khác, và 
có rối loạn chức năng thất phải nặng, để giảm nguy cơ tử vong 
và cải thiện triệu chứng.

IIa A 

MCS dài hạn nên được xem xét ở những bệnh nhân có 
STPSTM giảm nặng kháng trị điều trị nội khoa tối ưu và điều
trị bằng thiết bị như một cầu nối để cấy ghép tim và cải thiện
triệu chứng, giảm nguy cơ nhập viện vì HF và nguy cơ tử
vong sớm.

IIa B 

Điều trị thay thế thận nên được xem xét ở những bệnh nhân 
tình trạng quá tải dịch kháng trị và suy thận giai đoạn cuối.

IIa C 

Có thể xem xét sử dụng thuốc co mạch và/hoặc thuốc vận mạch 
liên tục ở những bệnh nhân cung lượng thấp và bằng chứng 
giảm tưới máu cơ quan như cầu nối với MCS hoặc cấy 
ghép tim.

IIb C 

Siêu lọc có thể được xem xét khi có quá tải dịch không đáp ứng 
với thuốc lợi tiểu. 

IIb C 

MCS: hỗ trợ tuần hoàn cơ học

8.2.4 Kiểm soát triệu chứng và chăm sóc cuối đời 

Tuy diễn tiến bệnh của mỗi bệnh nhân suy tim là độc nhất, nhưng đều có xu hướng

chung là suy yếu dần, làm nặng bởi những đợt cấp dẫn đến tử vong đột ngột hoặc tử vong do 

suy tim nặng. Nên bàn luận về diễn tiến bệnh và bắt đầu lập kế hoạch khi bệnh nhân có chẩn

đoán suy tim nặng. Chỉ định và các yếu tố quan trọng trong chăm sóc giảm nhẹ được liệt kê 

(Bảng 19). 

Phương pháp tiếp cận theo đội nhóm nhằm chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời ở

bệnh nhân suy tim được đề xuất. Các mô hình chăm sóc giảm nhẹ ở bệnh nhân suy tim nặng 

cũng đã được ghi nhận; làm giảm nhập viện, tuy không có hiệu quả rõ ràng đối với sống còn 

nhưng có ảnh hưởng đối với chất lượng cuộc sống và gánh nặng triệu chứng.
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Bảng 19. Bệnh nhân suy tim rất nặng cần xem xét chăm sóc cuối đời

Suy giảm chức năng tiến triển (thể chất và tinh thần) và cần được giúp đỡ trong hầu hết hoạt
động sinh hoạt hàng ngày.
Triệu chứng suy tim rất nặng với chất lượng cuộc sống kém dù dược điều trị dược lí và
không dược lí tối ưu.
Nhập viện thường xuyên hoặc các đợt mất bù nặng dù đã điều trị tối ưu.
Loại trừ MCS và ghép tim.
Suy mòn do tim.
Được đánh giá về mặt lâm sàng là gần cuối đời.
MCS: hỗ trợ tuần hoàn cơ học

Điều trị triệu chứng cần được xem xét và có thể cần các can thiệp khác ngoài điều trị tối

ưu với thuốc: 

• Khó thở: có thể xem xét lặp lại nhiều liều opiod (an thần, giảm đau) để giảm khó thở dù 

hiệu quả chưa được chứng minh. Khi sử dụng opiod, cần hướng dẫn bệnh nhân về các 

tác dụng phụ như buồn nôn, bí tiểu, táo bón và thay đổi ý thức. Benzodiazepine là thuốc

điều trị ưu tiên hàng 2 hay 3 khi opiod và các biện pháp điều trị không dùng thuốc thất

bại. Tăng nồng độ oxy hít vào có thể làm giảm khó thở.

• Đau: điều trị không dùng thuốc có thể hữu ích. Ngoài ra, opiod, oxycodone, 

hydromorphone và fentanyl thường là các lựa chọn an toàn, có thể dùng bằng đường 

uống, tiêm qua da và đường tĩnh mạch, ở tại bệnh viện hoặc ở nhà tế bần. 

• Lo âu và trầm cảm: cung cấp điều trị thông thường tích cực.

Các quyết định chủ động và lập kế hoạch nâng cao liên quan đến các cuộc thảo luận về

chăm sóc giảm nhẹ và cuối đời cần được ghi lại, xem xét thường xuyên và thông báo thường 

xuyên cho tất cả những người liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân. Nhân viên y tế phải đảm

bảo rằng các ưu tiên của bệnh nhân và người chăm sóc được tuân thủ, bất cứ khi nào có thể. Họ

cũng nên tính đến việc bệnh nhân có thể không chọn hoặc có thể không có khả năng lựa chọn

(ví dụ: do các triệu chứng trầm cảm hoặc suy giảm nhận thức).

Bảng 20. Các điểm quan trọng trong chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân suy tim rất nặng

Tập trung vào cải thiện và duy trì chất lượng sống của bệnh nhân và gia đình họ nhiều nhất
có thể cho đến khi họ chết.

Cho bệnh nhân và gia đình được hỗ trợ tâm lý và chăm sóc tinh thần theo nhu cầu.
Lập kế hoạch chăm sóc nâng cao, chú ý tới lựa chọn nơi tử vong và hồi sức (có thể bao gồm
ngừng thiết bị đang hoạt động, như ICD hoặc MCS dài hạn có thể cần đến quyết định của 
nhóm đa chuyên khoa).

ICD: máy khử rung tim cấy ghép; MCS: hỗ trợ tuần hoàn cơ học

Thường xuyên đánh giá triệu chứng (gồm khó thở và đau) gây ra do suy tim rất nặng và
các bệnh kèm theo và tập trung vào giảm triệu chứng.
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9 Suy tim cấp 

9.1 Dịch tễ học 

Định nghĩa: Suy tim cấp (STC) là tình trạng triệu chứng suy tim khởi phát đột ngột hoặc 

từ từ nhưng làm người bệnh phải đi bệnh viện khám ngoài kế hoạch hoặc nhập viện cấp cứu. 

Bệnh nhân suy tim cấp cần được đánh giá và xử trí cấp cứu với thuốc đường tĩnh mạch hoặc 

thủ thuật. 

STC là nguyên nhân nhập viện hàng đầu ở người trên 65 tuổi. Tỉ lệ tử vong bệnh viện từ 4% - 

10%, tử vong sau xuất viện 1 năm từ 25% - 30%; có thể lên tới hơn 45% tử vong và tái 

nhập viện. 

STC có thể gặp là STC mới khởi phát lần đầu tiên hoặc suy tim mạn mất bù cấp 

(STMMBC). STC khởi phát lần đầu tiên có tỉ lệ tử vong trong bệnh viện cao, tuy nhiên sau 

xuất viện thì tỉ lệ tử vong và tái nhập viện thấp hơn. Bệnh nhân STMBC thường xảy ra khi có 

yếu tố thúc đẩy trên nền suy tim mãn. 

Các yếu tố thúc đẩy suy tim cấp được trình bày ở Bảng 21. 

Bảng 21. Các yếu tố thúc đẩy suy tim cấp 

Tim 
mạch 

- Hội chứng động mạch vành cấp 
- Rối loạn nhịp nhanh (Rung nhĩ, nhịp nhanh thất) 
- Rối loạn nhịp chậm (blốc nhĩ thất độ III, suy nút xoang) 
- Cơn tăng huyết áp 
- Viêm cơ tim cấp 
- Thuyên tắc phổi 
- Hở van tim cấp (sau NMCT, VNTMNT) 
- Bóc tách động mạch chủ 
- Chèn ép tim cấp 
- Các nguyên nhân cơ học: vỡ tim, thủng vách liên thất hoặc hở van tim cấp sau 

NMCT 
Không 
do tim 

- Sốt và nhiễm trùng 
- Đợt cấp bệnh phổi mạn tắc nghẽn 
- Suy thận cấp 
- Thiếu máu 
- Bệnh chuyển hóa (cường giáp, suy giáp, nhiễm cetone do đái tháo đường, suy 

thượng thận, thai kỳ, các bất thường chu sinh) 
Do bệnh 
nhân hay 
thầy 
thuốc 

- Chế độ ăn (ăn nhiều muối, nước uống vào tăng) 
- Không tuân thủ điều trị (ngưng thuốc hoặc thay đổi liều thuốc) 
- Thuốc và độc chất (uống thêm kháng viêm nonsteroid, corticoides, thuốc ức 

chế co bóp cơ tim, hóa trị có độc tính trên tim, rượu, thuốc kích thích) 
- Do thầy thuốc gây ra khi làm thủ thuật can thiệp tim 



70 
 

9.2 Sinh lý bệnh của suy tim cấp  

Suy tim cấp không phải là một bệnh mà là một hội chứng lâm sàng phức tạp do nhiều cơ 

chế tác động chồng chéo. Cơ sở sinh lý bệnh của suy tim cấp là sự tương tác phức tạp giữa bệnh 

tim cấu trúc (bệnh tim nền), yếu tố thúc đẩy và các cơ chế khuếch đại (Hình 10). 

 
Hình 10. Sơ đồ sinh lý bệnh của suy tim cấp 

Bệnh tim cấu trúc hay bệnh tim nền bao gồm rối loạn chức năng thất, dày thất, bệnh van 

tim, bệnh cơ tim, bệnh tim bẩm sinh,… Các yếu tố thúc đẩy làm nặng hơn hoặc xuất hiện triệu 

chứng suy tim như tăng huyết áp, hội chứng động mạch vành cấp, rối loạn nhịp, nhiễm trùng, 

suy thận, bệnh nhân không tuân thủ điều trị hoặc uống thêm các thuốc gây độc tính trên tim,… 

Các cơ chế khu trú tương tác với nhau giữa cơ tim, thận, mạch máu và thần kinh thể dịch. Tất 

cả sự tác động này sau cùng gây nên hậu quả sung huyết, ứ dịch và suy chức năng các cơ quan, 

dẫn đến triệu chứng suy tim cấp. 

9.3 Chẩn đoán 

Các bước chẩn đoán STC được thực hiện ngay khi bệnh nhân nhập viện. Bệnh nhân được 

hỏi bệnh sử và triệu chứng cơ năng; khám lâm sàng tìm triệu chứng thực thể suy tim. 

Các triệu chứng lâm sàng thường gặp: khó thở, mệt, ăn kém, sụt hoặc tăng cân, tiểu ít.  

Khám lâm sàng đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng của sung huyết và/hoặc giảm tưới 

máu cơ quan như: 

Chất nền Bệnh tim cấu trúc Suy tim mạnBình thường

Các yếu tố
khởi kích

Các cơ chế 
khuếch đại

• Giảm cung lượng tim
• Rối loạn chức năng tâm 
trương

• Tổn thương cơ tim
• Hở van 2 lá
• Sự tương tác qua lại của 
tâm thất

• Loạn nhịp nhanh

Cơ tim Thận Mạch máu Thần kinh thể dịch

Tăng huyết áp, hội chứng ĐMV cấp, rối loạn nhịp, nhiễm trùng, suy thận, không tuân thủ điều trị, thuốc

• Giảm cung lượng tim
• Rối loạn chức năng

tâm trương
• Tổn thương cơ tim
• Hở van 2 lá
• Sự tương tác qua lại của

tâm thất
• Loạn nhịp nhanh

• Giữ muối và nước
• Tổn thương thận cấp
• Hoạt hóa hệ Renin-Angiotesin 
– Aldosterone (RAA)

• Rối loạn chức năng nội mạc
• Tăng độ cứng động mạch
• Co thắt mạch
• Bất tương xứng sự co thắt

hậu tải
• Tái phân bố thể tích
• Rỉ dịch ở mao mạch

• Hoạt hóa hệ RAA
• Hoạt hóa hệ thần kinh

giao cảm
• Stress oxy hóa
• Viêm

Sung huyết Suy chức năng
cơ quan tận cùng
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- Tri giác, thở co kéo 

- Tần số tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, SpO2 

- Nghe tim (nhanh/chậm, đều/loạn nhịp, âm thổi, gallop), phổi (ran phổi) 

- Phù, gan to, báng bụng, tĩnh mạch cổ nổi 

- Đánh giá da: ấm, ẩm, lạnh, khô; màu sắc da 

- Thể tích nước tiểu 

Các cận lâm sàng cần làm để chẩn đoán bao gồm đo ECG, siêu âm tim, siêu âm phổi, X-

quang tim phổi thẳng và xét nghiệm máu peptide lợi niệu. 

Các peptide lợi niệu được làm trong suy tim là BNP (B-type natriuretic peptide), NT-

ProBNP (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) và MR-proANP (mid-regional pro-atrial 

natriuretic peptide). Khi các peptide lợi niệu trong mức bình thường với STC (BNP < 100 

pg/mL, NT-proBNP < 300 pg/mL and MR-proANP < 120 pg/mL) có thể loại trừ STC. Các 

nguyên nhân tăng peptide lợi niệu do tim và không do tim được trình bày trong Bảng 8. Trường 

hợp bệnh nhân có STC nhưng nồng độ peptide lợi niệu thấp gặp trong suy tim tiến triển mất bù 

giai đoạn cuối, béo phì, phù phổi cấp thoáng qua, hoặc suy tim phải cấp. Ngược lại, nồng độ 

peptide lợi niệu cao còn gặp ở bệnh nhân rung nhĩ và/hoặc có suy giảm chức năng thận. 

Một số xét nghiệm khác như men tim troponin được làm để chẩn đoán hội chứng động 

mạch vành cấp hoặc tổn thương cơ tim do suy tim; urea, creatinine máu, ion đồ giúp hướng dẫn 

điều trị. Bệnh nhân suy tim có rối loạn chức năng gan có tiên lượng xấu. Bệnh lý tuyến giáp 

(suy giáp hay cường giáp) đều có thể thúc đẩy STC nên cần xét nghiệm TSH; làm khí máu động 

mạch khi bệnh nhân suy hô hấp; pH máu, lactate máu nếu bệnh nhân có sốc; D-dimer nếu nghĩ 

đến thuyên tắc phổi cấp; CRP và hoặc procalcitonin nếu nghĩ đến viêm phổi hay nhiễm trùng. 

Các xét nghiệm cần làm ở bệnh nhân suy tim được trình bày ở Bảng 22. 

Bảng 22. Các xét nghiệm chẩn đoán trong suy tim cấp 

- Điện tâm đồ 
- X-quang tim phổi 
- Siêu âm tim 
- Siêu âm phổi 
- Peptide lợi niệu (BNP, NT-proBNP, MR-proANP) 
- Troponin 
- BUN, Creatinine máu 
- Ion đồ (Na, K, Cl) 
- Tình trạng sắt (sắt huyết thanh, ferritin hay độ bão hòa transferin) 
- TSH 
- D-dimer 
- Procalcitonin 
- Lactate máu  
- Độ bão hòa oxy và khí máu động mạch 
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Hình 11. Sơ đồ chẩn đoán suy tim cấp mới khởi phát 
a: xét nghiệm ban đầu gồm troponin, creatinine máu, điện giải đồ, BUN hoặc urea, TSH, chức năng gan, D-dimer 

và procalcitonin khi nghi ngời thuyên tắc phổi hay nhiễm trùng, khí máu động mạch nếu có suy hô hấp và lactate 

máu nếu có giảm tưới máu cơ quan.  
b: Cận lâm sàng chuyên biệt khác gồm chụp động mạch vành nếu nghi ngờ hội chứng động mạch vành cấp, chụp 

cắt lớp vi tính lồng ngực có cản quang nếu nghĩ đến thuyên tắc phổi.  
c  Giá trị chẩn đoán suy tim cấp khi >450 pg/mL nếu < 55 tuổi; > 900 pg/mL nếu từ 55 đến 75 tuổi; >1800 pg/mL 

nếu >75 tuổi. 

9.4 Biểu hiện lâm sàng 

Bốn bệnh cảnh có thể gặp chồng chéo nhau trong STC. Tùy theo biểu hiện lâm sàng như dấu 

hiệu sung huyết và hoặc giảm tưới máu ngoại biên mà cần có phương pháp điều trị khác nhau. 

Lưu đồ chẩn đoán suy tim cấp mới khởi phát

Bệnh sử, triệu chứng cơ năng/thực thể
BN nghi suy tim cấp

• ECG
• Đo oxy ngón tay
• Siêu âm tim
• Các xét nghiệm ban đầua

• Xquang ngực
• Siêu âm phổi
• Các khảo sát đặc biệt khácb

Đo peptides bài niệu

• BNP <100 pg/mL
• NT-proBNP <300 pg/mL
• MR-proANP <120 pg/mL

• BNP ≥ 100 pg/mL
• NT-proBNP ≥ 300 pg/mLc

• MR-proANP ≥120 pg/mL

Loại trừ chẩn đoán ST cấp Chẩn đoán xác định ST cấp

Siêu âm tim khảo sát sâu hơn

:
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Bảng 23. Bệnh cảnh lâm sàng của suy tim cấp  

Suy tim mất bù 

cấp 

Phù phổi cấp Suy tim phải đơn

độc 

Sốc tim

Cơ chế chính Rối loạn chức

năng thất trái

Ứ muối và nước 

Tăng hậu tải

và/hoặc rối loạn

chức năng tâm 

trương thất trái 

nặng

Bệnh van tim

Rối loạn chức năng 

thất phải và/hoặc

tăng áp lực tiền

mao mạch phổi.

Rối loạn

chức năng 

tim nặng

Nguyên nhân 

chính của

triệu chứng

Tích tụ dịch, áp 

lực trong thất

tăng

Tái phân phối dịch 

ở phổi và suy hô 

hấp cấp 

Tăng áp lực tĩnh 

mạch trung tâm và 

thường giảm tưới

máu hệ thống

Giảm tưới

máu hệ thống

Khởi phát Từ từ (ngày) Nhanh (giờ) Từ từ hoặc nhanh Từ từ hoặc

nhanh

Biểu hiện lâm 

sàng chính

Ướt và ấm hoặc

ướt và lạnh

Ướt và ấmb Ướt và lạnh Ướt và lạnh

b: Thể ướt và lạnh hiếm khi cần thuốc tăng có bóp cơ tim và/hoặc thuốc vận mạch.
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9.4.2 Phù ph i c p 

- t ph i 

- Bi u hi  khi n u th th   

công th . 
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Hình 13. X  trí b nh nhân phù ph i 
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9.4.3 Suy tim ph i c c 

Suy tim ph c th t ph ch 

h  th ng. 

Suy tim ph h  ng tim th  y th

hi ng ph  thu  

 ch  y i ti c thu   

ng tim th y ng không nh. Thu

chu i gi  

m huy ng m t h p v i 

 

 
Hình 14. X  trí b t ph c 
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9.4.4 S c tim 

S i ch n gi ng 

 c t  vong.  

T h  c c t n 

n t  t  n m n cu i c nh. 

D u hi : nh u ni

p. Bi u hi n thi m g

ng m ng t  ng gi n chuy n 

  

  nguy nh 

huy  n ch  

 
Hình 15. X  trí b c tim 

  

Xử trí bệnh nhân sốc tim

HCĐMV cấp và/hoặc
biến chứng cơ học

Cân nhắc trợ giúp
cơ học ngắn hạn

(Loại IIa)

Cân nhắc điều trị
giảm nhẹ

KC

KC

Can thiệp ĐMV khẩn cấp
hoặc phẫu thuật khẩn cấp

Xác định và điều trị
đặc hiệu khác

Trợ giúp tuần hoàn
cơ học

(Loại IIa)

VÀ/HOẶC

HOẶC

Điều trị thay thế thận
(Loại IIa)

Ngưng thuốc tăng co 
cơ tim/vận mạch và/hoặc
trợ giúp tuần hoàn cơ học

Tiếp tục điều trị nguyên
nhân nếu cần và tối ưu
điều trị nội (Loại I)

Cải thiện hiện tượng
giảm tưới máu và rối loạn

chức năng cơ quan

Cân nhắc thuốc tăng co cơ tim/ 
thuốc vận mạch

(Loại IIb)
VÀVÀ

Cân nhắc Oxygen (Loại I) 
hoặc thông khí trợ giúp

(Loại IIa)

trí tim

và/

( IIa)

KC

KC

và

( IIa)

( IIa)

tim/ và/

và
( I)

và

tim
(( IIa)
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9.5 u tr  

9.5.1 u tr  chung 

 u hi  

n STC: h i ch ng m t 

n nh n nh p ch  c 

ph i c c chèn ép tim c p (B ng ). 

 

Hình 16. Ti p c p 

: c c p: v  n ch ng c i ch ng m p (v   

 c ho p tim m   o th  

i tâm m c nhi ng m ch ch  ho c huy t kh i.  

:  nh c  

9.5.2 Oxy li  tr  

Không th  ng quy n u không gi  gây co th t m m 

ng tim. 

Th  nh ph i m n t c ngh n 

 c ch  

  

 ng ki  

p (ho ng th  c ho c 

h   i thi

Xử trí bệnh nhân nghi ngờ suy tim cấp

tim và/
hô

C
Giai
khi

C
H
A
M a

P
I
T

Giai
)

b

C

K

K
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cứu ngẫu nhiên cho kết quả trung tính, nhưng khi phân tích tổng hợp cho thấy phương pháp này 

giúp giảm khó thở, giảm đặt nội khí quản và tử vong so với thở oxy. Thông khí áp lực dương 

không xâm nhập nên bắt đầu sớm khi bệnh nhân có suy hô hấp (nhịp thở > 25 lần/phút, SpO2 

< 90%). Phân suất oxy (FiO2) có thể tăng lên đến 100% nếu cần, chỉnh theo độ bão hòa oxy. 

Theo dõi huyết áp thường xuyên vì phương pháp này làm tăng áp lực trong lòng ngực, giảm 

lượng máu về tim, giảm tiền tải, có thể gây tụt huyết áp. Ngoài ra, còn làm tăng kháng lực mạch 

máu phổi và tăng hậu tải thất phải dẫn đến làm nặng hơn tình trạng suy tim phải. 

Đặt nội khí quản chỉ định khi bệnh nhân suy hô hấp tiến triển không đáp ứng với oxy 

liệu pháp hoặc thở áp lực dương không xâm nhập. 

9.5.3 Lợi tiểu 

Thuốc lợi tiểu đường tĩnh mạch là điều trị cơ bản trong STC khi có tình trạng quá tải 

dịch hay sung huyết. Lợi tiểu quai được sử dụng nhiều nhất do tác dụng nhanh và hiệu quả. Lợi 

tiểu liều cao giúp cải thiện triệu chứng khó thở và giảm cân nặng. Khi sử dụng liều cao sẽ làm 

hoạt hóa thần kinh thể dịch, rối loạn điện giải và có liên quan đến kết cục lâm sàng xấu. 

Dựa vào kết quả các nghiên cứu quan sát cho thấy nên khởi đầu lợi tiểu liều thấp, đánh 

giá đáp ứng với lợi tiểu và tăng dần liều khi chưa đủ. Liều khởi đầu furosemide tĩnh mạch nên 

tương đương với 1-2 lần liều uống hàng ngày trước nhập viện. Nếu bệnh nhân chưa dùng 

furosemide, nên khởi đầu 20 - 40 mg. Furosemide dùng bolus 2-3 lần/ngày hoặc truyền liên tục, 

không nên chỉ dùng 1 lần/ngày bởi vì có thể làm tăng ứ natri. Đối với truyền liên tục, có thể 

bolus trước để nhanh chóng đạt được tình trạng ổn định. Để đánh giá đáp ứng của lợi tiểu nên 

đo natri niệu 2 giờ sau khởi đầu và/hoặc thể tích nước tiểu mỗi giờ trong 6 giờ. Khi natri niệu 

> 50 – 70 mEq/L lúc 2 giờ và/ hoặc thể tích nước tiểu > 100 – 150 ml/giờ trong 6 giờ được coi 

là có đáp ứng tốt với điều trị lợi tiểu. Nếu đáp ứng không đầy đủ có thể tăng gấp đôi liều lợi 

tiểu quai và đánh giá lại. Nếu vẫn không đáp ứng đầy đủ (nước tiểu < 100 ml/giờ) dù đã tăng 

gấp đôi liều lợi tiểu quai thì xem xét thêm thuốc lợi tiểu tác động ở vị trí khác như thiazides. 

Liều furosemide tối đa hằng ngày là 400-600 mg, tuy nhiên có thể lên đến 1000 mg ở bệnh 

nhân suy thận nặng. Cần theo dõi điện giải đồ và chức năng thận khi phối hợp lợi tiểu. Khi cân 

bằng dịch trong cơ thể âm nên giảm dần liều. Bắt đầu chuyển sang lợi tiểu uống khi tình trạng 

bệnh nhân ổn định và hết tình trạng sung huyết. Không nên cho bệnh nhân xuất viện sớm khi 

còn dư dịch, lúc nằm viện nên chuyển sang liều uống thích hợp cho người bệnh. 
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Hình 17. Điều trị lợi tiểu (furosemide) trong suy tim cấp 
a: Liều tối đa hàng ngày của lợi tiểu quai (tĩnh mạch) thường 400 – 600 mg, có thể lên đến 1000 mg ở bệnh nhân 

suy chức năng thận nặng.   
b: Điều trị kết hợp thêm vào với lợi tiểu quai các thuốc lợi tiểu tác động ở những vị trí khác trên thận, ví dụ thiazides 

hoặc metolazone hoặc acetazolamide.  

9.5.4 Dãn mạch 

Thuốc dãn mạch đường tĩnh mạch gồm nitrate hoặc nitroprusside, gây dãn động mạch 

và tĩnh mạch, giảm lượng máu về tim, giảm tiền tải, giảm sung huyết; tăng cung lượng tim do 

giảm hậu tải từ đó giảm triệu chứng suy tim. Thuốc này được dùng ở bệnh nhân suy tim cấp có 

huyết áp cao mà ít có kèm quá tải dịch. Nitrate chủ yếu gây dãn tĩnh mạch, trong khi 

nitroprusside gây dãn động mạch và tĩnh mạch ngang nhau. Lưu ý tác dụng phụ gây tụt huyết 

áp khi sử dụng dãn mạch ở bệnh nhân phì đại thất trái/hẹp van động mạch chủ nặng. Gần đây 

có 2 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh hiệu quả của truyền thuốc dãn mạch sớm và kéo 

dài cho thấy không có lợi hơn lợi tiểu liều cao đường tĩnh mạch. 

9.5.5 Thuốc tăng co bóp cơ tim 

Thuốc tăng co bóp cơ tim cần thiết sử dụng trong suy tim cung lượng tim thấp và tụt 

huyết áp. Các thuốc tăng co bóp cơ tim, đặc biệt thuốc kích thích giao cảm gây tăng nhịp tim, 

tăng đáp ứng thất trong rung nhĩ, có thể làm nặng thêm tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc 

Điều trị bằng lợi tiểu suy tim cấp

BN đang uống lợi tiểu quaiK C

≥20-40 mg i.v.
furosemide

Tiêm mạch liều bằng hay gấp
2 liều uống hàng ngày

• Natri 1 mẫu nước tiểu sau 2 giờ ≥50-70 mEq/L
• Tổng lượng nước tiểu sau 6 giờ ≥100-150mL/h  

C K

• Natri 1 mẫu nước tiểu ≥50-70 mEq/L trong 2 - 6 giờ
• Tổng lượng nước tiểu sau 6 giờ ≥100-150mL/h  

Lặp lại liều
tương tự mỗi 12 giờ

Tăng gấp đôi liều
tim mạch, cho đến liều

tối đa tiêm mạcha

Tiếp tục đến khi hết
sung huyết

Kiểm tra điện giải và
creatinine mỗi

24 giờ
Phối hợp lợi tiểub

KC
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loạn nhịp tim và làm tăng tử vong. Thuốc Levosimendan hoặc ức chế phosphodiesterase type 

3 ưu thế hơn dobutamin ở bệnh nhân đang sử dụng chẹn beta do thuốc tác động theo một cơ 

chế độc lập khác. Levosimendan hoặc ức chế phosphodiesterase type 3 có hạn chế chính là dãn 

mạch ngoại biên quá mức hoặc tụt huyết áp nếu dùng liều cao hoặc khi bắt đầu với liều bolus.  

9.5.6 Thuốc vận mạch 

Norepinephrine là thuốc co thắt động mạch ngoại biên được thường dùng ở bệnh nhân 

tụt huyết áp nặng. Mục đích là tăng tưới máu cho các cơ quan quan trọng. Tuy nhiên, thuốc làm 

tăng hậu tải. Do đó, nên xem xét phối hợp norepinephrine với thuốc tăng co bóp cơ tim ở bệnh 

nhân suy tim tiến triển nặng hoặc sốc tim. 

Một số nghiên cứu cho thấy nên chọn lựa norepinephrine đầu tiên hơn là dobutamin hay 

epinephrine trong sốc tim. Dobutamin làm liên quan đến tăng biến cố rối loạn nhịp và tử vong 

cao hơn norepinephrine trong điều trị sốc tim. Trong một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nghiên, 

tiến cứu khác so sánh epinephrine và norepinephrine ở bệnh nhân sốc tim sau nhồi máu cơ tim. 

Nghiên cứu phải ngưng sớm do tần suất sốc tim kháng trị cao ở nhóm epinephrine. Epinephrine 

còn làm tăng nhịp tim và tăng nhiễm toan lactic. Một phân tích tổng hợp trên 2583 bệnh nhân 

sốc tim cho thấy nhóm điều trị với epinephrine có tỉ lệ tử vong cao gấp 3 lần nhóm 

norepinephrine. Tuy nhiên nghiên cứu còn thiếu thông tin về liều sử dụng, thời gian và nguyên 

nhân sốc tim.   

Bảng 24. Điều trị thuốc vận mạch trong suy tim cấp 

Thuốc Tốc độ truyền 

Dobutamine 2 – 20 µg/kg/min (beta) 

Dopamine 3 – 5 µg/kg/min; inotropic (beta) 

>5 µg/kg/min: inotropic (beta), vasopressor (alpha) 

Milrinone 0.375 – 0.75 µg/kg/min 

Enoximone 5 – 20 µg/kg/min 

Levosimendan 0.1 µg/kg/min, có thể được giảm đến 0.05 hoặc tăng lên 0.2 µg/kg/min 

Norepinephrine 0.2 – 1.0 µg/kg/min 

Epinephrine 0.05 – 0.5 µg/kg/min 

9.5.7 Digoxin 

Digoxin được chỉ định ở bệnh nhân suy tim có rung nhĩ đáp ứng thất nhanh (tần số thất 

> 110 lần/phút) dù đã sử dụng thuốc chẹn beta. Nếu bệnh nhân chưa sử dụng digoxin trước đây 

có thể bolus 0.25 – 0.5 mg. Bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nội khoa khác đi kèm (ví dụ như bệnh 

thận mạn), có các yếu tố làm thay đổi chuyển hóa digoxin (thuốc tương tác) có thể cân nhắc 

dùng liều thấp hơn. Đo nồng độ digoxin máu khi nghi ngờ có ngộ độc. 
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9.5.8 Hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn 

Chỉ định khi bệnh nhân bị sốc tim. Hỗ trợ tuần hoàn cơ học để bắc cầu chờ can thiệp 

tích cực hơn hoặc chờ cơ tim hồi phục với bóng đối xung trong động mạch chủ (IABP) hay 

ECMO. Cải thiện ban đầu đạt được là cung lượng tim, huyết áp và lactate động mạch, nhưng 

cũng cần lưu ý biến chứng. Cần được thực hiện bởi đội chuyên nghiệp về chỉ định, kỹ thuật và 

theo dõi ở trung tâm có kinh nghiệm. 

Trong nghiên cứu IABP-SHOCK-II(63), kết quả cho thấy không có sự khác biệt về tử 

vong ở nhóm đặt IABP và nhóm điều trị nội khoa tối ưu ở bệnh nhân sốc tim sau nhồi máu cơ 

tim đã được tái lưu thông mạch vành sớm. Do đó, IABP không chỉ định đặt thường quy ở bệnh 

nhân sốc tim sau nhồi máu cơ tim cấp, trừ trường hợp kháng trị và thất bại với thuốc.  

ECMO thường được chỉ định trong viêm cơ tim bùng phát tối cấp và một số trường hợp 

bệnh gây sốc tim nặng. 

9.5.9 Điều trị thay thế thận 

Siêu lọc thận (CRRT: continuous renal replacement therapy) không khuyến cáo thường 

quy, thường được chỉ định khi không đáp ứng với điều trị lợi tiểu, tăng kali máu nặng (> 6.5 

mmol/L), toan máu nặng (pH < 7.2), urea > 25 mmol/L và creatinine máu > 300 umol/L. 

9.5.10 Điều trị phẫu thuật 

Điều trị can thiệp hoặc phẫu thuật tim nên được xem xét trong những trường hợp suy 

tim cấp sau: 

- Hội chứng động mạch vành cấp có biến chứng cơ học (hở 2 lá cấp, thủng tim, thông liên 

thất): bắc cầu mạch vành đồng thời sửa chữa biến chứng cơ học. 

- Hở van tim cấp: sửa van hoặc thay van tim nhân tạo 

- Hẹp van 2 lá khít: nong van 2 lá bằng bóng qua da 

- Hẹp van động mạch chủ nặng: thay van ĐMC qua da hoặc nong van ĐMC bắt cầu chờ 

thay van. 

- Rối loạn nhịp chậm: đặt máy tạo nhịp tạm thời. 

9.5.11 Phòng ngừa huyết khối thuyên tắc 

Bệnh nhân suy tim cấp cần điều trị phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch thuyên tắc nếu 

không có chống chỉ định hoặc không có đang điều trị kháng đông. Thuốc kháng đông phòng 

ngừa dạng tiêm gồm heparin (Heparin trọng lượng phân tử thấp) và thuốc kháng đông 

dạng uống.  
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10 Các bệnh tim mạch đồng mắc 

10.1 Loạn nhịp và các rối loạn dẫn truyền 

10.1.1 Rung nhĩ 

Rung nhĩ và suy tim thường đi kèm với nhau. Tỷ lệ bệnh nhân suy tim bị rung nhĩ gia 

tăng theo tuổi và độ nặng của suy tim. Khi rung nhĩ gây ra suy tim, bệnh cảnh lâm sàng của 

bệnh nhân có vẻ tốt hơn khi so sánh với những nguyên nhân gây suy tim khác (bệnh cơ tim do 

nhịp nhanh). Ngược lại, bệnh nhân suy tim mạn tính mắc rung nhĩ có tiên lượng xấu hơn, với 

tỷ lệ đột quỵ và tử vong cao hơn. 

Hình 18 tóm tắt các bước tiếp cận bệnh nhận suy tim với rung nhĩ kèm theo, bao gồm: 

(1) Nhận diện và điều trị nguyên nhân hoặc yếu tố khởi phát rung nhĩ 

(2) Điều trị suy tim 

(3) Phòng ngừa biến cố do thuyên tắc mạch 

(4) Chiến lược kiểm soát tần số thất 

(5) Chiến lược kiểm soát nhịp tim 

• Nhận diện yếu tố khởi phát và điều trị suy tim 

Cần sớm nhận diện và điều trị các yếu tố có thể là nguyên nhân khởi phát rung nhĩ như 

cường giáp, rối loạn điện giải, tăng huyết áp không kiểm soát, bệnh van hai lá, các bệnh lý 

nhiễm trùng. Nên sử dụng thuốc lợi tiểu để điều trị tình trạng suy tim sung huyết nặng lên liên 

quan đến rung nhĩ; bớt suy tim sung huyết có thể giúp giảm tần số thất và tăng khả năng quay 

lại nhịp xoang. Điều trị suy tim với thuốc ức chế men chuyển (ACEi) hoặc bằng điều trị tái 

đồng bộ tim (CRT) có thể làm giảm nguy cơ khởi phát rung nhĩ.  

• Phòng ngừa biến cố do thuyên tắc mạch 

Cần tầm soát huyết khối trong buồng tim (tâm nhĩ, tiểu nhĩ) tất cả bệnh nhân rung nhĩ 

mạn. Trừ khi có chống chỉ định, tất cả bệnh nhân suy tim kèm rung nhĩ (cơn, bền bỉ hoặc mạn 

tính) cần được điều trị với thuốc kháng đông uống dài hạn. Thuốc kháng đông đường uống với 

tác động trực tiếp  (DOAC) có nhiều ưu điểm hơn so với thuốc kháng vitamin K (VKA) ở bệnh 

nhân rung nhĩ (ngoại trừ trường hợp hẹp van hai lá và/hoặc bệnh nhân đã phẫu thuật thay van 

tim cơ học); DOAC có tác dụng phòng ngừa biến cố do thuyên tắc tương đương nhưng nguy 

cơ xuất huyết nội sọ ít hơn VKA. Bít tiểu nhĩ bằng dụng cụ có thể được chỉ định cho nhóm 

bệnh nhân suy tim kèm rung nhĩ nhưng không sử dụng thuốc kháng đông được. 
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Hình 18. Điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân suy tim 

Nốt AV: Nốt nhĩ thất; ECV: sốc điện chuyển nhịp; i.v: đường tĩnh mạch; TMP: tĩnh mạch phổi; PSTMG: phân suất tống máu 

giảm. Màu của mức độ khuyến cáo: Xanh lá cây Class I; Vàng Class IIa; Cam Class IIB; Đỏ Class III.  

• Kiểm soát tần số thất (Rate control) 

Chưa có kết luận rõ ràng cho chiến lược kiểm soát tần số thất ở bệnh nhân suy tim và 

rung nhĩ.  

Dữ liện từ nghiên cứu RACE II(64) cũng như số liệu gộp của RACE và AFFIRM không 

cho thấy sự khác biệt đáng kể về tiên lượng bệnh nhân khi so sánh 2 chiến lược- kiểm soát tần 

số không quá chặt chẽ (tần số tim khi nghỉ < 110 nhịp một phút) so với kiểm soát tần số rất chặt 

chẽ (tần số tim khi nghỉ < 80 nhịp một phút, < 110 nhịp một phút khi gắng sức vừa). Trong các 

nghiên cứu quan sát, tần số tim cao hơn có liên quan đến tiên lượng xấu hơn. 

Điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân suy tim PSTMG

Thuốc kháng đông để phòng ngừa biến cố tắc mạch (Loại I) 

Điều trị yếu tố khởi phát (Loại I)

Tối ưu hóa các liệu pháp điều trị suy tim (Loại I)

Nhịp xoang

Huyết động 
không ổn định

Triệu chứng 
cải thiện

Kiểm soát nhịp
ECV

(Loại I)

Nhịp xoang

Kiểm soát tần số

Amiodarone i.v.
(Loại IIa)

Digoxin/digitoxi
n (Loại IIa)

Chẹn Beta
(Loại IIa)

Kiểm soát nhịp

Amiodarone i.v.
(Loại IIb)

Triệt đốt TMP 
(Loại IIa)

Kiểm soát nhịp

ECV
(Loại IIb)

Amiodarone 
(Loại IIb)

Triệt đốt TMP 
(Loại IIa)

Theo dõi

C

K

C

C

C

K

K

K

Kiểm soát tần số

Triệt đốt nốt AV 
(Loại IIb)
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Thuốc ức chế beta có thể được sử dụng hiệu quả và an toàn trong chiến lược kiểm soát 

tần số thất ở bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm (HFrEF) hoặc suy tim với phân 

suất tống máu giảm nhẹ (HFmrEF). Có thể xem xét sử dụng thêm digoxin khi tần số thất vẫn 

cao mặc dù đã sử dụng thuốc ức chế beta hoặc trong trường hợp bệnh nhân có chống chỉ định 

hoặc không dung nạp thuốc ức chế beta. Ở bệnh nhân suy tim NYHA IV và/hoặc huyết động 

không ổn định, có thể sử dụng amiodarone tiêm tĩnh mạch để làm giảm tần số thất. Chưa có 

thuốc nào có đầy đủ bằng chứng về hiệu quả khi sử dụng cho bệnh nhân suy tim với phân suất 

tống máu bảo tồn (HFpEF). Nghiên cứu RATE-AF(65) so sánh digoxin với bisoprolol ở bệnh 

nhân rung nhĩ bền bỉ và NYHA III-IV. So với bisoprolol, digoxin có hiệu quả tương đương trên 

chất lượng cuộc sống (QOL) của người bệnh tại thời điểm 6 tháng (tiêu chí chính) và hiệu quả 

tốt hơn về EHRA và phân độ NYHA. Đây có thể xem như nghiên cứu trên đối tượng STPSTMG 

nhẹ hoặc STPSTM bảo tồn do chỉ có 19% bệnh nhân trong nghiên cứu có phân suất tống máu 

thất trái < 50%.  

Ở bệnh nhân không kiểm soát được tần số thất với điều trị nội khoa và không phù hợp 

với chiến lược kiểm soát nhịp bằng cắt đốt điện sinh lý hoặc bệnh nhân được tạo nhịp hai buồng 

thất, có thể xem xét chỉ định cắt đốt nút nhĩ thất. 

• Kiểm soát nhịp (Rhythm control) 

Sốc điện chuyển nhịp khẩn cấp được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân suy tim cấp 

nhập viện với triệu chứng nhịp thất nhanh và huyết động không ổn định, sau khi đã đánh giá 

nguy cơ thuyên tắc huyết khối. Sốc điện chuyển nhịp cũng nên được xem xét để cải thiện triệu 

chứng cho bệnh nhân rung nhĩ bền bỉ và còn triệu chứng với điều trị nội khoa tối ưu. Đối với 

các bệnh nhân không uống thuốc kháng đông và mới phát hiện rung nhĩ trên 48 giờ, cần điều 

trị kháng đông ít nhất 3 tuần hoặc làm siêu âm tim qua thực quản trước khi tiến hành sốc điện 

chuyển nhịp. Nếu chọn chuyển nhịp bằng thuốc, nên sử dụng amiodarone vì các thuốc khác 

(propafenone, flecainide, dronedarone) có liên quan đến tiên lượng xấu của bệnh nhân STPSTM 

giảm. Amiodarone có thể giúp duy trì nhịp xoang ở bệnh suy tim sau sốc điện chuyển nhịp.  

Các thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân suy tim so sánh hai chiến lược - kiểm soát tần 

số thất và kiểm soát nhịp (bằng thuốc chống loạn nhịp)- không đưa ra được kết luận chiến lược 

nào tốt hơn. Nghiên cứu EAST-AFNET 4(68) gần đây, thu nhận bệnh nhân mới mắc rung nhĩ, 

28.6% có suy tim, phải ngưng lại sớm hơn dự kiến với thời gian theo dõi trung vị là 5.1 năm. 

Kết quả cho thấy, so với nhóm điều trị thường quy, nhóm kiểm soát nhịp có tỷ lệ bị tiêu chí 

chính (tử vong, đột quỵ, nhập viện vì suy tim hoặc hội chứng vành cấp) thấp hơn. Tuy nhiên, 

nhóm kiểm soát nhịp được theo dõi chặt chẽ hơn và điều này có thể làm kết quả điều trị tốt hơn. 

Cắt đốt điện sinh lý được thực hiện ở 19.4% bệnh nhân trong nhóm kiểm soát nhịp. 

Nghiên cứu CASTLE-AF(69) (thu nhận 363 bệnh nhân rung nhĩ bền bỉ hoặc kịch phát, 

LVEF < 35% và đã đặt ICD hoặc CRT-D) so sánh cắt đốt nhĩ trái với điều trị nội khoa. Tiêu 
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chí chính (tử vong do mọi nguyên nhân hoặc nhập viện do suy tim) xảy ra ít hơn ở nhóm cắt 

đốt so với nhóm điều trị nội khoa [51 bệnh nhân (28.5%) vo sới 82 (44.6%); HR 0.62; KTC 

95% 0.43-0.87; p = 0.007]. Nghiên cứu này cho thấy cắt đốt điện sinh lý có thể giúp cải thiện 

tiên lượng bệnh nhân rung nhĩ với STPSTM giảm. 

Nghiên cứu CABANA(70) (nhãn mở, đa trung tâm, ngẫu nhiên, thu nhận 2204 bệnh nhân 

rung nhĩ có triệu chứng) không chứng minh được lợi ích của cắt đốt rung nhĩ so với điều trị nội 

khoa với tiêu chí chính là tiêu chí gộp bao gồm tử vong, đột quỵ gây tàn phế, xuất huyết nghiêm 

trọng, hoặc ngưng tim. Cả hai nghiên cứu CASTLE-AF và CABANA đều cho thấy điều trị cắt 

đốt có hiệu quả tốt trong việc làm giảm triệu chứng của người bệnh. Nghiên cứu AMICA(71) (n 

= 140 bệnh nhân STPSTM giảm và rung nhĩ bền bỉ) so sánh điều trị cắt đốt với điều trị nội 

khoa, không cho thấy sự khác biệt về cải thiện chức năng thất trái ở hai nhóm. Nghiên cứu 

AATAC(72) (n = 203 bệnh nhân STPSTM giảm và rung nhĩ bền bỉ) so sánh điều trị cắt đốt với 

amiodarone, cho thấy điều trị cắt đốt tốt hơn với tiêu chí chính là rung nhĩ tái phát, đồng thời 

với giảm nhập viện và tử vong. Trong nghiên cứu này chức năng thất trái cũng được cải thiện 

hơn với điều trị cắt đốt, tương đồng với kết quả của CASTLE-AF.  

Tóm lại, ở bệnh nhân suy tim và rung nhĩ, hiện tại chưa có đầy đủ bằng chứng để chứng 

minh chiến lược nào (kiểm soát nhịp bằng thuốc hay kiểm soát tần số thất) tốt hơn. So với điều 

trị nội khoa, điều trị cắt đốt có thể giúp giảm triệu chứng nhiều hơn; tuy nhiên hiệu quả cải thiện 

tử vong hoặc nhập viện chưa được rõ ràng do số biến cố ghi nhận trong các nghiên cứu còn 

tương đối nhỏ. 

10.1.2 Loạn nhịp thất 

Loạn nhịp thất là một biến chứng hoặc trong một vài tình huống là nguyên nhân của suy 

tim. Điều trị ban đầu cho các loạn nhịp thất trong suy tim chính là điều chỉnh các yếu tố khởi 

phát (cân bằng điện giải, đặc biệt là tình trạng tăng/ giảm kali máu và các thuốc chống loạn 

nhịp) cũng như tối ưu hóa các thuốc điều trị suy tim. Mặc dù thiếu máu cục bộ được xem là 

một yếu tố kích hoạt, điều trị tái tưới máu mạch vành chưa chứng minh được khả năng làm 

giảm nguy cơ loạn nhịp thất. Amiodarone có hiệu quả giúp giảm loạn nhịp thất, nhưng không 

không làm giảm tần suất mắc mới của biến cố đột tử hoặc tử vong chung. Cắt đốt bằng sóng 

tần số radio các ngoại tâm thu thất (VPB) có thể làm cải thiện chức năng thất trái và có lẽ dự 

hậu của bệnh nhân trong trường hợp VPB là một phần nguyên nhân của rối loạn chức năng 

thất trái. 

10.1.3 Nhịp chậm có triệu chứng và blốc nhĩ thất  

Chỉ định đặt máy tạo nhịp ở bệnh nhân suy tim tương tự như ở bệnh nhân với các bệnh 

lý tim mạch khác. Tạo nhịp thất phải có thể gây tác dụng bất lợi đến chức năng tâm thu thất 

trái, về lâu dài ảnh hưởng đến tình trạng suy tim của người bệnh. Bệnh nhân STPSTM giảm 
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cần tạo nhịp thất thường xuyên (ví dụ bloc nhĩ thất hay rung nhĩ với tần số thất chậm) và bệnh 

nhân có rối loạn chức năng tâm thu nên được đặt máy CRT hơn là máy tạo nhịp đơn thuần (để 

tránh các biến cố bất lợi như trong nghiên cứu BLOCK-HF).(24) 

Tạo nhịp sinh lý (physiological pacing) ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn là tạo 

nhịp thất phải. Nghiên cứu (không phân nhóm ngẫu nhiên) so sánh 304 bệnh nhân được tạo 

nhịp ở bó His với 433 bệnh nhân được tạo nhịp thất phải, cho thấy nhóm tạo nhịp ở bó His ít 

phải nhập viện hơn và có khuynh hướng tử vong thấp hơn. Kỹ thuật tạo nhịp này có các kết quả 

ban đầu hứa hẹn, tuy nhiên vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để khẳng định các lợi ích có 

được.(66) 

Các khuyến cáo điều trị rung nhĩ ở bệnh nhân suy tim 

Khuyến cáo 
Mức 

khuyến cáo 
Mức 

chứng cứ 
Kháng đông 
Điều trị kháng đông đường uống kéo dài được khuyến cáo trên 
tất cả bệnh nhân suy tim có rung nhĩ với điểm CHA2DS2-VASc 
≥ 2 ở nam hoặc ≥ 3 ở nữ 

I A 

Thuốc kháng đông đường uống tác dụng trực tiếp được khuyến 
cáo hơn là thuốc kháng vitamin K trên bệnh nhân suy tim, ngoại 
trừ những người có hẹp 2 lá trung bình hoặc nặng hoặc van tim 
nhân tạo cơ học 

I A 

Điều trị kháng đông đường uống kéo dài nên được xem xét nhằm 
ngăn ngừa đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ với điểm CHA2DS2-
VASc là 1 ở nam hoặc 2 ở nữ 

IIa B 

Kiểm soát tần số thất 

Thuốc chẹn beta nên được xem xét nhằm kiểm soát tần số tim 
ngắn và dài hạn trên bệnh nhân suy tim có rung nhĩ 

IIa B 

Digoxin nên được xem xét khi tần số thất cao, dù đang được điều 
trị với chẹn beta, hoặc khi chẹn beta chống chỉ định hoặc không 
dung nạp 

IIa C 

Chuyển nhịp 
Sốc điện chuyển nhịp khẩn cấp được khuyến cáo trên bệnh nhân 
suy tim nặng lên cấp có biểu hiện nhanh thất và huyết động 
không ổn định 

I C 

Chuyển nhịp có thể được xem xét trên bệnh nhân có rung nhĩ và 
suy tim nặng lên có triệu chứng dù đang được điều trị tối ưu 

IIb B 

Cắt đốt rung nhĩ bằng ống thông 
Cắt đốt rung nhĩ bằng ống thông nên được xem xét trong trường 
hợp có sự liên quan rõ ràng giữa rung nhĩ kịch phát hoặc bền bỉ 
và tình trạng suy tim nặng lên dù đã được điều trị nội khoa tối 
ưu, để phòng ngừa hoặc điều trị rung nhĩ 

IIa B 
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10.2 Hội chứng mạch vành mạn  

Bệnh động mạch vành là nguyên nhân suy tim phổ biến nhất ở các quốc gia công nghiệp 

hóa, các quốc gia có mức thu nhập trung bình và đang gia tăng ở các quốc gia có mức thu nhập 

thấp. Đây là nguyên nhân cần được xem xét đến ở tất cả bệnh nhân mới phát hiện suy tim. Lưu 

đồ chẩn đoán bệnh nhân suy tim và hội chứng mạch vành mạn được trình bày trong Khuyến 

cáo về Hội chứng mạch vành mạn của Hội tim mạch Châu Âu năm 2019. Bệnh nhân suy tim 

cần được đánh giá kỹ lưỡng các triệu chứng cơ năng và thực thể của hội chứng mạch vành mạn. 

Cần thu thập tiền sử bản thân và gia đình của người bệnh, khám lâm sàng, đo ECG và làm các 

thăm dò hình ảnh học.  Dấu chứng thiếu máu cục bộ bằng các thăm dò không xâm lấn và xâm 

lấn có thể khó thực hiện ở bệnh nhân suy tim vì người bệnh bị gỉam khả năng gắng sức và hậu 

quả của tăng áp lực cuối tâm trương thất trái. Có thể thực hiện chụp mạch vành xâm lấn hoặc 

bằng chụp cắt lớp vi tính (CTCA) để đánh giá mức độ hẹp động mạch vành và xem xét chỉ định 

tái tưới máu. 

10.2.1 Điều trị nội khoa  

Nhóm ức chế beta là điều trị nền tảng cho bệnh nhân STPSTM giảm kèm bệnh mạch 

vành vì thuốc có thể cải thiện tiên lương người bệnh. Ivabradine có thể được sử dụng thay thế 

khi bệnh nhân có chống chỉ định với thuốc ức chế beta hoặc cũng có thể sử dụng như là một 

thuốc chống đau ngực thêm vào ở những bệnh nhân có nhịp xoang ≥ 70 lần một phút. Các thuốc 

chống đau ngực khác (amlodipine, felodipine, nicorandil, ranolazine, và nitrates) có thể làm 

giảm triệu chứng đau ngực, mặc dù không có tác dụng đến tiên lượng người bệnh. Trimetazidine 

có vẻ có hiệu quả thêm vào, cải thiện chức năng thất trái và khả năng gắng sức, ở những bệnh 

nhân STPSTM giảm và hội chứng mạch vành mạn đã được điều trị với ức chế beta. 

Trimetazidine và các thuốc chống đau ngực khác có thể được sử dụng cho những bệnh nhân 

suy tim có đau ngực mặc dù đã được điều trị bằng ức chế beta và/hoặc ivabradine. Nên lưu ý 

khi sử dụng các thuốc nitrate tác dụng ngắn vì nguy cơ gây tụt huyết áp. Chống chỉ định sử 

dụng diltiazem và verapamil vì các thuốc này làm gia tăng biến cố liên quan đến suy tim. Hình 

19 trình bày lưu đồ sử dụng các thuốc chống đau ngực ở bệnh nhân STPSTM giảm. 

Rivaroxaban liều thấp (2.5 mg hai lần mỗi ngày) không chứng minh được lợi ích cải 

thiện tiên lượng cho bệnh nhân suy tim STPSTM giảm kèm hội chứng mạch vành mạn trong 

nghiên cứu COMMANDER-HF(73) với tiêu chí chính bao gồm tử vong, nhồi máu cơ tim và đột 

quỵ. Ngược lại, phân tích dưới nhóm từ nghiên cứu COMPASS cho thấy rivaroxaban thêm vào 

(trên nền đang điều trị aspirin) có liên quan đến giảm biến cố thiếu máu cục bộ ở bệnh nhân suy 

tim, chủ yếu ở nhóm STPSTMG nhẹ và STPSTM bảo tồn. Có thể xem xét sử dụng Rivaroxaban 

liều thấp có thấp ở bệnh nhân bệnh động mạch vành (hoặc bệnh động mạch ngoại biên) và suy 
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tim với phân suất tống máu thất trái > 40%, nhịp xoang, nguy cơ đột quỵ cao và nguy cơ xuất 

huyết thấp. 

Hình 19. Điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn ở bệnh nhân STPSTM giảm 

HCMVM: hội chứng mạch vành mạn; STPSTMG: suy tim phân suất tống máu giảm; TST: tần số tim. 

10.2.2 Thuốc Opiates 

Opiate giảm khó thở và lo lắng cho người bệnh. Tác dụng phụ của thuốc phụ thuộc vào 

liều như buồn nôn, nhịp chậm, tụt huyết áp, suy hô hấp. Các phân tích hồi cứu cho thấy sử dụng 

morphin có liên quan đến tăng nguy cơ thở máy, nằm viện kéo dài, vào hồi sức tích cực và tăng 

tử vong. Do đó, thuốc không được dùng thường quy, chỉ chọn lọc trên một số trường hợp đặc 

biệt, khi bệnh nhân đau ngực nặng hoặc lo lắng. 

10.2.3 Tái tưới máu cơ tim  

Không có nhiều bằng chứng chứng minh được lợi ích của tái tưới máu cơ tim ở bệnh

nhân suy tim. Nghiên cứu STICH(74) so sánh mổ bắc cầu chủ vành (CABG) với điều trị nội 

khoa ở bệnh nhân có bệnh mạch vành và suy giảm chức năng thất trái (EF ≤35%). Sau thời gian 

theo dõi trung vị 56 tháng, không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa về tử vong do mọi nguyên 

nhân (tiêu chí chính) ở hai nhóm nghiên cứu. Theo dõi mở rộng kéo dài đến 10 năm, nhóm 

CABG có tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với nhóm điều trị nội khoa (58.9% so với 66.1%; 

HR 0.84; KTC 95% 0.73-0.97; P = 0.02). Tử vong tim mạch và tiêu chí gộp (tử vong do mọi 

Sử dụng thuốc chống đau thắt ngực ở bệnh nhân HCMVM và STPSTMG

Vẫn xuất hiện
Các triệu chứng HCMVM

TST ≥ 70 l/p và nhịp
xoang

TST ≥ 70 l/p và/hoặc
Rung nhĩ

Ivabradin
(Loại IIa)

Thuốc chẹn beta
(Loại I)

Trimetazidine
(Loại IIb)

Ranolazin
(Loại IIb)

Nitrat
(Loại IIb)

Amlodipin
(Loại IIb)

Felodipin
(Loại IIb)

Nicorandil
(Loại IIb)

Diltiazem (Loại III)

Verapamil (Loại III)

Trong trường hợp
không cải thiện
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nguyên nhân hoặc nhập viện do nguyên nhân tim mạch) cũng thấp hơn ở nhóm CABG sau 10 

năm theo dõi. Nghiên cứu HEART, không đủ độ mạnh do chỉ thu nhận được 138 bệnh nhân so 

với số dự kiến là 800, không ghi nhận được sự khác biệt nào trong tiên lượng của bệnh nhân 

suy tim được phẫu thuật CABG so với điều trị nội khoa.  

Cho đến hiện tại, không có thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên nào so sánh can thiệp mạch 

vành qua da (PCI) với điều trị nội khoa ở bệnh nhân STPSTM giảm. Nghiên cứu REVIVED-

BCIS2(76) đã thu nhận đủ bệnh nhân (Mã số nghiên cứu ở website ClinicalTrials.gov là 

NCT01920048). Cũng không có nghiên cứu so sánh PCI với CABG vì các nghiên cứu kiểu này 

đều loại trừ bệnh nhân STPSTM giảm. Một nghiên cứu sổ bộ tiến cứu bao gồm 4616 bệnh nhân 

hẹp nhiều nhánh mạch vành và STPSTM giảm, cho kết quả sống còn tương đương giữa 2 nhóm 

PCI và CABG (thời gian theo dõi trung vị là 2.9 năm); nhóm PCI có nguy cơ nhồi máu cơ tim 

cao hơn, đặc biệt ở các bệnh nhân được tái tưới máu không hoàn toàn; nhóm CABG có nguy 

cơ đột quỵ cao hơn. CABG liên quan đến tiên lượng tốt hơn, so với PCI, ở bệnh nhân với rối 

loạn chức năng thất trái trung bình hoặc nặng và tổn thương hẹp thân chung hoặc hẹp mạch 

vành phức tạp. Hai tổng hợp khác cũng cho thấy, so với PCI và/hoặc điều trị nội khoa, CABG 

có liên quan đến kết quả lâm sàng tốt hơn (bao gồm tử vong, nhồi máu cơ tim và tái tưới máu 

mạch vành trở lại). 

Khuyến cáo về tái tưới máu cơ tim ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm  

Khuyến cáo  Mức 
khuyến cáo 

Mức 
chứng cứ 

CABG nên được coi là chiến lược điều trị tái tưới máu cơ tim hàng 
đầu ở những bệnh nhân phù hợp với chỉ định phẫu thuật, đặc biệt ở 
những bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhiều nhánh mạch vành 

IIa B 

Tái tưới máu cơ tim nên được xem xét để giảm triệu chứng đau thắt 
ngực dai dẳng ở bệnh nhân STPSTM giảm kèm hội chứng mạch vành 
mạn và có giải phẫu mạch vành phù hợp cho tái thông, mặc dù đã 
được điều trị nội khoa tối ưu, bao gồm cả các thuốc chống đau thắt 
ngực 

IIa C 

Ở bệnh nhân đang có thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) cần tái thông 
mạch vành, nếu có thể, nên tránh CABG. IIa C 

Tái tưới máu cơ tim có thể được xem xét để cải thiện tiên lượng ở 
bệnh nhân STPSTM giảm, kèm hội chứng mạch vành mạn và có giải 
phẫu mạch vành phù hợp cho tái thông, sau khi đã đánh giá cẩn thận 
tỷ lệ lợi ích - nguy cơ trên từng bệnh nhân, bao gồm giải phẫu mạch 
vành (hẹp đoạn gần > 90% mạch vành lớn, hẹp thân chung mạch vành 
trái hoặc đoạn gần nhánh liên thất trước), bệnh đồng mắc, kỳ vọng 
sống và nguyện vọng của bệnh nhân. 

IIb C 

PCI có thể được thay thế cho CABG, dựa trên đánh giá của nhóm tim 
mạch (Heart Team), sau khi xem xét giải phẫu mạch vành, bệnh đồng 
mắc và nguy cơ phẫu thuật của bệnh nhân. 

IIb C 
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10.3 Bệnh van tim  

10.3.1 Hẹp động mạch chủ  

Hẹp động mạch chủ gây suy tim hoặc làm suy tim nặng thêm do tình trạng tăng hậu tải 

thất trái và phì đại, tái cấu trúc thất trái. Khi bệnh nhân hẹp động mạch chủ có dấu hiệu suy tim 

thì tiên lượng trở nên rất xấu. Không có phương pháp điều trị nội khoa nào có thể giúp cải thiện 

tiên lượng bệnh nhân hẹp động mạch chủ. Các điều trị nội khoa suy tim có thể áp dụng cho 

bệnh nhân suy tim kèm hẹp động mạch chủ nặng có triệu chứng; chú ý cẩn thận các thuốc dãn 

mạch, tránh gây tụt huyết áp. Điều quan trọng cần nhớ là không nên trì hoãn các điều trị can 

thiệp ngay cả khi điều trị nội khoa giúp cải thiện triệu chứng của người bệnh. Khi bệnh nhân 

có triệu chứng nghi ngờ và hẹp động mạch chủ với độ chênh áp cao (diện tích mở van ≤ 1 cm2, 

chênh áp trung bình ngang van ≥ 40 mmHg), cần loại trừ hoặc điều trị các tình trạng đi kèm 

làm gia tăng lưu lượng máu (ví dụ như thiếu máu, cường giáp, thông nối động tĩnh mạch) trước 

khi can thiệp van động mạch chủ. 

Can thiệp van động mạch chủ được chỉ định ở bệnh nhân có triệu chứng suy tim và hẹp 

động mạch chủ với độ chênh áp cao, bất kể phân suất tống máu thất trái của người bệnh. Bệnh 

nhân hẹp động mạch chủ kèm lưu lượng thấp và độ chênh áp thấp được xử trí như đề nghị ở 

Hình 20. 

Can thiệp van tim được chỉ định nếu bệnh nhân có kỳ vọng sống trên 1 năm. Ở bệnh 

nhân có nguy cơ phẫu thuật cao và trung bình, TAVI không thua kém SAVR trọng việc làm 

giảm biến cố lâm sàng (bao gồm tử vong và đột quỵ gây tàn phế). Ở bệnh nhân nguy cơ thấp, 

tuổi trung bình trong các nghiên cứu so sánh TAVI với SAVR là > 70 tuổi và thời gian theo dõi 

chỉ mới giới hạn trong 2 năm. Vì vậy, SAVR được chỉ định cho bệnh nhân dưới 75 tuổi và có 

nguy cơ phẫu thuật thấp (điểm STS-PROM hoặc EuroSCORE II <4%), trong khi TAVI được 

chỉ định cho bệnh nhân trên 75 tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao (điểm STS-PROM score 

hoặc EuroSCORE II >8%). Trong mọi trường hợp, lựa chọn TAVI hoặc SAVR đều nên được 

thảo luận kỹ càng, đánh giá lợi ích và nguy cơ của từng kỹ thuật, dựa trên tuổi, kỳ vọng, nguyện 

vọng của bệnh nhân, kết hợp với các yếu tố lâm sàng và giải phẫu hình thái. Can thiệp van động 

mạch chủ chỉ nên được thực hiện tại các trung tâm có khả năng thực hiện cả thủ thuật tim mạch 

can thiệp và phẫu thuật tim và có thảo luận nhóm tim mạch (Heart Team). Nong van động mạch 

chủ bằng bóng có thể thực hiện ở bệnh nhân có triệu chứng nặng kèm suy tim cấp (sốc tim) như 

là bước chờ để tiến hành TAVI hoặc SAVR. 
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Hình 20. Xử trí bệnh nhận hẹp van ĐMC nặng kèm lưu lượng thấp và độ chênh áp thấp 
SAVR: thay van ĐMC bằng phẫu thuật; TAVI: thay van ĐMC qua da, PSTM: phân suất tống máu 
a: Diện tích mở van ≤ 1 cm2, vận tốc tối đa qua van ĐMC <4.0 m/giây, chênh áp trung bình ngang van ĐMC <40; chỉ số thể 
tích nhát bóp ≤ 35 mL/m2 
b: Tuổi >70, triệu chứng điển hình, phì đại thất trái hoặc giảm chức năng trục dọc thất trái, độ chênh áp trung bình 30 - 40 
mmHg, diện tích mở van ≤0.8 cm2, chỉ số thể tích nhát bóp ≤ 35 mL/m2 
c: Có lưu lượng dự trữ được định nghĩa khi chỉ số thể tích nhát bóp tăng > 20%. 
d: Rất nhiều khả năng hẹp động mạch chủ nếu điểm vôi hóa ≥3000 ở nam và ≥1600 ở nữ. Nhiều khả năng hẹp động mạch chủ 
nếu điểm vôi hóa ≥2000 ở nam và ≥1200 ở nữ. Ít khả năng hẹp động mạch chủ nếu điểm vôi hóa <1600 ở nam và <800 ở nữ. 
e: Tăng diện tích mở van > 1cm2, đáp ứng với tăng lưu lượng trong siêu âm tim dobutamine. 
f: Tăng độ chênh áp trung bình ngang van lên tới ít nhất 40 mmHg không kèm theo tăng điện tích mở van, đáp ứng với tăng 
lưu lượng khi làm siêu âm tim dobutamine. 

10.3.2 Hở động mạch chủ  

Hở động mạch chủ nặng có thể dẫn đến dãn thất trái tiến triển với hậu quả là rối loạn 

chức năng thất, suy tim và tiên lượng xấu. Điều trị nội khoa có thể giúp cải thiện triệu chứng 

suy tim ở bệnh nhân hở chủ nặng. Các thuốc ức chế hệ RAAS rất có ích trong tình huống này. 

Cần cẩn thận khi sử dụng ức chế beta vì các thuốc này kéo dài thời gian tâm trương và có thể 

làm hở chủ nặng thêm. Phẫu thuật thay van động mạch chủ được chỉ định ở bệnh nhân hở chủ 

nặng và có triệu chứng suy tim, bất kể phân suất tống máu thất trái. Trong trường hợp có chống 

chỉ định phẫu thuật hay nguy cơ phẫu thuật cao, kỹ thuật TAVI có thể được sử dụng để điều trị 

hở động mạch chủ 

e

f

f

Xử trí bệnh nhân suy tim và nghi ngờ có hẹp van động mạch chủ nặng
kèm lưu lượng thấp và độ chênh áp thấpa
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trên hình chụp CTDự trữ lưu lượngc
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Hẹp van ĐMC nặng
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Theo dõi
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10.3.3 Hở van hai lá  

• Hở van hai lá tiên phát  

Hở van hai lá tiên phát có nguyên nhân từ bất thường bộ máy cấu tạo van và có thể gây 

suy tim. Điều trị phẫu thuật, thường là sửa van hai lá, được chỉ định ở bệnh nhân hở van hai lá 

tiên phát nặng kèm triệu chứng suy tim. Trong trường hợp có chống chỉ định phẫu thuật hay 

nguy cơ phẫu thuật cao, có thể xem xét sửa van hai lá qua da bằng đường ống thông. 

• Hở van hai lá thứ phát  

Hở van hai lá thứ phát trong hầu hết các trường hợp là bệnh lý của thất trái. Dãn nhĩ trái 

gây ra dãn vòng van hai lá có thể là nguyên nhân hở van hai lá thứ phát. Hở van hai lá thứ phát 

mức độ trung bình hoặc nặng có liên quan đến tiên lượng rất xấu ở bệnh nhân suy tim. Nguyên 

nhân và độ nặng của hở van hai lá cần được bác sĩ siêu âm tim nhiều kinh nghiệm đánh giá 

thông qua nhiều thông số đo đạc khác nhau (trong tình huống lý tưởng là bệnh nhân đã được 

điều trị nội khoa ổn định). Bệnh nhân hở van hai lá trung bình khi nghỉ và có triệu chứng khi 

hoạt động thể lực nên được đánh giá van tim bằng siêu âm tim trong lúc vận động. Nhóm tim 

mạch (Heart Team), bao gồm chuyên gia về suy tim, nên hội chẩn tình trạng các bệnh nhân suy 

tim kèm theo hở van hai lá trung bình hoặc nặng- đánh giá điều trị nội khoa đã được tối ưu hóa, 

tính cả điều trị tái đồng bộ tim nếu có chỉ định. Phẫu thuật van tim và CABG nên được xem xét 

chỉ định ở bệnh nhân hở van hai lá thứ phát nặng kèm STPSTM giảm cần tái tưới máu cơ tim. 

Phẫu thuật van hai lá đơn thuần có thể thực hiện ở bệnh nhân hở van hai lá thứ phát nặng có 

triệu chứng mặc dù đã được điều trị nội khoa tối ưu và có nguy cơ phẫu thuật thấp. 
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Cần tái thông
động mạch vành

Xử trí hở van hai lá thứ phát ở bệnh nhân STPSTM giảm

Nhóm tim mạch
(Loại I)

Tối ưu điều trị nội khoa và
CRT nếu có chỉ định

(Loại I)

Can thiệp
mạch vành qua da 

(Loại IIb)

Bắc cầu chủ vành
và phẫu thuật van 
hai lá (Loại IIa)

Sửa van hai lá qua da 
(Loại IIa)

Cân nhắc phẫu thuật nếu
nguy cơ thấp

(Loại IIb)

Xem xét sửa van hai lá
qua da để cải thiện triệu

chứng hoặc chờ ghép tim
hoặc đặt thiết bị hỗ trợ

thất trái
(Loại IIb)

Nhóm
tim mạch
(Loại I)

Tối ưu điều trị nội khoa bao
gồm tái đồng bộ tim (CRT) 

nếu có chỉ định

Nguy cơ phẫu thuật cao

Các triệu chứng suy tim kéo dàia

và hở van hai lá thứ phát đáng kểb

Theo dõi

Duy trì điều trị nội khoa. 
Xem xét chăm sóc giảm
nhẹ và/hoặc hỗ trợ tuần
hoàn cơ học hoặc ghép

tim nếu phù hợp

Tiêu chí siêu âm tim và lâm sàng dự kiến cải thiện
kết cục sau khi sửa van hai lá qua dac

C K

C

C C

K

K K

94 

Hình 21. Xử trí hở van hai lá thứ phát ở bệnh nhân suy tim và giảm phân suất tống máu 
a

b

c

NYHA giai đoạn II-IV 
Trung bình đến nặng hoặc nặng (diện tích EROA ≥ 30 mm2) 
Tất cả các tiêu chí sau đây: phân suất tống máu thất trái 20% - 50%, đường kính cuối tâm thu thất trái < 70 mm, áp 
lực động mạch phổi thâm thu < 70 mmHg, không có rối loạn chức năng thất phải vừa hoặc nặng hoặc hở van bá lá 
nặng, không có rối loạn huyết động 

Hai thử nghiêm lâm sàng MITRA-FR và COAPT, so sánh sửa van hai lá qua da (edge-

to-to edge mitral valve repair- kỹ thuật dùng clip thu nhỏ lỗ van) kết hợp điều trị nội khoa tối 

ưu với điều trị nội khoa tối ưu đơn thuần, ở bệnh nhân có triệu chứng và suy giảm phân suất 

tống máu thất trái (15-40% trong MITRA-FR và 20-50% trong COAPT) và hở van hai lá thứ

phát trung bình đến nặng (EROA) ≥ 20 mm2 trong MITRA-FR và EROA ≥ 30 mm2 trong 

COAPT].(77-79) MITRA-FR không chứng minh được lợi ích của can thiệp sửa van trên tiêu chí 

chính gồm tử vong do mọi nguyên nhân hoặc nhập viện do suy tim tại thời điểm 12 tháng (HR 

1.16, KTC 95% 0.73-1.84) và tại thời điểm 24 tháng. Ngược lại COAPT cho thấy nhóm được

sửa van ít bị nhập viện do suy tim (tiêu chí chính) hơn tại thời điểm 24 tháng (HR 0.53, KTC 

95% 0.40-0.70) và có tỷ lệ tử vong (tiêu chí phụ) thấp hơn (HR 0.62, KTC 95% 0.46-0.82). Vì 

vậy, hiện tại kỹ thuật sữa van hai lá qua da này có thể được áp dụng một cách thận trọng cho 

các bệnh nhân NYHA II-IV mặc dù đã được điều trị nội khoa tối ưu, kèm theo tình trạng hở

:
:
:
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van hai lá thứ phát mức độ trung bình đến nặng (EROA ≥ 30 mm2), có giải phẫu van phù hợp 

và tương thích với tiêu chuẩn nhận vào của nghiên cứu COAPT (LVEF 20 - 50%, đường kính 

cuối tâm thu thất trái < 70 mm, áp lực tâm thu động mạch phổi < 70 mmHg, không có rối loạn 

chức năng thất phải trung bình đến nặng, không có hở van ba lá nặng, không có rối loạn huyết 

động (Sơ đồ ở Hình 21). 

Các kỹ thuật sửa van hai lá bằng đường ống thông qua da khác, như sửa vòng van gián 

tiếp, cũng đã được áp dụng trong điều trị hở van hai lá thứ phát. Kỹ thuật này dễ thực hiện hơn 

và về mặt kỹ thuật ít phức tạp hơn kỹ thuật sửa van qua da edge-to-edge. Thử nghiệm lâm sàng, 

so sánh sửa vòng van gián tiếp qua ống thông với thủ thuật giả (sham-controlled), cho thấy 

giảm thể tích hở hai lá (tiêu chí chính) và đảo ngược tái cấu trúc thất trái, nhĩ trái tại thời điểm 

12 tháng theo dõi. Một số nghiên cứu khác cho kết quả khả quan trên tiêu chí đánh giá thể tích 

nhĩ trái và tái cấu trúc thất trái, cải thiện triệu chứng và tăng khoảng cách đi bộ 6 phút; giảm 

nhập viện do suy tim (kết quả tổng hợp). Thay van hai lá qua da cũng là một cách tiếp cận khác, 

tuy nhiên vẫn còn thiếu các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả. Không nên 

chỉ định can thiệp van hai lá cho những bệnh nhân có thời gian kỳ vọng sống ít hơn 1 năm do 

các bệnh lý ngoài tim đi kèm. 

10.3.4 Hở van ba lá  

Hở van ba lá có thể có thể có nguyên nhân hoặc là hậu quả của rối loạn chức năng thất 

phải và suy tim. Điều trị suy tim kèm hở van ba lá bao gồm điều trị nội khoa (lợi tiểu, kháng 

thần kinh thể dịch); điều trị bằng ống thông qua da hoặc phẫu thuât tim trong từng trường hợp 

cụ thể. Nhóm Tim mạch, bao gồm chuyên gia suy tim, cần xem xét và quyết định chiến lược 

điều trị cho người bệnh. Phẫu thuật sửa van ba lá được chỉ định cho bệnh nhân phẫu thuật tim 

trái có tình trạng hở ba lá nặng. Cũng cần xem xét điều trị cho bệnh nhân phẫu thuật tim trái có 

hở ba lá trung bình kèm dãn vòng van và bệnh nhân hở ba lá nặng đơn độc có triệu chứng nặng. 

Phẫu thuật cho bệnh nhân hở ba lá nặng đơn độc có tỷ lệ tử vong trong bệnh viện cao (8.8%), 

mặc dù tỷ lệ này có thể bị ảnh hưởng vì tình trạng suy tim nặng của người bệnh. Sửa van ba lá 

qua đường ống thông là một kỹ thuật có nhiều triển vọng với những kết quả ban đầu giúp giảm 

mức độ nặng của hở van và cải thiện triệu chứng của bệnh nhân với tỷ lệ biến chứng thấp. Cần 

thêm nhiều nghiên cứu về kỹ thuật này để chứng minh được tác động có lợi trong điều trị bệnh 

nhân suy tim.  



96 
 

Khuyến cáo  
Mức 

khuyến cáo 

Mức 

chứng cứ 

Hẹp động mạch chủ 

Can thiệp van động mạch chủ, TAVI hoặc SAVR, được khuyến cáo ở 

bệnh nhân suy tim và hẹp động mạch chủ mức độ nặng với độ chênh áp 

cao để giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện các triệu chứng. 

I B 

Nhóm Tim Mạch đưa ra khuyến cáo lựa chọn giữa TAVI và SAVR, cân 

nhắc tùy theo từng bệnh nhân và các yếu tố bao gồm tuổi tác, nguy cơ 

phẫu thuật, đăc điểm lâm sàng, giải phẫu hình thái, kỹ thuật thực hiện; 

đánh giá nguy cơ và lợi ích của mỗi cách tiếp cận. 

I C 

Hở van hai lá thứ phát 

Sửa van hai lá qua da (edge-to-edge mitral valve repair) nên được chỉ 

định rất thận trọng ở bệnh nhân hở van hai lá thứ phát, không phù hợp 

để phẫu thuật và không cần tái thông mạch vành, còn triệu chứng dù đã 

được điều trị nội khoa tối ưu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để nhận 

được lợi ích giảm nhập viện do suy tim. 

IIa B 

Ở bệnh nhân suy tim kèm hở van hai lá nặng thứ phát và bệnh mạch 

vành cần tái tưới máu cơ tim, CABG và phẫu thuật van hai lá nên được 

xem xét. 

IIa C 

Sửa van hai lá qua da có thể được xem xét để cải thiện triệu chứng ở 

bệnh nhân được lựa chọn cẩn thận với hở van hai lá thứ phát, không phù 

hợp phẫu thuật và không cần tái thông mạch vành, còn triệu chứng dù 

đã được điều trị nội khoa tối ưu và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để 

nhận được lợi ích giảm nhập viện do suy tim. 

IIb C 

10.4 Tăng huyết áp  

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến suy tim. Gần hai phần ba bệnh nhân 

suy tim có tiền sử tăng huyết áp. Chưa có các thử nghiệm lâm sàng đánh giá chiến lược điều trị 

tăng huyết áp và xác định mục tiêu huyết áp ở bệnh nhân suy tim kèm tăng huyết áp. Điều trị 

STPSTM giảm ở bệnh tăng huyết áp và bệnh nhân huyết áp bình thường cũng tương tự như 

nhau. Các thuốc điều trị được khuyến cáo, bao gồm đối kháng thần kinh thể dịch và lợi tiểu, 

cũng đồng thời làm giảm huyết áp. Cần khuyến kích bệnh nhân thực hiện các điều trị thay đổi 

lối sống, bao gồm giảm cân nặng, hạn chế muối và tăng hoạt động thể lực. Hiếm gặp tăng huyết 

áp kháng trị ở bệnh nhân STPSTM giảm đã được điều trị nội khoa suy tim với liều thuốc tối 

ưu. Khi cần hạ huyết áp thấp hơn, nếu người bệnh không có dấu hiệu quá tải dịch, có thể xem 

xét sử dụng amlodipine và felodipine. Chống chỉ định sử dụng các nhóm chẹn kênh calci non-
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dihydropyridine (diltiazem và verapamil) và các thuốc tác động trung ương như moxonidine, 

vì các thuốc này có liên quan đến tiên lượng xấu. Các thuốc ức chế alpha không có tác động lên 

lợi ích sống còn và không được chỉ định; có thể sử dụng các thuốc này trong tình huống có phì 

đại tiền liệt tuyến kèm theo, nhưng cần ngưng sử dụng nếu có tụt huyết áp.  

Tăng huyết áp là nguyên nhân quan trọng nhất của STPSTMBT với tỷ lệ hiện hành 

khoảng 60-89%. Bệnh nhân STPSTM bảo tồn thường có đáp ứng tăng huyết áp quá mức với 

hoạt động thể lực và có thể nhập viện vì phù phổi cấp do tăng huyết áp. Các thuốc điều trị tăng 

huyết áp- bao gồm ức chế men chuyển, chẹn thụ thể angiotensin, ức chế beta, chẹn kênh calci 

và lợi tiểu- làm giảm tỷ lệ mắc mới của suy tim. Giảm huyết áp dẫn đến thoái triển phì đại thất 

trái (tùy thuộc nhóm thuốc sử dụng). Nhóm ức chế men chuyển, chẹn thụ thể angiotensin, và 

chẹn kênh calci làm giảm phì đại thất trái tốt hơn nhóm ức chế beta và lợi tiểu. Kiểm soát huyết 

áp kém có thể làm khởi phát đợt mất bù của suy tim. Cần loại trừ các nguyên nhân làm tăng 

huyết áp thứ phát (như bệnh mạch máu thận, bệnh chủ mô thận, cường aldosterone tiên phát, 

ngưng thở khi ngủ); hoặc nếu có các nguyên nhân nhân này, cần điều trị phù hợp. Điều trị tăng 

huyết áp cho bệnh nhân STPSTM bảo tồn là vấn đề quan trọng, nhưng hiện tại chưa có chiến 

lược điều trị tối ưu. Các chiến lược điều trị dành cho bệnh nhân STPSTM giảm cũng có thể áp 

dụng cho bệnh nhân STPSTM bảo tồn. Mục tiêu huyết áp cũng chưa được xác định rõ cho cả 

hai nhóm STPSTM giảm và STPSTM bảo tồn. Có thể cá thể hóa mục tiêu huyết áp cho người 

bệnh dựa vào tuổi tác và các bệnh đồng mắc (đái tháo đường, bệnh thận mạn, bệnh mạch vành, 

bệnh van tim, đột quỵ). Cần đạt được liều điều trị tối ưu như trong khuyến cáo dành cho bệnh 

nhân STPSTM giảm, mặc dù bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp nhẹ. Ngược lại, ở bệnh nhân 

STPSTM bảo tồn với dày thất trái và dự trữ tiền tải giới hạn, cần tránh biến cố tụt huyết áp. 

10.5 Đột quỵ 

Suy tim và đột quỵ thường đi kèm với nhau vì có cùng một số yếu tố nguy cơ và cơ chế. 

Bệnh nhân suy tim với nhịp xoang cũng có nguy cơ đột quỵ cao hơn. Rung nhĩ là yếu tố nguy 

cơ thêm vào, bệnh nhân suy tim kèm rung nhĩ có nguy cơ tăng gấp 5 lần so với nhóm chứng. 

Tỷ lệ mắc đột quỵ gia tăng trong 30 ngày đầu sau khi bênh nhân được chẩn đoán suy tim hoặc 

sau đợt mất bù của suy tim; tỷ lệ giảm đi sau 6 tháng của biến cố suy tim cấp. So với bệnh nhân 

không suy tim, bệnh nhân đột quỵ kèm suy tim có tỷ lệ tử vong cao hơn, bị di chứng thần kinh 

nhiều hơn và phải điều trị trong bệnh viện với thời gian dài hơn. Tương tự như vậy, so với bệnh 

nhân không đột quỵ, bệnh nhân suy tim kèm đột quỵ có tỷ lệ tử vong nhiều hơn. 

Trong nghiên cứu COMMANDER-HF(80), 47.5% bệnh nhân đột quỵ bị di chứng thần 

kinh (16.5%) hoặc tử vong (31%). Bệnh nhân suy tim và rung nhĩ kèm theo, bao gồm cả rung 

nhĩ cơn, có điểm CHA2DS-VASc ≥1 cần được điều trị kháng đông. Chỉ định sử dụng thuốc 

kháng đông cho bênh nhân suy tim với nhịp xoang vẫn còn nhiều tranh cãi. Trong nghiên cứu 

WARCEF, khi so sánh với aspirin, warfarin giúp giảm nguy cơ đột quỵ thiếu máu nhưng làm 
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gia tăng nguy cơ xuất huyết và không làm ảnh hưởng đến kết quả của tiêu chí chính bao gồm 

đột quỵ thiếu máu, xuất huyết nội sọ hoặc tử vong. Kết quả từ hai phân tích tổng hợp cho thấy, 

so với nhóm chứng dùng giả dược, kháng đông gây nguy cơ xuât huyết lớn hơn lợi ích giảm 

đột quỵ thiếu máu ở bệnh nhân STPSTM giảm với nhịp xoang. Trong nghiên cứu 

COMMANDER-HF, rivaroxaban 2.5 mg hai lần mỗi ngày không cải thiện tiêu chí chính bao 

gồm tử vong do mọi nguyên nhân, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ; đồng thời cũng không ảnh 

hưởng đến tử vong hay nhập viện do suy tim. Cho đến nay, không có bằng chứng ủng hộ cho 

việc điều trị kháng đông thường quy ở bệnh nhân STPSTM giảm với nhịp xoang, không có tiền 

sử rung nhĩ cơn. Tuy nhiên, rivaroxaban liều thấp có thể được sử dụng cho bệnh nhân có bệnh 

động mạch vành mạn hoặc bệnh mạch máu ngoại biên kèm theo, có nguy cơ cao bị đột quỵ và 

không có nguy cơ xuất huyết nặng. Có thể xem xét điều trị kháng động cho một số nhóm bệnh 

nhân như bệnh nhân có huyết khối trong buồng thất, bệnh nhân có nguy cơ huyết khối cao với 

tiền sử thuyên tắc mạch máu ngoại vi hoặc bệnh nhân với bệnh cơ tim chu sinh hoặc bệnh thất 

trái không lèn chặt. 

11 Bệnh đồng mắc không do tim mạch 

11.1 Đái tháo đường (tiểu đường) 

Điều trị suy tim bệnh nhân có kèm đái tháo đường, tương tự bệnh nhân suy tim không 

kèm đái tháo đường. Một số thuốc điều trị đái tháo đường cần ưu tiên trên bệnh nhân suy tim, 

do tính chất cải thiện suy tim hoặc tử vong tim mạch(81). 

Các thuốc điều trị đái tháo đường nên sử dụng ở bệnh nhân suy tim bao gồm: các thuốc 

ức chế SGLT2 (Dapagliflozin, Empagliflozin, Canagliflozin), Metformin, các thuốc ức chế men 

DPP4 (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors), các thuốc trợ thụ thể GLP1 (Liraglutide, Semaglutide) 

và insulin. Các thuốc này đều được nghiên cứu chứng minh trung tính với suy tim hoặc cải 

thiện suy tim hay tử vong tim mạch. Các sulfonylurea không nên ưu tiên ở bệnh nhân suy tim, 

vì có một vài phân tích làm tăng suy tim(82). Nhóm thuốc Thiazolidinedione (Glitazons) giữ 

nước và muối, có thể làm nặng suy tim và tăng nhập viện(83), do đó chống chỉ định bệnh nhân 

đái tháo đường kèm suy tim.  

Nghiên cứu DAPA-HF trên bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm, chứng minh 

nhóm có dapagliflozin giảm tiêu chí chính (tử vong tim mạch và nhập viện)(84). Nghiên cứu 

EMPEROR-Reduced(85) cùng kết quả giảm tiêu chí chính, mặc dù chủ yếu là giảm mạnh nhập 

viện. Nghiên cứu EMPEROR-Preserved(32), chứng minh empagliflozin có thể sử dụng trong 

điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn.  

11.2 Rối loạn chức năng tuyến giáp 

Suy giáp hay cường giáp đều có thể là nguyên nhân hay làm nặng suy tim. 
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Tất cả bệnh nhân suy tim cần được xét nghiệm chức năng tuyến giáp, cần thử TSH, FT4 

và FT3. Suy giáp dưới lâm sàng và giảm triiodothyronine (T3) đơn độc dẫn đến kết cục xấu ở 

bệnh nhân suy tim(86). 

Có đồng thuận là cần sử dụng hormone tuyến giáp thay thế khi TSH >10mIU/L, đặc biệt 

ở người dưới 70 tuổi. mức TSH nên giữ từ 7 – 10mIU/L(87,88). 

11.3 Béo phì 

Béo phì là yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp và bệnh động mạch vành; đồng thời cùng 

làm tăng nguy cơ suy tim(89). Bệnh nhân béo phì kèm thiếu cơ vân (obese sarcopenic patients) 

có tiên lượng xấu hơn bệnh nhân béo phì nhưng khối lượng cơ vân bảo tồn. 

Béo phì có thể là nguyên nhân chính của suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Hạn chế 

năng lượng nhập và tập luyện thể lực thường xuyên giúp tăng khả năng vận động và chất lượng 

cuộc sống bệnh nhân béo phì(89). 

11.4 Cơ thể suy nhược (fraily), suy kiệt (cachexia) và giảm thiểu cơ vân (sarcopenia) 

Cơ thể suy nhược dễ dẫn đến tổn thương khi có áp lực. Thường có kết hợp giữa suy tim 

và cơ thể suy nhược (bạc nhược). Cơ thể suy nhược có thể chiếm đến 45% bệnh nhân suy tim 

mạn(90,91). Bệnh nhân suy tim mạn dễ bị suy nhược cơ thể: gấp 6 lần. Suy nhược sẽ làm tăng 

nguy cơ tử vong, nhập viện. 

Điều trị suy nhược trên bệnh nhân suy tim cần kết hợp nhiều yếu tố: bệnh nền dẫn đến 

suy tim, dinh dưỡng, tập luyện thể lực phù hợp, bệnh đồng mắc. 

Tầm soát cơ thể suy nhược trên bệnh nhân suy tim dựa vào dụng cụ chẩn đoán của HFA 

of ESC(92). 

Suy kiệt là hội chứng chuyển hóa phức tạp kết hợp với bệnh nền; có đặc điểm là mất cơ 

kèm hay không mất khối lượng mỡ. Đặc điểm lâm sàng chính là mất trên 5% cân nặng trong 

vòng 12 tháng. Suy kiệt có thể kết hợp suy nhược và xảy ra ở 5 – 15% bệnh nhân suy tim mạn.  

Giảm thiểu cơ vân (sarcopenia) là khối lượng cơ vân thấp kèm giảm chức năng cơ, sức 

mạnh hoặc khả năng thực hiện các động tác(93). Hiện tượng này thường xảy ra ở cơ vân tứ chi: 

tổng số khối lượng cơ vân tứ chi kèm 2 độ lệch chuẩn thấp hơn nhóm chứng từ 18 – 40 tuổi, 

điểm cắt là 7,26 kg/m2/người nam(93). 

Giảm thiểu cơ vân có thể xảy ra ở 20 – 50% bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm, 

thường kết hợp với suy nhược và tăng tật bệnh và tử vong. 

Điều trị bao gồm tập luyện kháng lực, kết hợp với bổ sung protein 1 -1,5g/kg/ngày(94). Có 

thể sử dụng thêm testosterone. 
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11.5 Thiếu sắt và thiếu máu 

Thiếu sắt và thiếu máu trên bệnh nhân suy tim dẫn đến nhập viện thường xuyên, giảm 

khả năng gắng sức và tăng tử vong tim mạch, tử vong mọi nguyên nhân. Đây là hiện tượng 

thường gặp ở bệnh nhân suy tim. 

Định nghĩa thiếu máu khi hemoglobin (Hb) < 12g/dL ở nữ và < 13g/dL ở nam. Chẩn đoán 

thiếu sắt bằng đo ferritin huyết thanh (< 100 ng/mL) hoặc trong khoảng 100 – 299 ng/ml nếu 

có kèm độ bão hòa transferrin (TSAT) < 20%(95).  

Thiếu sắt xảy ra ở 55% bệnh nhân suy tim mạn, có thể do mất máu, giảm hấp thu, tổn 

thương chuyển hóa sắt do viêm mạn tính ở bệnh nhân suy tim. 

Tất cả bệnh nhân suy tim, cần được tìm thiếu máu và thiếu sắt bằng cách thử huyết đồ, 

ferritin và độ bão hòa transferrin (TSAT). Đây là chỉ định loại I, mức chứng cứ C.  

Điều trị bằng cách truyền tĩnh mạch ferric carboxymaltose. Không sử dụng erythroprotein 

vì không giảm tử vong hoặc nhập viện, đồng thời tăng nguy cơ huyết khối thuyên tắc(96). Sắt 

uống không hiệu quả bù đắp lượng sắt thiếu và không cải thiện khả năng gắng sức. 

11.6 Rối loạn chức năng thận 

Bệnh nhân suy tim thường có kèm rối loạn chức năng thận và ngược lại. Cả hai đều có 

chung yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường. 

Rối loạn chức năng thận là yếu tố độc lập làm tăng tử vong và tật bệnh bệnh nhân suy 

tim. Cải thiện chức năng thận trên bệnh nhân suy thận mạn có thể giảm bệnh suy tim. 

Khởi đầu điều trị bằng thuốc ức chế RAAS, ARNi và ức chế SGLT2 có thể làm tăng 

creatinine máu, tuy nhiên hiện tượng đó chỉ tạm thời, chức năng thận sẽ cải thiện. Hiện tượng 

tăng creatinine máu dưới 50% mức cơ bản hay giảm độ lọc cầu thận ước lượng < 10% ban đầu, 

chấp nhận được khi eGFR > 25 mL/min/1.73 m2.(97,98) 

Điều trị suy tim bằng dụng cụ: CRT hoặc LAVD, giúp cải thiện chức năng thận. 

11.7 Rối loạn điện giải: Kali máu thấp, kali máu cao, natri máu thấp, natri máu cao.  

Rối loạn điện giải thường gặp ở bệnh nhân suy tim, có thể do thuốc điều trị. 

Hạ kali máu (< 3.5mmol/L) có thể do lợi tiểu quai hoặc thiazide. Hậu quả là loạn nhịp 

thất và tăng tử vong tim mạch. Điều trị bằng thuốc ức chế RAAS, lợi tiểu giữ kali (ví dụ: 

Spironolactone) kali bổ sung. Đôi khi cần truyền kali (20 – 40 mmol kali trong 250 – 1000ml 

natri 9‰) 

Tăng kali máu (> 5mmol/L) được phân ra nhẹ (> 5 - < 5.5 mmol/L), nặng vừa (5.5 – 6 

mmol/L) và nặng ( > 6 mmol/L). Nguy cơ tăng nhập viện và tử vong(99). 

Tăng kali có thể do thuốc ức chế RAAS, bệnh thận mạn và tăng hấp thu. Điều trị bằng sử 

dụng phối hợp Calcium Carbonate và/hoặc Sodium Bicarbonate, Insulin kèm hay không kèm 
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Glucose. Hiệu quả là đưa kali vào trong tế bào. Lợi tiểu quai sẽ giúp đẩy kali ra khỏi cơ thể. 

Patiromer hoặc SZC (Sodium Zirconium Cyclosilicate) giúp thải kali qua phân, phòng ngừa tái 

tăng kali máu(100). 

Những bệnh nhân sử dụng đồng thời thuốc ức chế RAAS (ví dụ: ức chế men chuyển kèm 

Spironolactone) bị hiện tượng tăng kali máu, có thể dùng kèm Patiromer. Đặc biệt ở bệnh nhân 

suy thận mạn kèm suy tim mạn. 

Hạ natri máu (< 136 mmol/L) thường gặp ở bệnh nhân suy tim, có thể tới 30% bệnh nhân 

nhập viện vì suy tim. Đây là chỉ điểm tiên lượng xấu của suy tim. Hạ natri máu nặng dẫn đến 

triệu chứng thần kinh (lú lẫn, mê sảng, co giật) do phù não. Cần truyền ngay dung dịch natri ưu 

trương, giúp tăng natri 1 – 2 mmol/L mỗi giờ và <8 mmol/L trong 24 giờ. Không cần truyền 

natri ưu trương khi natri máu > 124 mmol/L và không triệu chứng cơ năng. Hạn chế nước 800 

– 1000 ml/ngày là một biện pháp điều trị. Tolvaptan, thuốc đối kháng chọn lọc thụ thể Arginine 

Vasopressin V2, giúp tăng natri máu và tăng thải nước khỏi cơ thể. 

Hạ Cloride máu (< 96 mmol/L) là yếu tố độc lập và mạch, tiên lượng tử vong bệnh nhân 

suy tim cấp và mạn(101). Cloride huyết thanh có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến kiểm soát tiết 

renin và sự đáp ứng với lợi tiểu quai, Thiazide(102). Acetazolamide (carbonic anhydrase 

inhibitor) tăng tái hấp thu Cloride từ ống thận, có thể sử dụng ở bệnh nhân suy tim nặng có 

nguy cơ kháng lợi tiểu(103). 

11.8 Bệnh phổi mạn và các bệnh về hô hấp liên quan đến giấc ngủ 

Bệnh phổi mạn tắc nghẽn (COPD) xảy ra ở 20% bệnh nhân suy tim. Phân biệt khó vì có 

sự trùng lắp triệu chứng cơ năng và thực thể. Khi có nghi ngờ COPD, cần khảo sát bằng đo 

chức năng hô hấp (spirometry). Chỉ thực hiện khảo sát này ở bệnh nhân suy tim đã ổn định và 

không thừa dịch.  

Không có chống chỉ định chẹn beta ở bệnh nhân suy tim kèm COPD hoặc suyễn(104,105). 

Có thể cho bệnh nhân hết hoặc phun khí dung corticosteroid và thuốc trợ beta-adrenergic. 

Rối loạn giấc ngủ do thở (sleep-disordered breathing) xảy ra ở trên 1/3 bệnh nhân suy tim 

mạn, nhiều hơn ở bệnh nhân suy tim cấp. Các kiểu rối loạn thường gặp là ngưng thở trung tâm 

khi ngủ (CSA: Central Sleep Apnea), ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA: Obstructive Sleep 

Apnea) và kiểu hỗn hợp (CSA + OSA). Kiểu OSA thường gặp ở bệnh nhân nam suy tim. Kiểu 

CSA thường gặp ở bệnh nhân STPSTM giảm và STPSTMG nhẹ(106,107). Chẩn đoán xác định 

dựa vào khảo sát giấc ngủ qua đêm (overnight polysomnography). 

Điều trị suy tim kèm CSA bằng kích thích thần kinh hoành qua cấy ghép (implantable 

phrenic nerve stimulation). Thở bằng mask áp lực dương ở các bệnh nhân này làm tăng tử vong. 

Điều trị suy tim kèm OSA cần tăng oxy ban đêm bằng thở CPAP (continuous positive airway 
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pressure) hoặc áp lực đường khí dương 2 mức độ (bi-level positive airway pressure) hoặc 

adaptive servo-ventilation. 

11.9 Gút và viêm khớp  

Khoảng 50% bệnh nhân suy tim mạn có tăng acid uric máu. Tăng acid uric máu có thể do 

lợi tiểu, giảm chức năng thận, suy giáp hay do thực phẩm. 

Mức tăng 1mg/dL acid uric máu trên bệnh nhân suy tim, sẽ làm tăng tử vong và nhập viện 

lần lượt 4% và 28%(108). Allopurinol là lựa chọn đầu tiên giảm tăng acid uric máu ở bệnh nhân 

suy tim. Nghiên cứu cho thấy Allopurinol có tần suất tử vong chung và tử vong tim mạch thấp 

hơn Febuxostat trên bệnh nhân suy tim hoặc không suy tim(109). 

Điều trị cơn gút cấp trên bệnh nhân suy tim, nên sử dụng Colchicine vì ít tác dụng phụ. 

Tuy nhiên, không sử dụng ở bệnh nhân lọc thận định kỳ và cẩn thận ở bệnh nhân suy thận nặng. 

Không dùng kháng viêm không steroids (NSAIDs) vì chống chỉ định và tăng nguy cơ suy 

tim cấp. 

11.10 Rối loạn cương dương 

Khoảng 50% người nam ≥60 tuổi bị rối loạn cương dương. Tần suất lên tới 81% ở bệnh 

nhân tim mạch(110). Nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có thuốc như chẹn beta, làm tăng nguy cơ 

này. Điều trị hiệu quả và an toàn bằng thuốc ức chế phosphodiesterase-5 (Sildenafil, 

Tadalafil,…). Khi bệnh nhân đang điều trị Nitrates cần dùng thuốc ức chế phosphodiesterase-

5, phải ngưng Nitrates trước đó 24 giờ và khởi động lại Nitrates sau dùng Sildenafil ít nhất là 

24 giờ sau đó, 72 giờ đối với Tadalafil. 

11.11 Trầm cảm 

Trầm cảm xảy ra ở 20% bệnh nhân suy tim, thường gặp ở bệnh nhân nữ, có thể làm nặng 

tình trạng lâm sàng và tiên lượng(111). Sử dụng thang điểm Beck (Beck Depression Inventory 

and Cardiac Depression Scale) hoặc các thang điểm Hamilton giúp chẩn đoán. Điều trị bằng 

thuốc ức chế chọn lọc Serotonin (SSRI) như Sertraline, Escitalopram. Không được sử dụng 

chống trầm cảm 3 vòng, nguy cơ hạ huyết áp, tăng suy tim và loạn nhịp.  

11.12 Ung thư 

Suy tim trên bệnh nhân ung thư có thể do bệnh nhân đã có sẵn nguy cơ suy tim, có thể do 

thuốc điều trị ung thư hoặc do ung thư di căn. 

Thuốc chống ung thư có thể dẫn đến trực tiếp suy tim hoặc gián tiếp qua viêm cơ tim, 

thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp hoặc tăng áp lực động mạch phổi, loạn nhịp tim và bệnh van 

tim(112). Bệnh nhân suy tim cũng có nguy cơ ung thư cao(113). 
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Bảng 25. Các thuốc chữa ung thư dẫn đến suy tim(2) 

Điều trị ung thư Chỉ định 

Anthracycline Hóa trị 

(doxorubicin, epirubicin, daunorubicin, 

idarubicin) 

Ung thư vú, ung thư hạch (lymphoma), ung 

thư máu cấp, ung thư xương (sarcoma) 

Điều trị mục tiêu HER2 

(trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtansine 

T-DM1, lapatinib, neratinib, tucatinib) 

HER2 + ung thư vú 

HER2 + ung thư dạ dày 

 

Thuốc ức chế VEGF 

TKIs (sunitinib, pazopanib, sorafenib, axitinib, 

tivozanib, cabozantinib, regorafenib, levatinib, 

vandetinib) và kháng sinh (bevacizumab, 

remucirumab)  

VEGF TKIs: ung thư thận, ung thư gan nguyên 

phát (hepatocellular), ung thư tuyến giáp, ung 

thư đại trực tràng, ung thư xương (sarcoma), U 

mô đệm dạ dày ruột (GIST) 

Kháng thể: ung thư vú, ung thư buồng trứng, 

ung thư dạ dày, ung thư. 

Ung thư máu dòng tủy mạn (chronic myeloid 

leukemia) 

Thuốc ức chế Multi-target kinase 

Thế hệ 2 và 3 BCR-ABL TKIs (ponatinib, 

nilotinib, dasatinib, bosutinib) 

Ức chế Proteasome 

(carfilzomib bortezomib, ixazomib) 

Thuốc tác động miễn dịch 

(lenalidomide, pomalidomide) 

Đa u tủy (Multiple myeloma) 

Thuốc ức chế kết hợp RAF và MEK  

(dabrafenib + trametinib, vemurafenib + 

cobimetinib, encorafenib + binimetinib) 

U sắc tố đột biến RAF (RAF mutant 

melanoma) 

Điều trị giảm Androgen 

GnRH agonists (goserelin, leuprorelin) 

Antiadrogrens (abiraterone) 

Ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú 

Thuốc miễn dịch ức chế 

Anti-programmed cell death 1 inhibitors 

(nivolumab, pembrolizumab) 

Anti-cytotoxic T-lymphocyte-associated 

Protein 4 inhibitor (ipilimumab) 

Anti-programmed death-ligand 1 inhibitors 

(avelumab, atezolizumab, durvalumab) 

Ung thư tế bào hắc tố (Melanoma) 

U ác thứ phát của thận (metastatic renal 

cancer), ung thư phổi không tế bào nhỏ (non-

small cell lung cancer), ung thư phổi tế bào 

nhỏ (small cell lung cancer), u lympho 

Hodgkin kháng trị (refractory Hodgkin’s 

lymphoma), metastatic triple negative breast 

cancer, metastatic urothelial cancer, ung thư 

gan, MMR-deficient cancer 

Trước khi hóa trị ung thư cần siêu âm tim (khảo sát phân suất tống máu, biến dạng toàn 

thể theo chiều dọc (global longitudinal strain), đo NT-proBNP và Troponins. Khảo sát định kỳ 

khi hóa trị. Điều trị bằng ức chế men chuyển và chẹn beta (ưu tiên Carvedilol) khi phân suất 
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tống máu giảm >10% hoặc trị số tuyệt đối phân suất tống máu <50%. Biến dạng toàn thể theo 

chiều dọc giảm ≥12% tương đương với mức giảm phân suất tống máu nêu trên. Biến dạng toàn 

thể theo chiều dọc giúp phát hiện sớm rối loạn chức năng thất trái hơn phân suất tống máu(114). 

Hướng xử trí bệnh nhân sử dụng thuốc có thể độc cho tim được tóm tắt trong Hình 22. 

Hình 22. Xử trí bệnh nhân ung thư về suy tim(2)

Bảng 26. Khuyến cáo xử trí bệnh nhân ung thư về suy tim(2)

Khuyến cáo Mức 
khuyến cáo

Mức
chứng cứ

Tất cả bệnh nhân ung thư cần khảo sát tim mạch trước điều

trị ung thư/chuyên viên tim mạch 
I C 

UCMC và chẹn beta (ưu tiên carvedilol) khi phân suất tống 

máu giảm ≥10%, hoặc EF <50% khi sử dụng 

Anthracycline 

IIa B 

Xử trí bệnh nhân đang được điều trị thuốc có khả năng độc tim

Khảo sát cơ bản: khám lâm sàng, ECG, siêu âm tim, 
chỉ điểm sinh học (Peptides bài niệu, Troponin)

Đã có suy tim hoặc nguy cơ cao 
bệnh tim mạch

Bệnh nhân nguy cơ trung bình hay cao Bệnh nhân nguy cơ thấp

Theo dõi tăng cường bằng ECG và
chỉ điểm sinh học trong

thời gian điều trị

khi

tim

tim

khi

tim

Theo dõi chuẩn

Khảo sát lại vào tháng 3 và tháng
12 sau hoàn thành điều trị ung thư

Khảo sát lại vào tháng 12
sau hoàn thành điều trị ung thư

Theo dõi mỗi 5 năm sau điều trị bằng thuốc độc
cho tim (thí dụ: hóa trị bằng Anthracycline)

Theo dõi thực hiện hội nhóm tim mạch – ung thư hay 
nhóm suy tim nhằm phát hiện suy tim mới hoặc rối

loạn chức năng thất trái



105 
 

11.13 Nhiễm trùng 

Nhiễm trùng làm nặng suy tim, có thể dẫn đến suy tim cấp. Nhiễm trùng huyết và viêm 

phổi có thể làm tổn thương cơ tim, giảm chức năng co bóp cơ tim. 

Chủng ngừa cúm cần thiết, giúp giảm tử vong mọi nguyên nhân bệnh nhân suy tim(115). 

Chủng ngừa cúm, ngừa phế cầu và ngừa COVID-19 phải được thực hiện trên tất cả bệnh nhân 

suy tim.  

12 Các tình trạng đặc biệt 

12.1 Thai kỳ 

12.1.1 Thai kỳ trên bệnh nhân suy tim 

Thai kỳ sẽ làm tăng biến cố tim mạch, suy tim nặng hơn trên bệnh nhân suy tim. Thể 

tích tuần hoàn phụ nữ có thai tăng tới 50% vào tháng thứ 7 của thai kỳ, một gánh nặng cho tim. 

Các thuốc điều trị suy tim, sử dụng trước khi có thai như ức chế men chuyển, chẹn thụ 

thể angiotensin II, Sacubitril/Valsartan (ARNi), đối kháng Aldosterone, Ivabradine và thuốc ức 

chế SGLT2 đều chống chỉ định trong thai kỳ. Các thuốc có thể sử dụng là chẹn beta 1 chọn lọc 

(ví dụ: Bisoprolol, Metoprolol succinate), Hydralazine, Nitrate uống và Methyldopa. Kháng 

đông sử dụng được là Heparin, kháng vitamin K (tránh tam cá nguyệt đầu và tháng cuối thai 

kỳ). Không được dùng kháng đông trực tiếp DOACs(116).  

Khám nghiệm phụ nữ có thai kèm bệnh tim bao gồm: lâm sàng, huyết áp, SpO2, ECG, 

siêu âm tim. Cách chuyển dạ cần kết hợp giữa bác sĩ tim mạch, sản khoa và gây mê vào tuần lễ 

35 của thai kỳ. 

Xử trí bệnh nhân suy tim trước và trong khi có thai được tóm tắt trong Hình 23. 



Xử trí bệnh nhân suy tim trước và trong thai kỳ

Hướng dẫn bệnh nhân
và khảo sát nguy cơ

Khảo sát tim: lâm sàng, 
ECG, siêu âm tim

Xem xét thuốc đang điều trị
suy tim chuyển qua thuốc
không gây dị tật thai nhi

Bệnh nhân nguy cơ trung bình
hay cao

(mWHO II, II-III and IV)
Bệnh nhân nguy cơ thấp

(mWHO I)

Chuyển đến trung tâm chuyên khoa 
về thai kỳ nguy cơ cao (Nhóm Tim-

Thai kỳ đa chuyên khoa)

Khảo sát lại vào khởi đầu tam cá
nguyệt thứ 2 (thí dụ: tuần lễ 20)

Khảo sát lại vào tuần lễ thứ 20 Khảo sát lại vào lúc khởi đầu
tam cá nguyệt thứ 2 (tuần thứ 20)

Bàn luận với trung tâm chuyên
khoa về thai kỳ nguy cơ cao

Khám mỗi 2 tháng
hay mỗi tháng
(mWHO II)

Khám mỗi tháng
(mWHO III)

Khuyến cáo khẩn cấp
chấm dứt thai kỳ

(mWHO IV)

Vào
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Hình 23. Xử trí bệnh nhân suy tim trước và trong khi có thai(2) 

mWHO: modified World Health Organization 
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12.1.2 Suy tim xuất hiện khi có thai 

Tăng tải thể tích tuần hoàn trong thai kỳ có thể dẫn đến biểu hiện lâm sàng bệnh tìm gần 

giống như bệnh cơ tim nguyên phát hay bệnh van tim. Triệu chứng thường xuất hiện vào cuối 

tam cá nguyệt thứ hai của thai kỳ, khi thể tích tuần hoàn cao nhất. 

Bệnh cơ tim chu sinh xảy ra khi có rối loạn chức năng tâm thu thất trái (PSTM <45%) vào cuối 

thai kỳ (tam cá nguyệt thứ ba). Thường chỉ chẩn đoán vào sau sinh. Tần suất bệnh thay đổi 

1/100 ở Nigeria, 1/1000 ở Nam Phi và 1/1500 thai phụ ở Đức(117). 

Biểu hiện của bệnh cơ tim chu sinh có thể như suy tim cấp, cũng có thể là loạn nhịp thất 

và/hoặc ngưng tim (siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu <30%), dãn thất trái nặng (đường 

kính thất trái cuối tâm trương >60mm). Khi có thêm tổn thương thất phải, tiên lượng sẽ xấu(117). 

Điều trị suy tim cho bệnh cơ tim chu sinh trong thai kỳ bao gồm lợi tiểu, chẹn beta, 

Hydralazine và Nitrate uống. Khi suy tim cấp, có thể cần Levosimendan và trợ giúp tuần hoàn 

cơ học. Thuốc trợ giao cảm như Dobutamine, Adrenaline có thể có hại(118). 

Bromocriptine có thể được cân nhắc sử dụng trên bệnh nhân suy tim cấp do bệnh cơ tim 

chu sinh(119). Cần chú ý nguy cơ tăng huyết khối tĩnh mạch khi sử dụng Bromocriptine. 

12.2 Các bệnh cơ tim 

Bệnh cơ tim (BCT) là bệnh lý cơ tim gây ra bất thường về mặt cấu trúc và chức năng 

của cơ tim không do bệnh động mạch vành (ĐMV), tăng huyết áp, bệnh van tim và bệnh tim 

bẩm sinh. (120) Phân loại BCT dựa vào biểu hiện lâm sàng và đặc điểm di truyền có liên quan 

chặt chẽ với tỷ lệ bệnh tật và tử vong.(121) 

12.2.1 Dịch tể học 

BCT bao gồm một nhóm nhiều bệnh và là nguyên nhân chính gây suy tim.(122) Bệnh cơ 

tim dãn nở (BCTDN), bệnh cơ tim phì đại (BCTPĐ), bệnh cơ tim sinh loạn nhịp xảy ra với tần 

xuất 1/250 – 1/500, 1/500, 1/2000 – 1/5000 trong dân số chung.(122) 

12.2.2 Nguyên nhân 

Những nguyên nhân của BCT được chứng minh bao gồm bất thường di truyền, tổn 

thương tế bào cơ tim hoặc thâm nhiễm cơ tim (Bảng 27).  
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Bảng 27. Nguyên nhân của một số bệnh cơ tim thường gặp 

 Kiểu hình 
Đột biến gen  

LMNA BCTDN 
TTN BCTDN, (BCTPĐ) 
RBM20 BCTDN 
MYH7 BCTDN, BCTPĐ 
MYPC BCTDN, BCTPĐ 
TNNT BCTDN, BCTPĐ 
PLN BCTDN, BCTPĐ, BCTLN 
DSP BCTLN, BCTDN, viêm cơ tim 
SCN5a BCTLN, (BCTDN) 
Tropomyosin-1 BCTDN 
Ứ sắt (gene HFE, C282Y) BCTPĐ, BCTDN 
Galactosidase-A (Bệnh Fabry) BCTPĐ 

Rối loạn thần kinh cơ 
Loạn dưỡng cơ Duchenne, loạn dưỡng cơ Becker, 
loạn dưỡng trương lực cơ 

BCTDN 

Rối loạn hệ thống 
Đột biến liên kết NST X ti thể BCTDN 
Bệnh mắc phải  
Nhiễm trùng (siêu vi) Viêm cơ tim, BCTDN 
Bệnh tự miễn (viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ 
hệ thống, viêm da cơ) 

Viêm cơ tim, BCTDN 

Độc chất (rượu, amphetamine, cocaine) BCTDN, viêm cơ tim 
Thuốc (anthracyclines, trastuzumab, immune 
checkpoint inhibitors) 

BCTDN, viêm cơ tim 

Quá tải (ứ sắt) BCTPĐ, BCTDN 
Chu sinh (thai kỳ) BCTDN 

Bệnh đồng mắc có thể tương tác với đột biến gen và ảnh hưởng đến kiểu hình và 
kết cục 

Rối loạn nhịp nhanh BCTDN 
Đái tháo đường BCTPĐ, BCTDN 
Tăng huyết áp BCTDN, BCTPĐ 
Suy – cường giáp BCTDN, BCTPĐ, viêm cơ tim 

BCTDN, bệnh cơ tim dãn nở; BCTPĐ, bệnh cơ tim phì đại; BCTLN, bệnh cơ tim loạn nhịp; DSP: desmoplakin; 
HCM: hypertrophic cardiomyopathy; LMNA: lamin A/C; MYH7 (gene): myosin heavy chain 7; MYPC: myosin-
binding protein C; PLN: phospholamban; RBM20: ribonucleic acid binding motif 20; SCN5a: sodium channel alpha 
unit 5; TTN: titin; TNNT: troponin-T.  
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Một số lượng lớn gene được ghi nhận có liên quan đến BCT.(123) Vì vậy, việc đánh giá 

nguyên nhân di truyền ở BCT rất cần thiết trước khi đưa ra kết luận “vô căn”. 

Bảng 28 biểu thị gene có liên quan và kiểu di truyền quan sát được ở các bệnh cơ tim. 

Bảng 28. Kiểu di truyền, và gene liên quan đến các bệnh cơ tim chuyên biệt(124) 

Bệnh cơ tim Kiểu di truyền Gene liên quan 
Độ nhạy của 
xét nghiệm di 
truyền 

BCTPĐ Trội trên NST thường Mã hóa protein của 
sarcomere, sợi tơ cơ 

∼60%, ít hơn 
nếu là thể mỏm 

BCTSLN 

Đa số trội trên NST 
thường 
Lặn trên NST thường 
hiếm  

Desmosomes ∼50% 

BCTDN 

Thường trội trên NST 
thường 
Lặn, liên kết NST X và 
có thể ti thể 

∼30 gene  
Nhiều loại gene khác nhau kể 
cả tơ cơ 

∼30 – 40% 

BCT không 
lèn chặt 

Trội trên NST thường, 
lặn, liên kết NST X 
hoặc ti thể 

∼10 gene, nhóm gene liên 
quan BCTDN Không rõ 

BCTHC 
Trội trên NST thường, 
lặn, liên kết NST X 
hoặc ti thể 

Troponin 
Beta-myosin heavy chain 
a-Cardiac actin myosin light 
chain-3 

Không rõ 

BCTPĐ, bệnh cơ phì đại; BCT, bệnh cơ tim; TP, thất phải; BCTDN, bệnh cơ tim dãn nở; BCTHC, bệnh cơ tim hạn 
chế; BCTSLN, bệnh cơ tim sinh loạn nhịp; NST, nhiễm sắc thể.  

12.2.3 Biểu hiện lâm sàng 

Cần chú ý khai thác các triệu chứng liên quan các bệnh tự miễn, độc chất (hoá trị, rượu, 

thuốc) và tiền căn gia đình về bệnh tim và bệnh thần kinh cơ, hoặc đột tử do tim ở những thành 

viên gia đình. 

12.2.4 Chẩn đoán 

Chẩn đoán bệnh cơ tim dựa trên việc khai thác bệnh sử, xét nghiệm và hình ảnh học. 

Xét nghi m sinh hoá và mi n d ch bao gồm men tim, men cơ, chức năng gan thận, 

haemoglobin, bạch cầu (kể cả bạch cầu ái toan), peptide lợi niệu, chức năng tuyến giáp, tình 

trạng sắt và chỉ điểm gợi ý bệnh tự miễn hệ thống (CRP siêu nhạy, kháng thể kháng nhân…) 

 liên t c 24 – 48 gi  giúp phát hiện rối loạn nhịp nhĩ và rối loạn nhịp thất. 

Siêu âm tim giúp đánh giá cấu trúc và chức năng tim; vì vậy phương tiện này giữ vai trò 

trung tâm trong chẩn đoán và theo dõi BCTPĐ, BCTDN và BCTLN.  

Ch ng m ch vành ho ng m ch vành để loại trừ bệnh động mạch vành ở 

những bệnh nhân có rối loạn chức năng tim. 
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C ng t  tim cung cấp những thông tin về hình thái học, hướng đến một số nguyên 

nhân như dự trữ, thâm nhiễm, viêm cũng như những yếu tố liên quan tiên lượng như sợi 

hoá, sẹo.  

Xét nghi n di truy n nên được thực hiện tuỳ theo tuổi, tiền căn gia đình và 

kiểu hình tim. Đặc điểm biến thể gây bệnh có thể góp phần vào quyết định đặt dụng cụ và cung 

cấp thông tin tư vấn di truyền cho gia đình. 

Sinh thi t n i m  với định lượng hoá mô miễn dịch của tế bào viêm vẫn còn là 

tiêu chuẩn vàng trong xác định tình trạng viêm tim. Phương tiện này giúp xác định chẩn đoán 

bệnh tự miễn ở bệnh nhân BCTDN và nghi ngờ viêm cơ tim tế bào khổng lồ, viêm cơ tim bạch 

cầu ái toan, viêm mạch máu và sardoidosis.(125) Sinh thiết nội mạc cơ tim có thể giúp chẩn đoán 

bệnh cơ tim do thâm nhiễm amyloid, bệnh Fabry. 

12.2.5 Điều trị 

Việc điều trị bệnh cơ tim tùy thuộc vào nguyên nhân của từng loại bệnh. 

12.2.6 Một số bệnh cơ tim 

Trong phần này, những khía cạnh đặc biệt về chẩn đoán và điều trị của BCTDN, BCTPĐ 

và BCT sinh loạn nhịp sẽ được đề cập. 

12.2.6.1  Bệnh cơ tim dãn nở và bệnh cơ tim không dãn nở giảm động 

• Định nghĩa và đặc điểm chẩn đoán 

BCTDN được định nghĩa bởi sự hiện diện của sự dãn và rối loạn chức năng co bóp của 

thất trái hoặc cả hai thất, không kèm bệnh lý động mạch vành, tăng huyết áp, bệnh van tim hoặc 

bệnh tim bẩm sinh.(126) 

BCTDN được chẩn đoán khi thể tích hoặc đường kính cuối tâm trương thất trái > 2 SD 

của giá trị dự đoán được điều chỉnh theo tuổi, diện tích cơ thể; và phân suất tống máu < 50%.(127) 

Bệnh cơ tim không dãn nở giảm động được định nghĩa khi có rối loạn chức năng tâm 

thu (phân suất tống máu thất trái <45%) của thất trái hoặc hai thất không kèm dãn buồng tim 

và bất thường về tải hoặc bệnh động mạch vành.(127) 

Bệnh cơ tim không dãn nở giảm động được xem là kiểu hình trung gian trong phổ lâm 

sàng của BCTDN. Vì vậy, việc chẩn đoán nguyên nhân và áp dụng các biện pháp điều trị của 

bệnh cơ tim không dãn nở giảm động và BCTDN hoàn toàn giống nhau.(127) 
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• Nguyên nhân 

BCTDN có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân di truyền giữ vai trò quan trọng ở mọi lứa 

tuổi. Các nguyên nhân mắc phải bao gồm nhiễm trùng, thuốc, độc chất, tự miễn, thâm nhiễm 

và rối loạn nội tiết.(128) Ở trẻ em, nguyên nhân thường gặp của BCTDN là khiếm khuyết di 

truyền, viêm cơ tim, và rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.(129) 

• Di truyền 

Tầm soát gia đình của người BCTDN với thăm khám lâm sàng và siêu âm tim cho thấy 

tỷ lệ người thân mắc BCTDN là 20 – 35%.(130) Những protein của các kênh ion, vỏ nhân, protein 

ti thể và chaperone sốc nhiệt là các vị trí của đột biến gene.(131) Hơn 30 gene được xác định có 

liên quan đến BCTDN gia đình. 

• Biểu hiện lâm sàng 

BCTDN thường được chẩn đoán ở độ tuổi từ 20 – 50.(132) Triệu chứng suy tim là dấu 

hiệu khởi đầu ở 80% bệnh nhân BCTDN.(133) Những triệu chứng này bao gồm khó thở khi gắng 

sức, khó thở khi nằm, mệt mỏi khi gắng sức, phù chân. Khó chịu ở bụng, buồn nôn, chán ăn, 

suy nhược có thể ưu thế ở bệnh nhân ở giai đoạn tiến triển. Suy tuần hoàn là biểu hiện nặng 

nhất của suy tim sung huyết. Vài bệnh nhân hồi hộp và ngất. Ở một số ít trường hợp, biến cố 

thuyên tắc có thể xảy ra. 

Cần tìm hiểu các yếu tố gợi ý nguyên nhân bên dưới của BCTDN như thời gian bệnh, 

tốc độ tiến triển, dấu hiệu nhiễm trùng gần đây, diễn tiến bệnh đi kèm, tiền căn uống rượu hoặc 

dùng thuốc hoặc sử dụng thuốc gây nghiện là những chi tiết cần được tìm hiểu. Sự khó khăn 

trong học tập, nghe, rối loạn thị giác có thể đưa bệnh nhân đến những chuyên khoa chuyên biệt. 

Bất thường về dáng đi, yếu cơ, phì đại bắp chân gợi ý bệnh lý thần kinh cơ.(134) 

• Chẩn đoán  

Siêu âm tim là phương tiện ban đầu bộc lộ giảm động toàn bộ thất trái; tuy nhiên, rối 

loạn vận động vùng cũng có thể hiện diện. Thất trái và nhĩ trái có thể dãn nhẹ nếu khởi phát 

bệnh cấp tính. Thất phải có thể bất thường hay không. Huyết khối trong tim và hở van hai lá cơ 

năng do dãn vòng van có thể được ghi nhận. Bên cạnh đó, siêu âm tim có thể phát hiện những 

dấu hiệu hướng đến nguyên nhân chuyên biệt. Siêu âm đánh dấu mô có thể phát hiện sớm rối 

loạn sức co bóp cơ tim. 

Cộng hưởng từ tim là phương tiện chẩn đoán hình ảnh hữu ích giúp đánh giá chính xác 

thể tích thất, bề dày thành tim và chức năng co bóp cơ tim, cũng như đặc điểm mô tim. Tăng 

tín hiệu muộn với Gadolinium (LGE) ám chỉ tình trạng hoại tử hoặc sẹo cơ tim. Kiểu phân bố 

của LGE chỉ điểm một số nguyên nhân chuyên biệt. 
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Sinh thiết nội mạc cơ tim cung cấp những đặc điểm mô học bao gồm các tế bào cơ tim 

phì đại không đều, kèm những vùng sợi hóa hay không và tế bào cơ tim bị tổn thương. Sự thâm 

nhiễm tế bào lympho gợi ý tình trạng viêm sau nhiễm siêu vi hay qua trung gian miễn dịch. 

Ngoài ra, hình ảnh mô học tim còn giúp chẩn đoán xác định những rối loạn đặc hiệu như 

sarcoidosis, bệnh cơ tim thâm nhiễm, bệnh chuyển hóa và dự trữ, tăng bạch cầu ái toan. 

Điện tâm đồ liên tục 24 giờ giúp phát hiện rối loạn nhịp tim. 

Xét nghiệm di truyền được chỉ định cho tất cả những bệnh nhân được chẩn đoán BCTDN 

và tầm soát di truyền gia đình BN có mang đột biến gây bệnh và đột biến có khả năng gây 

bệnh.(135) Bộ gene tối thiểu gồm các gene: TTN, LMNA, MHC, TNNT, troponin-C, MYPC, 

RBM20, PLN, sodium channel alpha unit, BAG3, actin alpha cardiac muscle, nexilin, 

tropomyosin-1, vinculin. 

• Điều trị 

u tr  dùng thu c. Những bệnh nhân có triệu chứng được điều trị theo hướng dẫn của 

điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm. 

u tr  d ng c  và thi t b . Đặt máy phá rung cấy được ngừa đột tử và tái đồng bộ tim 

đã được chứng minh cải thiện tỷ lệ sống còn ở bệnh nhân BCTDN. Chỉ định đặt ICD theo chỉ 

định được đề cập trong phần điều trị suy tim phân suất tống máu giảm. Bên cạnh đó, nếu bệnh 

nhân BCTDN do đột biến gene Lamin A/C có ít nhất hai yếu tố nguy cơ (nhịp nhanh thất không 

kéo dài, phân suất tống máu thất trái < 45%, đột biến nhầm nghĩa, và giới nam), bệnh nhân có 

thể sống ít nhất một năm, có chỉ định đặt ICD (Loại IIa – B).(136) 

Máy t o nh p. Bệnh nhân BCTDN có thể cần đặt máy tạo nhịp vì nhịp chậm có 

triệu chứng. 

Ph u thu t. Hai loại phẫu thuật chính được áp dụng ở người BCTDN là ghép tim và đặt 

dụng cụ hỗ trợ thất lâu dài trong khi chờ đợi ghép tim. Những phẫu thuật khác có thể được thực 

hiện ở những bệnh nhân này bao gồm sửa van hai lá, tái cấu trúc thất trái, hoặc phối hợp. 

Ghép tim.BCTDN là nhóm bệnh nhân được ghép tim nhiều nhất. Sau khi ghép, bệnh 

nhân có thể sống hơn 10 năm đối với người lớn và hơn 20 năm đối với trẻ nhũ nhi đưới 

1 tuổi.(137) 

u tr  nguyên nhân. Điều trị một số nguyên nhân liên quan BCTDN có thể cải thiện 

tiên lượng hoặc làm chậm diễn tiến bệnh như viêm cơ tim, bệnh nội tiết, thâm nhiễm.(138) 
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12.2.6.2  Bệnh cơ tim phì đại 

• Định nghĩa và đặc điểm chẩn đoán: 

Bệnh cơ tim phì đại (BCTPĐ) là bệnh tim di truyền thường gặp nhất do đột biến trên 

gene mã hóa protein liên quan đến sarcomere và các protein liên quan đến hoạt động co cơ.(139)  

Ở người lớn, chẩn đoán BCTPĐ được xác định khi bề dày thành thất trái ≥ 15mm ở bất 

cứ vùng cơ tim nào của thất trái và không kèm yếu tố làm dày thất trái thứ phát như hẹp van 

động mạch chủ, hẹp dưới van động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ, u trong tim gây nghẽn 

đường ra thất trái, tim vận động viên.(140) Bề dày thành thất trái ≥ 13 mm có thể chẩn đoán 

BCTPĐ, đặc biệt khi bệnh nhân đó có người thân BCTPĐ. Bề dày thành thất trái được đo bằng 

các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm tim, cộng hưởng từ tim, hay chụp cắt lớp điện 

toán tim. (140) 

• Di truyền học 

BCTPĐ là bệnh lý di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, vì thế cơ hội di truyền đột 

biến gây bệnh cho con cái nếu một trong hai cha mẹ mắc bệnh là 50%.(141) Tỷ lệ bệnh do đột 

biến các gene mã hóa protein liên quan đến sự co cơ chiếm tỷ lệ 45-70% của tổng số các đột 

biến liên quan đến BCTPĐ đã biết, tần suất cao hơn ở BCTPĐ gia đình.(142,143) 

Bi u hi n lâm sàng 

Đa số bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Khi bệnh nhân có triệu chứng, 

khó thở, đau ngực, ngất là triệu chứng thường gặp nhất.(144) 

Ch  

Siêu âm tim qua thành ngực 2 chiều và Doppler nên được thực hiện ở tất cả bệnh nhân 

cần xem xét chẩn đoán BCTPĐ. Siêu âm giúp xác định thể BCTPĐ, đánh giá chức năng tâm 

thu và chức năng tâm trương, độ nặng của chênh áp qua buồng tống thất trái, mức độ hở van 

hai lá. 

Cộng hưởng từ tim là công cụ hữu ích giúp đánh giá chính xác những trường hợp không 

rõ có phì đại hay không trên siêu âm tim. Đặc biệt, phương tiện này có thể tiên lượng khả năng 

đột tử thông qua việc xác định % tăng tín hiệu muộn so với khối lượng cơ thất trái. 

Ch t 

Tim vận động viên, tăng huyết áp nặng, hẹp van động mạch chủ, amyloidosis tim là các 

bệnh lý có biểu hiện dày thành tim cần được chẩn đoán phân biệt với BCTPĐ. 

Xét nghi m di truy n  

Xét nghiệm di truyền nên được chỉ định cho tất cả những bệnh nhân BCTPĐ.(140) Bộ 

gene thường bao gồm tối thiểu các gene MYH7, MYBPC3, MYL2, MYL3, TNNT2, TNNI3, 

TNNC1, TPM1, ACTC, MYBPC3. Ngoài ra, xét nghiệm di truyền còn được áp dụng trong tầm 

soát di truyền gia đình cho những bệnh nhân mang đột biến gây bệnh.  
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Phân tầng nguy cơ đột tử được tiến hành trên mỗi bệnh nhân BCTPĐ.(140,145)  Máy phá 

rung cấy được giúp phòng ngừa tiên phát và thứ phát đột tử do tim.  

u tr : 

Phòng ngừa đột tử: 

Chỉ định đặt ICD(146): 

- Tiền căn ngừng tim, rung thất, nhịp nhanh thất kéo dài (Loại I) 

- Có ≥1 trong các yếu tố sau (Loại IIa): 

 Tiền căn gia đình có người thân trực hệ hàng thứ nhất đột tử 

 Bề dày thành thất ≥ 30 mm 

 Ngất gần đây không rõ lí do 

 Phình mỏm thất trái 

 Phân suất ống máu thất trái ≤ 50% 

- Không có yếu tố nguy cơ trên hoặc quyết định đặt ICD chưa chắc chắn, có LGE ≥ 15% 

khối lượng cơ thất trái hoặc nhịp nhanh thất không kéo dài (Loại IIb). 

- Ở bệnh nhân BCTPĐ, có thể sống được > 1 năm, ICD được chỉ định khi nguy cơ đột tử 

5 năm: (1) ≥ 6 % (loại IIa, mức chứng cứ B); (2) ≥ 4 % và < 6 % (loại IIb, mức chứng 

cứ B) (dựa trên mô hình tiên lượng nguy cơ đột tử của Hội tim Châu Âu).(140) 

Đối với trẻ em mắc BCTPĐ, chỉ định đặt ICD được xem xét khi bệnh nhân có ít nhất 

một trong các yếu tố dưới đây(145): 

- Ngất không rõ lí do 

- Thất trái dày nặng (dựa vào z-score được điều chỉnh theo diện tích cơ thể) 

- Nhịp nhanh thất không kéo dài 

- Tiền căn gia đình có người thân trực hệ hàng thứ nhất đột tử sớm do BCTPĐ  

Điều trị suy tim 

Thuốc ức chế beta, verapamil, disopyramide, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể 

angiotensin, lợi tiểu, spironolactone có thể giúp cải thiện triệu chứng khó thở, đau ngực. 

Mavacamten giúp cải thiện phân độ NYHA, khả năng hoạt động thể lực, giảm mức độ tắc nghẽn 

của buồng tống thất trái ở bệnh nhân BCTPĐ tắc nghẽn.(147) 

Tái đồng bộ tim (cardiac resynchronization therapy – CRT) có thể giúp cải thiện triệu 

chứng ở bệnh nhân BCTPĐ có phân suất tống máu thất trái < 50%, NYHA II – IV dù đã được 

điều trị theo khuyến cáo và có nghẽn dẫn truyền nhánh trái.(145) 

Ghép tim được chỉ định cho bệnh nhân BCTPĐ giai đoạn cuối có triệu chứng suy 

tim nặng.(145) 

Suy tim do nghẽn đường ra thất trái có thể hồi phục sau khi làm giảm bề dày vách liên 

thất. Ở bệnh nhân BCTPĐ có chênh áp qua buồng tống ≥ 50 mmHg, phân độ NYHA III-IV 
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và/hoặc ngất khi gắng sức tái phát dù đã điều trị bằng thuốc tối đa, có thể giảm mức độ tắc 

nghẽn bằng phẫu thuật cắt vách hoặc chích cồn vào nhánh vách của động mạch liên thất trước. 

12.2.6.3  Bệnh cơ tim sinh loạn nhịp 

• Định nghĩa 

Bệnh cơ tim sinh loạn nhịp (BCTSLN) là bệnh cơ tim di truyền được đặc trưng bởi sự 

thay thế mỡ, sợi xơ ở cơ tim thất trái và thất phải; và biểu hiện lâm sàng với rối loạn nhịp thất 

và đột tử do tim liên quan rối loạn nhịp tim.(148)  

• Di truyền học 

Bệnh cơ tim sinh loạn nhịp là bệnh lý di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường với tính 

thấm thay đổi. Khoảng 40- 50% cố lượng bệnh nhân mắc BCTSLN mang đột biến trên gene 

mã hoá protein desmosome. Gene này nằm trên nhiễm sắc thể 14q23-q24.(149) 

• Biểu hiện lâm sàng 

BCTSLN có biểu hiện lâm sàng thay đổi từ không triệu chứng đến có triệu chứng như 

hồi hộp, mệt mỏi, ngất hoặc thậm chí ngừng tim khi gắng sức. Đôi khi BCTSLN có biểu hiện 

lâm sàng giống viêm cơ tim cấp bao gồm đau ngực, thay đổi ST-T thoáng qua, tăng men tim, 

kèm hay không kèm rối loạn nhịp thất.(150) Nếu BCTSLN với kiểu hình hai thất hoặc thất trái 

ưu thế với triệu chứng suy tim có rối loạn nhịp hay không dễ chẩn đoán nhầm với BCTDN 

vô căn.(151) 

• Chẩn đoán 

Trong BCTSLN, chẩn đoán được xác định khi có sự kết hợp của bệnh sử, triệu chứng 

lâm sàng và các công cụ chẩn đoán như điện tâm đồ, siêu âm tim, cộng hưởng từ tim và sinh 

thiết nội mạc cơ tim. 

Điện tâm đồ. Bất thường thường gặp nhất trên điện tâm đồ được nhận thấy trong 

BCTSLN là sóng T đảo ở chuyển đạo trước ngực từ V1 – V3.(152) Sóng epsilon được phát hiện 

ở 50% các bệnh nhân BCTSLN. Ngoại tâm thu thất dạng blốc nhánh trái với trục QRS -900  

+1000 xuất phát từ vùng thoái hoá mỡ thất phải (mỏm, buồng nhận, đường ra thất phải).  

Siêu âm tim có thể bộc lộ thất phải lớn, giảm động, và thành tự do mỏng. 

Cộng hưởng từ tim là công cụ hữu ích trong đánh gía thất phải. Tín hiệu sáng lan toả, 

xuyên thành ở thành tự do thất phải do teo cơ tim và thay bằng mô mỡ có thể được nhận ra trên 

cộng hưởng từ tim. 

Sinh thiết nội mạc cơ tim có độ chuyên biệt cao trong chẩn đoán BCTSLN nhưng độ 

nhạy thấp. 
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Xét nghiệm di truyền được chỉ định cho tất cả bệnh nhân nghi ngờ BCTSLN. Bộ gene 

thường bao gồm tối thiểu các gene: plakoglobin, DSP, PKP2, DSG2, DSC2, DSP, FLNC, 

SCN5A, TMEM43, FLN, LDB3, desmin, a-actinin, BAG3, NKX2-5, RBM20, SCN5A, KCNQ1, 

KCNH2, TRPM4, PLN. Ngoài ra, xét nghiệm di truyền còn được áp dụng trong tầm soát di 

truyền gia đình cho những bệnh nhân mang đột biến gây bệnh.  

• Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Chẩn đoán BCTSLN dựa trên sự kết hợp của tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ. Dưới 

đây là tiêu chuẩn chẩn đoán Padua – từ đồng thuận của các chuyên gia quốc tế năm 2020 cập 

nhật tiêu chuẩn chẩn đoán BCTSLN với toàn bộ kiểu hình của BCTSLN bao gồm thể bên phải, 

bên trái và hai thất.(153) 

Chẩn đoán xác định BCT thất phải sinh loạn nhịp bao gồm: 2 tiêu chuẩn chính hoặc 1 

tiêu chuẩn chính và 2 tiêu chuẩn phụ hoặc 4 tiêu chuẩn phụ từ các loại khác nhau. 

Chẩn đoán xác định BCT thất trái sinh loạn nhịp bao gồm: bất thường cấu trúc thất trái 

(có hoặc không có bất thường chức năng - hình thái học), kèm đột biến gây bệnh liên quan 

BCTSLN, không có sự hiện diện của bất thường thất phải. 

Chẩn đoán xác định BCT hai thất sinh loạn nhịp cần đầy đủ ≥ 1 bất thường hình thái 

học – chức năng và/hoặc cấu trúc của cả thất trái và thất phải. 

Bảng 29. Tiêu chuẩn Padua chẩn đoán bệnh cơ tim sinh loạn nhịp(153) 

Loại Thất phải (tiêu chuẩn chẩn đoán 
2010 ITF cập nhật) 

Thất trái (tiêu chuẩn chẩn 
đoán mới) 

I. Bất thường 
hình thái học 
– chức năng 
thất 

B ng SAT, CMR ho c ch : 
Chính 
• Vô động, loạn động hoặc phồng từng 

vùng TP kèm một yếu tố sau: 
− Dãn TP toàn bộ (tăng TTCTTr TP 

dựa trên kỹ thuật chẩn đoán hình 
ảnh) 

− Rối loạn chức năng tâm thu thất 
phải toàn bộ (giảm PSTM TP dựa 
trên kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh) 

Ph  
• Vô động, giảm động từng vùng TP 

hoặc phình thành tự do TP 

B ng SAT, CMR ho c ch  
Ph : 
• Rối loạn chức năng tâm thu TT 

toàn bộ (giảm PSTM TT hoặc 
GLS), có hoặc không có dãn 
TT) (tăng TTCTTr TT theo 
tuổi, giới, và DTCT) 

Ph  
• Giảm động TT từng vùng hoặc 

vô động thành tự do TT, vách 
liên thất hoặc cả hai) 

II. Bất thường 
cấu trúc 
cơ tim  

CMR v i ch t c n âm: Chính 
• LGE xuyên thành (kiểu có vân) của  
    ≥ 1 vùng TP (buồng nhận, buồng 

tống và    mỏm ở 2 mặt cắt vuông 
góc nhau. 

B ng EMB (ch  nh gi i h n): Chính 
• Thay thế sợi của cơ tim ở ≥ 1 mẫu, 

có hoặc không có mô mỡ  

CMR v i ch t c n âm: Chính 
• LGE TT (kiểu có vân) của ≥ 1 

vùng trong sơ đồ hình mắt bò 
(ở 2 mặt cắt vuông góc nhau) 
của thành tự do (dưới thượng 
mạc hoặc giữa cơ tim), VLT, 
hoặc cả hai (trừ LGE ở phẩn 
nối VLT) 

Còn ti p   
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Loại Thất phải (tiêu chuẩn chẩn đoán 
2010 ITF cập nhật)

Thất trái (tiêu chuẩn chẩn 
đoán mới)

III. Bất thường 
tái cực 

Chính
• T đảo trên các chuyển đạo trước 

ngực phải (V1, V2, và V3) hoặc ở
người đã dậy thì hoàn toàn (không 
có RBBB hoàn toàn) 

Ph
• T đảo trên các chuyển đạo V1 và V2

ở người đã dậy thì hoàn toàn (không 
có RBBB hoàn toàn) 

• T đảo trên V1, V2, V2 và V4 ở người 
đã dậy thì hoàn toàn không có 
RBBB hoàn toàn.

Ph
• T đảo trên các chuyển đạo trước 

ngực trái (V4 – V6) (không có 
LBBB hoàn toàn) 

IV. Bất thường 
khử cực 

Ph
• Sóng epsilon ở các chuyển đạo

trước ngực phải (V1 - V3) 
• Thời gian kích hoạt cuối cùng của 

QRS ≥ 55 ms được đo từ điểm thấp
nhất của sóng S đến cuối QRS, bao 
gồm R’, ở V1, V2, hoặc V3 (không 
có RBBB hoàn toàn)

Ph
• Biên độ QRS thấp (<0.5 mV 

đỉnh – đỉnh) ở chuyển đạo chi 
(không có béo phì, khí phế
thủng, hoặc tràn dịch màng 
ngoài tim)  

V. Rối loạn
nhịp thất 

Chính
• NTT thất trường xuyên (>500/24 

giờ), NNT kéo dài hoặc không kéo 
dài dạng LBBB 

Ph
• NTT thất trường xuyên (>500/24 

giờ), NNT kéo dài hoặc không kéo 
dài dạng LBBB với trục dưới (kiểu
BTTP)

Ph
• NTT thất trường xuyên (>500/24 

giờ), NNT kéo dài hoặc không 
kéo dài dạng RBBB (loại trừ
kiều “bó”) 

VI. Tiền căn gia 
đình / di 
truyền 

Chính
• BCTLN được có đầy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán xác định ở 1 thành viên gia 

đình trực hệ hàng thứ nhất  
• BCTLN được xác định về mặt bệnh học trên tử thiết hoặc phẫu thuật ở 1 

thành viên gia đình trực hệ hàng thứ nhất  
• Đột biến gây bệnh hoặc có khả năng gây bệnh liên quan BCTLN ở bệnh 

nhân nghi ngờ chẩn đoán 
Ph
• Tiền căn gia đình có người thân trực hệ hàng thứ nhất mắc BCTLN 

nhưng không rõ có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hay không 
• Đột tử sớm (< 35 tuổi) có lẽ do BCTLN ở người thân trực hệ hàng thứ

nhất 
BCTLN được xác định bằng bệnh học hoặc tiêu chuẩn chẩn đoán ở người 
thân trực hệ hàng thứ 2

SAT: siêu âm tim; CMR: cardiac magnetic imaging: cộng hưởng từ tim; ĐMV: động mạch vành; phân suất tống máu: phân suất tống 
máu; TT: thất trái; TP:  thất phải; BCTLN: bệnh cơ tim loạn nhịp; BTTP: buồng tống thất phải; NNT: nhịp nhanh thất; RBBB: right 
bundle branch block: blốc nhánh phải hoàn toàn; LBBB: left bundle branch block: blốc nhánh trái hoàn toàn; TTCTTr: thể tích thất 
trái cuối tâm trương; GLS: global longitudinal strain: sức căng cơ theo chiều dọc; LGE: late gadolinium enhancement: tăng tín hiệu 
muộn; EMB: endomyocardial biopsy: sinh thiết nội mạc cơ tim; DTCT: diện tích cơ thể.
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• Phòng ngừa đột tử 

Phân tầng nguy cơ được áp dụng cho tất cả bệnh nhân BCTSLN nhằm phòng ngừa hoặc 

giảm nguy cơ đột tử do tim. Máy phá rung cấy được được chỉ định cho những bệnh nhân nguy 

cơ cao (biến cố loạn nhịp quan trọng > 10%/năm) và nguy cơ trung bình (biến cố loạn nhịp 

quan trọng 1 - 10%/năm).(154) 

Chỉ định đặt ICD(154) 

- Ngưng tim được cứu sống do rung thất (Loại I) 

- Nhịp nhanh thất kéo dài (Loại I) 

- Rối loạn chức năng thất trái, thất phải, hoặc cả hai thất nặng (Loại I) 

- ≥ 1 yếu tố nguy cơ sau: (Loại IIa) 

 Ngất 

 Nhịp nhanh thất không kéo dài 

 Rối loạn chức năng thất trái, thất phải, hoặc cả hai thất vừa  

• Điều trị 

Điều trị bằng thuốc 

- Những bệnh nhân có triệu chứng suy tim được điều trị theo hướng dẫn của điều trị suy 

tim với phân suất tống máu giảm. 

- Thuốc điều trị loạn nhịp ức chế beta và thuốc chống loạn nhịp loại III hữu hiệu trong 

BCTSLN.(155) 

- Với phân suất tống máu thất phải giảm và loạn động thành tim, thuốc kháng đông có 

thể giúp phòng ngừa hình thành huyết khối.  

Cắt đốt bằng sóng cao tần có thể chỉ định trong nhịp nhanh thất trơ.(156) 

Ghép tim được áp dụng trong trường hợp BCTSLN không kiểm soát được tình trạng rối 

loạn nhịp hoặc thất bại trong điều trị suy thất phải hoặc hai thất.(154) 

12.2.6.4  Bệnh cơ tim không lèn chặt*  

• Định nghĩa 

Bệnh cơ tim không lèn chặt (BCTKLC) là bệnh cơ tim hiếm gặp được đặc trưng bởi sự 

tăng sinh cơ bè hình thành các hốc giữa các cơ bè và cơ tim thất trái hình thành hai lớp: lèn chặt 

và không lèn chặt.(157) Bệnh cơ tim này có nguy cơ loạn nhịp ác tính, thuyên tắc do huyết khối 

và rối loạn chức năng thất trái. BCTKLC có thể là tổn thương phối hợp trong hội chứng như 

hội chứng Barth, Noonan, Roifman hoặc Tiriello Carey. 

 

 

* Tên cũ:  Bệnh cơ tim xốp (Spongycardiomyopathy)   
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• Nguyên nhân 

BCTKLC có liên quan việc ngưng sớm quá trình trưởng thành của cơ tim. Từ đó đưa 

đến rối loạn chức năng tâm thu thất trái tiến triển. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, bệnh lý này 

di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường và liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X, có liên quan 

đột biến trên gene MYH7, MYBPC3, ZASP, dystrobrevin và tafazzin.(158)  

• Biểu hiện lâm sàng 

Biểu hiện lâm sàng của BCTLN rất thay đổi. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, 

thay đổi từ không triệu chứng đến suy tim giai đoạn cuối, có thể có rối loạn nhịp gây tử vong, 

đột tử hay thuyên tắc do huyết khối.(159) Rối loạn nhịp ở BCTLN bao gồm rối loạn nhịp trên 

thất, rối loạn nhịp thất và rối loạn nhịp chậm; có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ở những bệnh 

nhân có triệu chứng, biểu hiện suy tim thường gặp nhất. 

• Tiêu chuẩn chẩn đoán 

 Tiêu chẩn chẩn đoán dựa trên siêu âm của Jenni thường được dùng trong chẩn đoán đề 

nghị BCTKLC được chẩn đoán nếu tỷ lệ bề dày lớp cơ tim không lèn chặt / bề dày lớp cơ tim 

lèn chặt > 2 với mặt cắt trục ngắn cạnh ức vào cuối tâm thu.(160)  

Tiêu chuẩn chẩn đoán dựa trên cộng hưởng từ tim liên quan tỷ lệ bề dày lớp cơ tim 

không lèn chặt / bề dày lớp cơ tim lèn chặt > 2,3  với mặt cắt trục ngắn cạnh ức vào cuối thì 

tâm trương. (161) 

• Chẩn đoán 

Siêu âm tim là phương tiện chẩn đoán được áp dụng thường quy ban đầu trong đánh giá 

BCTKLC. SAT có thể giúp đo bề dày của lớp cơ lèn chặt và không lèn chặt, kích thước của 

thất trái, đánh giá chức năng tâm thu và tâm trương, cũng như phát hiện tổn thương phối hợp 

như thông liên thất vùng cơ bè và cơ bè và chức năng thất phải. Các kỹ thuật siêu âm tiên tiến 

như đo sức căng, độ xoắn hỗ trợ chẩn đoán BCTKLC.(162) 

Cộng hưởng từ tim ngày càng được dùng nhiều trong chẩn đoán và theo dõi BCTKLC 

ở cả người lớn và trẻ em. Phương tiện này đánh giá rất tốt vùng mỏm tim (siêu âm tim đôi khi 

không quan sát rõ vùng này), sợi hoá cơ tim, tăng tín hiệu muộn để cung cấp những thông tin 

tiên lượng.(163) 

Xét nghiệm di truyền được chỉ định cho tất cả những bệnh nhân được chẩn đoán 

BCTKLC và trong tầm soát di truyền gia đình bệnh nhân mang đột biến gây bệnh hoặc có khả 

năng gây bệnh. Bộ gene trong xét nghiệm di truyền BCTLN tối thiểu có các gene như MYH7, 

ACTC1, TNNT2, MYBPC3, TPM1, TNNI3, DTNA, NKX2-5, SCN5A, TAZ, LMNA. 

Điều trị 

Nếu bệnh nhân có triệu chứng suy tim sung huyết, điều trị theo khuyến cáo của suy tim 

phân suất tống máu giảm.  
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chức năng
nội mạc

Tái cấu trúc
hồi phục
thất bại

Tiếp tục viêm
Tiếp tục tái cấu trúc

Đột quỵRung nhĩ

Giai đoạn A
Nguy cơ cao bệnh cơ tâm nhĩ

Tâm nhĩ bình thường

Giai đoạn B
Không triệu chứng cơ năng, 

bệnh cơ tâm nhĩ phát hiện được

Giai đoạn C
Nguy cơ cao bệnh cơ tâm nhĩ

Tình trạng
tăng đông

Giai đoạn D
Bệnh cơ tâm nhĩ giai đoạn cuối, không hồi phục được
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Ở những bệnh nhân BCTLN với cơ bè tăng sinh quá mức kèm chức năng thất trái giảm 

có khả năng hình thành cục máu đông. Sự hiện diện của rung nhĩ là chỉ định của thuốc kháng 

đông đường uống. 

Rối loạn nhịp tim nên được điều trị theo phác đồ chuẩn. Máy phá rung cấy được có hiệu 

quả cao trong phòng ngừa đột tử do rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân BCTKLC. 

12.2.6.5  Bệnh tâm nhĩ hay bệnh cơ tâm nhĩ (Atrial myopathy) 

Bệnh cơ tâm nhĩ được biết đến từ Zipes (1997)(164) khi mô tả rung nhĩ dẫn đến bệnh cơ 

tâm nhĩ qua tái cấu trúc nhĩ. 

Không có sự tương quan giữa các cơn rung nhĩ cơn và đột quỵ, do đó có yếu tố thứ ba 

là bệnh cơ tâm nhĩ. Có sự tương quan giữa bệnh cơ tâm nhĩ, rung nhĩ và đột quỵ thiếu máu 

cục bộ. 

Bệnh cơ tâm nhĩ có hiện tượng tái cấu trúc hình thái, điện sinh lý và thần kinh tự động 

tâm nhĩ. Kết nối chung giữa bệnh cơ tâm nhĩ, rung nhĩ và đột quỵ là hiện tượng viêm. Các chỉ 

điểm sinh học viêm như CRP, TNF-α, IL-2, IL-6, IL-8 gia tăng ở bệnh nhân rung nhĩ(165). 

  

 Hình 24. Các giai đoạn của bệnh cơ tâm nhĩ(166)  
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Biểu hiện bệnh cơ tâm nhĩ có thể là: rung nhĩ, loạn nhịp nhĩ khác, dãn nhĩ, tổn thương 

chức năng tâm thu nhĩ hoặc bất thường qua chẩn đoán hình ảnh(167). 

Chẩn đoán bệnh tâm nhĩ bằng: Holter ECG, điện tâm đồ bề mặt (khảo sát phần Pt của 

sóng P trên V1), điện tâm đồ trong buồng nhĩ, siêu âm tim (2D, Doppler xung, sức căng cơ, 

siêu âm đánh dấu mô (speckle-tracking echo), MSCT tim (khảo sát thể tích và chức năng nhĩ 

trái)(168). Ảnh cộng hưởng từ MRI là tiêu chuẩn vàng trong khảo sát cấu trúc và chức năng nhĩ, 

giúp xác định mức độ sợi hóa cơ tim(169). MRI 4D giúp khảo sát động học dòng máu trong tâm 

nhĩ, tiên đoán huyết khối chính xác hơn dùng tiêu chuẩn CHA2DS2-VASc(170,171). 

 
Hình 25. MRI 4D giúp khảo sát dòng máu nhĩ của bệnh nhân có rung nhĩ(166) 

12.2.6.6  Viêm cơ tim 

Dịch tễ học và chẩn đoán  

Bệnh cơ tim do viêm là tình trạng viêm cơ tim kết hợp với rối loạn chức năng tim và 

tái cấu trúc thất(172,173).Viêm cơ tim là một tiến trình thâm nhiễm tế bào viêm ở cơ tim, kèm 

theo hoại tử và / hoặc thoái hóa tế bào cơ tim vùng lân cận, không giống với tổn thương do 

thiếu máu cục bộ trong bệnh lý mạch vành. Chẩn đoán Viêm cơ tim dựa vào các tiêu chuẩn 

mô học và miễn dịch học.  

Tỉ suất mới mắc viêm cơ tim cấp toàn cầu khoảng 1.5 triệu ca / năm(173).Viêm cơ tim 

là nguyên nhân gây suy tim thay đổi theo tuổi và vùng dao động từ 0.5-4%(173,174) và là 

nguyên nhân thường thấy 9-30% người trưởng thành mắc bệnh cơ tim dãn  nở. (173,175) 

Những nguyên nhân thường gặp gây viêm cơ tim (xem Bảng 30). 

  

MRI dòng chảy 4D và 3D nhĩ trái (tương phản)
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Bảng 30. Nguyên nhân khởi phát viêm cơ tim cấp 

 
ANCA: antineutrophil cytoplasmic antibody; CMV: cytomegalovirus; HIV: human immunodeficiency virus; SARS-CoV-2: 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; SLE: systemic lupus erythematosus. 

Biểu hiện lâm sàng của viêm cơ tim cấp thay đổi từ các triệu chứng nhẹ không đặc 

hiệu như triệu chứng nhiễm siêu vi hô hấp hoặc tiêu hoá (sốt, ho, sổ mũi, đau cơ, đau bụng, 

ói, tiêu chảy) đến triệu chứng đau ngực và nặng nhất là bệnh cảnh suy tim cấp / sốc tim. Lưu 

đồ chẩn đoán Viêm cơ tim cấp có suy tim được trình bày ở Bảng 30 và Hình 25. Những tiêu 

chuẩn đặc biệt về sinh thiết cơ tim và cộng hưởng từ tim (CMR) được trình bày ở Bảng 31 và 

Bảng 32.(2) 

Bảng 31. Chẩn đoán viêm cơ tim cấp(2) 

Còn tiếp   

Nhiễm trùng  

Siêu vi  

Parvovirus B19, human herpes virus-6, Epstein Barr virus, 

enteroviruses, (coxsackievirus, adenovirus), CMV, HIV, SARS-

CoV-2 

Khác  Borrelia, Coxiella burnetii (Sốt Q) 

Bệnh hệ thống  

Bệnh tự miễn và những 

nguyên nhân khác  

Sarcoidosis, Viêm cơ tim tế bào khổng lồ, Viêm cơ tim bạch cầu 

ái toan, Lupus ban đỏ hệ thống, Viêm mạch ANCA, Viêm khớp 

dạng thấp hay bệnh tự miễn khác.  

Độc chất  

Thuốc  

Các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (Immune check 

point inhibitors), anthracyclines, 

clozapine, các thuốc adrenergic, 5-fluorouracil 

Yếu tố khác  Rượu, amphetamines, cocaine 

Định nghĩa theo dõi viêm cơ tim cấp 

Bệnh cảnh lâm sàng có ≥ 1 trắc nghiệm chẩn đoán bắt buộc (CMR là ưu tiên) mà không có bệnh mạch 
vành, bệnh van tim hay bệnh tim bẩm sinh có ý nghĩa.  

  Độ nhạy Độ đặc 
hiệu 

Bệnh cảnh lâm sàng 

Đau ngực mới hoặc 
cấp tính, khó thở, 
dấu hiệu suy tim 
trái hoặc phải và/ 
hoặc rối loạn nhịp 
không giải thích 
được hay đột tử  

 Thấp Thấp 



ECG  
-

LGE  

.

B ng ) 

PET tim  

-

-CoV-

-
vi gâ

-CoV- -
- -
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Hình 26. L u  qu n lý suy tim nghi do viêm  tim 

B ng 32. Sinh thi t  tim  n i b nh theo dõi viêm  tim(2) 

Ch  nh  

R i lo n ch c n ng tim n ng ti n tri n ho  dai d ng và / ho  lo n nh p th t e a tính m ng và 

/ ho  bl  nh  th t  Mobitz II tr  lên không áp ng d  ki n trong th i gian ng n (<1-2 tu n) 

v i i u tr  y t  thông th ng. 

c ích là  xác nh n nguyên và ch nh i u tr  c th  (ví : viêm c  tim t  bà g 

l iêm c  tim t ng b h u ái toa b nh sarcoidosis tim r i lo n viêm h  t g) 

S l ng và v  trí c a l m  

i thi u là 5 nh ng có th  ít nh t 7 m cho b nh lý  cho nhi m trùng (DNA PCR) và 2 cho 

siêu vi RNA / s  nhân lên c a siêu vi. Th t ph i và/ ho  th t trái. Có th  xem xét l y m u có 

h ng d n CMR ho  PET. 

Nguyên nhân 

Phân tíc nh l ng PCR  gen siêu vi cho  th y nh ng siêu vi h ng c  tim i n 

(parvovirus B HHV  HHV enterovir adenovirus và coxsackievirus) b ng rtPCR. 

Có th ánh giá mRNA c a siêu vi i v i s  nhân lên c a siêu vi ang ho t g m c dù nó có 

y th p. 

Theo ch tìm CMV HIV Borrelia Coxiella burnetii ( t Q) và SARS-CoV-2. 

Còn ti p 

C

K

BN tim và viêm tim

TCLS, và , ECG, XN , 
âm tim tim, CT / 

tim

trì tim và

tim

, 
, 
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Chẩn đoán tình trạng viêm

Hóa mô miễn dịch nhuộm tìm kháng thể kháng CD3-, CD4-, CD8- hoặc CD45 đối với tế bào 

lympho và kháng thể kháng CD68 đối với đại thực bào và kháng thể kháng HLA-DR.

Ý nghĩa điều trị

Liệu pháp ức chế miễn dịch có thể được chỉ định dựa trên kết quả của sinh thiết cơ tim như trong 

viêm cơ tim tế bào khổng lồ hoặc viêm cơ tim tăng bạch cầu ái toan và có thể cả trong bệnh 

sarcoidosis, viêm mạch máu hoặc một số bệnh nhân được lựa chọn bị tăng phản ứng viêm ở tim 

không rõ nguyên nhân dựa trên hội chẩn đa chuyên khoa. 

Thuốc kháng sinh: Borrelia (bệnh Lyme).

Điều trị kháng siêu vi: HIV, CMV, HHV6 dựa trên tải lượng và sự nhân lên của siêu vi (mRNA).
CMR: cardiac magnetic resonance: cộng hưởng từ tim; CMV: cytomegalovirus; DNA: deoxyribonucleic acid; HHV: human herpes 

virus; HIV: human immunodeficiency virus; HLA-DR: human leucocyte antigen-DR isotype:; mRNA: messenger ribonucleic acid: 

RNA thông tin, PCR: polymerase chain reaction; PET: positron emission tomography: Xạ hình tim; RNA: ribonucleic acid; rtPCR: 

reverse transcriptase polymerase chain reaction; SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2  

Bảng 33. Cộng hưởng từ tim ở bệnh nhân theo dõi viêm cơ tim(2)

CHỈ ĐỊNH

Được chỉ định ban đầu, ở tất cả bệnh nhân có tiền sử lâm sàng + thay đổi ECG, tăng troponin hoặc

bất thường siêu âm tim và đã loại trừ bệnh động mạch vành hẹp đáng kể

Đề nghị theo dõi ở những bệnh nhân rối loạn chức năng tim kéo dài trên siêu âm, rối loạn nhịp hay 

bất thường điện tâm đồ.a

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Ở khởi điểm: theo trình tự chuỗi xung T1W (viêm, chấn thương) và chuỗi xung T2W (phù), thể

tích ngoại bào và tín hiệu LGE trong vòng 2 tuần sau khi có triệu chứng.

Khi theo dõi: Tín hiệu LGE để đánh giá mức độ xơ sẹo, T1 và T2 để xác định viêm dai dẳng.a

Ý NGHĨA CHẨN ĐOÁN

Ít nhất một tiêu chí dựa trên T2 (sự gia tăng thời gian thư giãn T2 toàn bộ hoặc khu trú của cơ tim 

hoặc tăng tín hiệu cường độ T2W), với ít nhất dựa trên T1 (tăng T1 cơ tim, thể tích ngoại bào hoặc

LGE) trong giai đoạn cấp tính. 

Chỉ cần một chỉ điểm (ví dụ dựa trên T2 hoặc T1) có thể vẫn hỗ trợ chẩn đoán viêm cơ tim cấp

trong một bệnh cảnh lâm sàng phù hợp, mặc dù với độ đặc hiệu ít hơn trong giai đoạn cấp tính. 

T1 / T2 âm tính không loại trừ tình trạng viêm tiếp diễn dẫn đến giai đoạn mạn tính.a

ECG: electrocardiogram: điện tâm đồ ; LGE: late gadolinium enhancement.
a Phải mất ít nhất 3 tháng trước khi các dấu hiệu phù nề (thứ phát sau viêm trong giai đoạn cấp tính / ban đầu) trên 

CMR biến mất. Khi được 6 tháng, T1 hoặc T2 có dấu hiệu phù nề lẽ ra đã biến mất nếu hoàn toàn không có tình trạng

viêm. Tuy nhiên, T1 hoặc T2 không có phù cũng không loại trừ tình trạng viêm nhẹ mãn tính.

:
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Điều trị và theo dõi 

Theo “hướng dẫn điều trị Suy tim trong Viêm cơ tim cấp” của hội tim mạch châu Âu 2021:   

• BN cần nằm viện ít nhất 48 giờ trong trường hợp viêm cơ tim cấp và suy tim, đặc biệt khi 

troponin tăng cao và rối loạn chức năng tim và / hoặc rối loạn nhịp tim sớm.  

• Mặc dù thiếu bằng chứng, trong viêm cơ tim cấp, điều trị STPSTM giảm được khuyến cáo 

khi có rối loạn chức năng thất trái và nên duy trì ít nhất 6 tháng sau khi chức năng tim hồi 

phục (EF > 50%).   

• Ức chế miễn dịch chỉ được chỉ định trong một số trường hợp viêm cơ tim cấp như viêm cơ 

tim tế bào khổng lồ, viêm mạch máu hoặc bệnh sarcoidosis. Một khi men tim giảm, không 

rối loạn nhịp tim, và chức năng tâm thu của tim ổn định, điều trị suy tim tiêu chuẩn nên 

tiếp tục ít nhất 6 - 12 tháng (xem thêm Hình 27). Ức chế miễn dịch cũng được xem xét để 

điều trị cho bệnh nhân bị viêm cơ tim mãn tính trên sinh thiết nội mạc cơ tim và không có 

bằng chứng về nhiễm siêu vi cấp. Do có cải thiện chức năng tim trong các nghiên cứu.   

• Corticosteroid có thể được xem xét trong các trường hợp nghi ngờ cao về viêm cơ tim qua 

trung gian miễn dịch, đặc biệt nếu có biến chứng suy tim cấp, rối loạn nhịp tim ác tính và 

/ hoặc blốc nhĩ thất cao độ.  

• Tránh các hoạt động thể thao cường độ cao khi triệu chứng, men tim tăng cao hoặc bất 

thường ECG / hình ảnh học hiện diện và kéo dài ít nhất 6 tháng kể từ khi phục hồi hoàn 

toàn.  

• Theo dõi hàng năm trong ít nhất 4 năm đầu bằng điện tâm đồ và siêu âm tim là cần thiết vì 

viêm cơ tim cấp tính có thể dẫn đến bệnh cơ tim dãn nở ở 20% các trường hợp. 

Theo dõi hàng năm trong ít nhất 4 năm đầu bằng điện tâm đồ và siêu âm tim là cần thiết vì 

viêm cơ tim cấp tính có thể dẫn đến bệnh cơ tim dãn nở ở 20% các trường hợp.  

12.2.6.7 Amyloidosis 

Dịch tễ học và chẩn đoán 

Bệnh cơ tim amyloid vẫn là nguyên nhân suy tim khó chẩn đoán trong nhóm bệnh cơ tim 

hạn chế có thâm nhiễm. Amyloid là protein không định hình. Amyloidosis do sự lắng đọng 

fibrils giữa các tế bào trong cơ quan dẫn đến tổn thương chức năng. Amyloidosis ảnh hưởng đến 

nhiều cơ quan, tổn thương tim chiếm đến 50% trường hợp, đôi khi là biểu hiện duy nhất(176,177). 

Hai dạng bệnh cơ tim amyloidosis phổ biến nhất là immunoglobulin chuỗi nhẹ (AL) và 

transthyretin (ATTR). ATTR bao gồm kiểu hoang dại/không di truyền (>90% trường hợp) và 

kiểu di truyền hoặc đột biến (<10% trường hợp)(2). 

Trong Amyloidosis di truyền: đột biến nhiều gen transthyretin, fibrinogen, 

apolipoprotein A1, A2. Trong đó, đột biến transthyretin thường gặp nhất, gây bệnh thần kinh và 

ảnh hưởng đến tim.  
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Chẩn đoán amyloidosis tim dựa vào những gợi ý lâm sàng, những thay đổi trên điện tâm 

đồ, siêu âm tim, dựa vào cộng hưởng từ tim (CMR),và tiêu chuẩn vàng là sinh thiết cơ tim.(175) 

Những tiêu chí chính khi nghi ngờ về bệnh cơ tim amyloidosis và để xác định chẩn đoán được 

trình bày trong Bảng 34, Hình 26. 

Hình ảnh học tim và sinh thiết nội mạc cơ tim hoặc sinh thiết cơ quan khác ngoài tim là 

cần thiết để chẩn đoán bệnh amyloidosis tim thể AL ở những bệnh nhân có xét nghiệm huyết 

học bất thường. Xạ hình 99mTc-PYP hoặc DPD hoặc HMDP gắn Technetium với hình ảnh 

phẳng và SPECT có độ đặc hiệu và dự đoán tích cực giá trị cho TTR-CA lên đến 100%. Ngược 

lại, cộng hưởng từ tim giúp phát hiện các đặc tính về cấu trúc và chức năng của bệnh tim nhiễm 

amyloid, có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 85% và 92%. Vấn đề di truyền cần được loại trừ 

bằng xét nghiệm di truyền. Sinh thiết nội mạc cơ tim là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh 

amyloidosis ATTR với độ nhạy và độ đặc hiệu gần 100% nếu bệnh phẩm được thu thập từ trên 

4 vị trí và xét nghiệm lắng đọng amyloid bằng phương pháp nhuộm đỏ Congo. 
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Bảng 34. Dấu hiệu cảnh báo (cờ đỏ) cho hầu hết các dạng phổ biến bệnh amyloidosis tim(2) 

Thể Dấu hiệu cờ đỏ TTR AL 

Ngoài tim 

Bệnh đa dây thần kinh X X 

Rối loạn thần kinh thực vật X X 

Bầm da    X 

Lưỡi to    X 

Điếc  X 

Hội chứng ống cổ tay 2 bên  X 

Rách gân nhị đầu  X  

Hẹp ống sống   X  

Lắng đọng protein trong thủy tinh thể. 

(Vitreous deposits) 
X  

Tiền sử gia đình  X  

Suy thận    X 

Tiểu đạm    X 

Tim 

Huyết áp bình thường hoặc giảm nếu trước đây THA X X 

ECG 

Hình ảnh giả nhồi máu X X 

Giảm biên độ QRS / điện thế thấp dù thất trái dày   X 

Bệnh lý đường dẫn truyền   X 

Xét nghiệm máu 

NTproBNP tăng không tỷ lệ với mức độ SUY TIM X X 

Nồng độ troponin tăng cao liên tục X X 

Siêu âm tim 

Hình ảnh hạt lấp lánh như kính vỡ của nội mạc tim X X 

Tăng bề dày thành thất phải X X 

Dày van nhĩ thất X X 

Tràn dịch màng ngoài tim X X 

Giảm sức căng thành cơ tim theo trục dọc trừ vùng mỏm X X 

Tim 

Cộng hưởng từ tim  

Tín hiệu muộn với gadolinium dưới nội mạc X X 

Tăng giá trị T1  X X 

Tăng thể tích ngoại bào X X 

Bất thường động học gadolinium X X 
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Hình 27. Chẩn đoán và điều trị suy tim ở bệnh amyloidosis(2)

Điều trị amyloidosis và suy tim

Duy trì thể tích máu bình thường là nguyên tắc điều trị chính nhưng đây là một thách 

thức lớn do dung lượng thất giảm đáng kể. Nếu bệnh nhân có triệu chứng suy tim, lợi tiểu quai, 

bao gồm kháng thụ thể mineralocorticoid có thể sử dụng nhưng nguy cơ bị hạ huyết áp tư thế

đứng. Ức chế beta, digitalis, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin (ARBs) hay ức chế

thụ thể angiotensin/ neprilysin (ARNI) có thể không dung nạp vì hạ huyết áp, và vai trò của 

những thuốc này trong điều trị amyloidosis tim vẫn chưa rõ ràng. Ngưng điều trị các thuốc trên 

thường do hạ huyết áp, nhịp chậm. Chống chỉ định dùng ức chế kênh calci vì có thể gây mệt và 

hạ huyết áp nặng, hay làm diễn tiến các thể bệnh amyloid phức tạp.(2)

Chẩn đoán và điều trị bệnh tim amyloidosis ở bệnh nhân suy tim

Amyloidosis tim theo dõi suy tim
và bề dày thành thất trái ≥ 12 mm

VÀ tuổi ≥ 65 hay ít nhất một dấu hiệu cờ đỏa

• Xét nghiệm chuỗi nhẹ tự do trong huyết thanh
• Điện di miễn dịch cố định protein trong huyết thanh 

và nước tiểu

Bất thường cả 2

Bất thường
huyết học

Không bắt thuốc
cơ tim

Huyết học
bình thường

Bắt thuốc độ 1

Huyết học
bình thường

Bắt thuốc độ 2-3
Tất cả

bình thường

Amyloidosis 
tim trên hình
ảnh CMR

Xác nhận mô
học phân nhóm
(thường là tim)b

Không phải
Amyloidosis

Xác nhận mô
học chẩn đoán

(ngoài tim)

Không phải
Amyloidosis

Âm tính
Dương tính
hoặc không

kết luận

Xem xét patisiran
hoặc inotersen nếu
Di truyền ATTR và
bệnh viêm đa dây

thần kinh

ATTR

Tafamidis
(Loại I)

Tư vấn di truyền

Xạ hình cắt lớp bằng tia gamma với
PYP, DPD hoặc HMDP99mTc-
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Amyloid xâm nhập thành tâm nhĩ dẫn tới bệnh cơ tâm nhĩ và phân ly điện cơ với nguy 

cơ thuyên tắc cao. Bệnh nhân với bệnh tim amyloid và tiền sử rung nhĩ nên được sử dụng kháng 

đông. Hiện chưa có bằng chứng hỗ trợ cho việc sử dụng kháng đông ở bệnh nhân nhịp xoang. 

Amiodarone là thuốc chống loạn nhịp được lựa chọn đầu tay.(2) 

Điều trị Amyloidosis thể AL ngoài điều trị nâng đỡ, bệnh nhân chủ yếu điều trị các vấn 

đề huyết học bao gồm hoá trị và ghép tế bào gốc tự thân.(2,176) 

Điều trị Amyloidosis thể TTR chủ yếu ổn định và giảm sản xuất TTR. Ghép gan và/ hoặc 

ghép tim có thể cân nhắc trong giai đoạn cuối của amyloidosis TTR gia đình.(2,178) 

Tafamidis giảm nguy cơ tử vong cho mọi nguyên nhân và nhập viện do nguyên nhân tim 

mạch ở nhóm di truyền đã có bằng chứng sinh thiết tim hoặc ngoài tim và amyloidosis tim thể 

TTR thể hoang dại. Chỉ định chủ yếu ở những bệnh nhân NYHA I và II lúc phát hiện bệnh. Chức 

năng tim thường cải thiện sau 6 tháng, trong khi cần 2 năm để giảm tỷ lệ tử vong (Class I, LOE 

B).(2) 

Patisiran truyền tĩnh mạch, là siRNA chuỗi đôi can thiệp trực tiếp vào transthyretin 

(TTR), phân hủy mRNA của gen TTR dạng đột biến và thể hoang dại (wild-type) thông qua can 

thiệp RNA, dẫn đến giảm protein TTR trong máu và giảm lắng đọng protein TTR trong mô.(179) 

Hoặc inotersen tiêm dưới da, thuốc antisense oligonucleotide chống TTR, có thể cân nhắc cho 

những bệnh nhân phối hợp TTR di truyền kèm bệnh đa dây thần kinh và bệnh tim amyloid.(180) 

Sử dụng ngoài chỉ định kết hợp với ức chế bơm proton có thể cân nhắc trong trường hợp TTR 

thể hoang dại.(2) 

12.2.6.8  Bệnh cơ tim do quá tải sắt  

Tình trạng quá tải sắt là hậu quả của tăng hấp thu sắt ở ruột; ví dụ trong bệnh huyết sắc 

tố di truyền (thừa sắt nguyên phát) hoặc do bệnh lý huyết học cần truyền máu nhiều lần như be

ta-thalassemia thể nặng phụ thuộc truyền máu (thừa sắt thứ phát).(2) 

Trong tình trạng thừa sắt, do bão hòa transferrin, sắt không thể gắn thêm vào transferrin, 

transferrin sẽ đi vào tế bào cơ tim thông qua kênh canxi loại L gây tổn thương cơ tim. Những 

biến chứng khác do ứ sắt gây ra như bệnh gan, bất thường nội tiết cũng góp phần vào tình trạng 

suy tim.(181,182) 
Hậu quả tiến triển thành bệnh cơ tim do quá tải sắt, gồm cả thể cơ tim hạn chế hay dãn 

nở, có thể chuyển dạng biểu hiện khi bệnh tiến triển.(2) Bệnh cơ tim quá tải sắt có thể đảo ngược 

nếu được điều trị thải sắt sớm, tuy nhiên chẩn đoán bệnh thường muộn do khởi phát triệu chứng 

muộn.   

Do đó, phát hiện sớm và theo dõi tình trạng cơ tim quá tải sắt có ý nghĩa quan trọng trong 

thực hành lâm sàng. 
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Vùng cơ tim nhiễm sắt sẽ mất tính đồng nhất về từ trường. Kỹ thuật cộng hưởng từ T2* 

có thể giúp ước tính chính xác lắng đọng sắt trong cơ tim. Giá trị T2* giảm khi tính đồng nhất 

của từ trường cơ tim giảm ở những vùng lân cận của cơ tim nhiễm sắt. Giá trị T2* có tương quan 

với chức năng tâm thu thất trái và phải và dự đoán nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp tim do sắt 

gây ra.(183) Tất cả trường hợp suy tim phân suất tống máu thất trái giảm do quá tải sắt đều có T2* 

dưới 20 ms. Ngoài ra, T2* cũng hữu ích không chỉ cho hướng dẫn điều trị mà còn giúp theo dõi 

đáp ứng điều trị thải sắt. Tuy nhiên, giữa T2* cơ tim và các thông số về sắt như ferritin hoặc tải 

lượng sắt trong gan có thể không có mối tương quan.(2) 

Phòng ngừa bệnh cơ tim quá tải sắt với các thuốc thải sắt bao gồm deferoxamine, 

deferiprone và deferasirox. Khi đã thành bệnh cơ tim do quá tải sắt, bệnh có thể điều trị đảo 

ngược tình trạng bằng thải sắt phối hợp hoặc chuyển sang chế độ thải sắt tích cực. Mục tiêu 

nhằm ngăn chặn tiến triển đến suy tim nặng không hồi phục. (2) 

12.3  Bệnh tim bẩm sinh ở người lớn 

Suy tim là một vấn đề phổ biến ảnh hưởng 20- 50% dân số bệnh tim bẩm sinh người lớn 

và là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tử vong.(184) Tỉ lệ dân số tim bẩm sinh người 

lớn ngày càng tăng. Hơn 90% số người mắc Tim bẩm sinh được sinh ra, sống đến giai đoạn 

trưởng thành nhờ những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị giai đoạn sớm. Ở tuổi trưởng thành, 

các bệnh nhân này chuyển từ khoa tim mạch nhi sang theo dõi và điều trị ở những trung tâm, 

đơn vị về bệnh tim bẩm sinh người lớn. Đây là một hành trình thay đổi đối với người bệnh về 

mặt theo dõi, điều trị toàn diện từ bác sĩ chuyên về tim bẩm sinh người lớn. Hướng dẫn điều trị 

bệnh tim bẩm sinh ở người lớn của Hội tim mạch châu Âu 2021 nhấn mạnh về việc người bệnh 

tim bẩm sinh cần được theo dõi, điều trị liên tục suốt đời dù đã can thiệp, phẫu thuật hay chưa 

(Hình 28).(185) Các bác sĩ nội tim mạch ngoài chăm sóc, điều trị tiếp các tật tim bẩm sinh còn 

tiếp tục ổn định các yếu tố khác về bệnh nội khoa chung xuất hiện ở người lớn như tăng huyết 

áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, bệnh tim thiếu máu cục bộ (có thể trên nền bất 

thường mạch vành bẩm sinh đã biết)… cũng như những hỗ trợ về tinh thần, chăm sóc giảm nhẹ 

trong trường hợp bệnh diễn tiến. Ngoài ra, suy tim trong bệnh tim bẩm sinh người lớn cũng cần 

kiểm soát tích cực các yếu tố thúc đẩy suy tim khác như rối loạn nhịp, thiếu máu, nhiễm trùng, 

hội chứng ngưng thở khi ngủ…  

Mặt khác, sinh lý bệnh của rối loạn chức năng tim trong các bệnh tim bẩm sinh người lớn 

cũng khác nhau tùy loại bệnh tim bẩm sinh và cũng khác sinh lý bệnh suy tim trong bệnh tim 

mắc phải. Nhất là ở người bệnh có tâm thất hệ thống là thất phải, tâm thất độc nhất, bất thường 

các cấu trúc tim có liên quan đến phẫu thuật, cũng như tình trạng tâm thất chịu quá tải về áp 

lực/ thể tích mạn tính trong thời gian dài.(185) Cuối cùng, cấu trúc cơ tim bị thay đổi dẫn đến suy 

chức năng tâm thất tiến triển. Tổn thương cơ tim (cơ chế bảo vệ cơ tim bị ảnh hưởng khi tiến 
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hành tuần hoàn ngoài cơ thể, sau phẫu thuật tâm thất, và sau tình trạng thiếu oxy mạn tính) có 

thể xảy ra ở bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh. Sau cùng, bệnh tim thiếu máu cục bộ theo quá trình 

lão hóa hoặc dị dạng mạch vành bẩm sinh và các loại rối loạn nhịp dai dẳng có thể là nguyên 

nhân gây suy chức năng tâm thất hệ thống và tâm thất dưới động mạch phổi.  

Dữ liệu hiện tại về điều trị suy tim ở bệnh tim bẩm sinh người lớn không nhiều. Đến nay, 

các khuyến cáo lâm sàng dành riêng cho bệnh tim bẩm sinh ở người lớn chủ yếu dựa trên kinh 

nghiệm lâm sàng và đồng thuận của các chuyên gia. Ngay cả việc đánh giá về chức năng của 

từng nhóm riêng bệnh nhân tim bẩm sinh cũng là thử thách không chỉ vì cơ chế bệnh sinh mà 

còn về phương pháp đánh giá, những rào cản trong đánh giá hình ảnh học vì nhiều lần phẫu 

thuật, hạn chế về cửa sổ siêu âm, sự thay đổi vị thế tim, cấu trúc nhĩ/ thất.… Ngoài ra, khi sử 

dụng các chỉ điểm sinh học, giá trị của các xét nghiệm như các peptide lợi niệu BNP, NT-

proBNP cũng chỉ cho thấy sự hữu ích về mặt tiên lượng. Tuy nhiên, đến hiện tại những yếu tố 

đánh giá suy tim này cũng chỉ có thể áp dụng trong tuần hoàn hai thất. Riêng với tuần hoàn 

Fontan thì rất hạn chế. Việc theo dõi liên tiếp nhiều lần các chỉ số peptides lợi niệu natri có vai 

trò trong xác định các bệnh nhân có nguy cơ biến chứng không; nhưng cần lưu ý rằng, các peptit 

lợi niệu natri bình thường đã tăng trong bệnh tim bẩm sinh tím. 

  Trong tuần hoàn hai thất, bệnh nhân suy thất trái hệ thống thường được điều trị bằng 

các liệu pháp điều trị suy tim kinh điển dù không có số liệu thống kê cụ thể. Đối với suy thất 

phải hệ thống cũng tương tự. Lợi tiểu được sử dụng với vai trò chính giúp kiểm soát các triệu 

chứng. Trong khi đó, lợi ích lâm sàng lâu dài của các phương pháp điều trị suy tim thông thường 

(như ức chế men chuyển/ ức chế thụ thể, ức chế beta, …) cũng chưa được biết rõ. Đối với nhóm 

bệnh nhân tâm thất độc nhất có tuần hoàn Fontan xuất hiện triệu chứng suy tim, hoặc trong 

trường hợp bệnh tim bẩm sinh luồng thông đảo chiều phải - trái, việc điều trị luôn phải bắt đầu 

một cách cẩn trọng, phải tính đến cân bằng của tiền tải và hậu tải. Đối với các thuốc mới như 

sacubitril/valsartan, đã cho thấy giúp giảm tỷ lệ tử vong và được bổ sung trong hướng dẫn điều 

trị suy tim mãn tính của Hội tim mạch châu Âu gần đây. Tuy nhiên, không có khuyến cáo đưa 

ra tại thời điểm này cho bệnh tim bẩm sinh người lớn. Suy tim với phân suất tống máu bảo tồn 

cũng không phải hiếm ở bệnh tim bẩm sinh người lớn. Do vậy, cần tuân theo các hướng dẫn 

chung về suy tim.  

Ngoài điều trị nội khoa, liệu pháp tái đồng bộ tim (CRT) ngày càng được quan tâm sử 

dụng cho bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh người lớn bị suy tim, mặc dù còn ít bằng chứng về chỉ 

định và kết quả. Hiệu quả CRT trong bệnh tim bẩm sinh có thể thay đổi tùy theo giải phẫu và 

chức năng, chẳng hạn như giải phẫu của tâm thất hệ thống (thất trái, thất phải hoặc một thất 

chức năng), sự hiện diện và mức độ hở van nhĩ thất, bệnh cơ tim nguyên phát hoặc sẹo trên 

thành tim, và các loại rối loạn dẫn truyền. 
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Ghép tim được coi là một lựa chọn điều trị cho suy tim giai đoạn cuối. Kết quả sau phẫu 

thuật cấy ghép được cải thiện liên tục, đặc biệt ở bệnh nhân tim bẩm sinh, nhưng tỷ lệ tử vong 

sau phẫu thuật vẫn cao hơn so với các bệnh khác. Ở một số bệnh nhân, cần phải cấy ghép đa cơ 

quan. Ghép tim-phổi được áp dụng ở bệnh nhân tim bẩm sinh với tăng áp phổi cố định như hội 

chứng Eisenmenger, tuy nhiên, việc thiếu các tạng hiến tặng là một hạn chế lớn. Ghép tim-gan 

đồng thời hiếm khi được thực hiện ở bệnh nhân suy gan sau phẫu thuật Fontan hoặc quá tải áp 

lực ở bệnh gan mạn tính trong suy tim phải, dị tật van ba lá do Ebstein không được phát hiện. 

Đến nay, kinh nghiệm về loại phẫu thuật này còn hạn chế trên thế giới. 

Dự kiến, tỷ lệ suy tim cấp ở bệnh tim bẩm sinh người lớn cũng sẽ tăng lên theo thời gian 

do tuổi thọ ngày càng tăng kèm theo là nhiều bệnh lý hơn. Kiến thức về việc sử dụng chính xác 

các loại thuốc tăng sức co bóp cơ tim (inotrope), trang bị kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy qua 

màng ngoài cơ thể) là những yêu cầu tối thiểu để hỗ trợ đầy đủ cho bệnh nhân bệnh tim bẩm 

sinh người lớn bị suy tim cấp. 

Theo khuyến cáo của Hội tim mạch châu Âu về Suy tim 2021: bệnh nhân bệnh tim bẩm 

sinh người lớn có suy tim nên được giới thiệu đến các chuyên gia tim bẩm sinh ở các trung tâm 

chuyên sâu. Bảng 35 dưới đây tóm tắt lại các nguyên tắc chung của điều trị ban đầu trong khi 

chờ chuyển đến các trung tâm chuyên khoa. 

 
Hình 28. Bệnh tim bẩm sinh là bệnh mạn tính cần theo dõi và điều trị suốt đời(185) 
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Bảng 35. Điều trị bệnh tim bẩm sinh ở người lớn và suy tim ở những trung tâm chuyên sâu(2) 

Bệnh nhân tim bẩm sinh người lớn có suy tim mạn nên được chuyển đến trung tâm chuyên sâu. 

Hướng dẫn chuyên sâu trong điều trị suy tim ở bệnh tim bẩm sinh người lớn hiện nay còn chưa đầy 

đủ, các bác sĩ lâm sàng nên tuân theo những hướng dẫn hiện hành về điều trị nội khoa suy tim. 

Điều này vẫn chưa rõ liệu sử dụng lâu dài các thuốc có ảnh hưởng đến kết cục lâm sàng và tiên 

lượng trong bệnh tim bẩm sinh hay không. 

Sacubitril/valsartan có thể giảm tỉ lệ tử vong, tuy nhiên không có khuyến cáo nào ở thời điểm này 

dựa trên kết quả của nghiên cứu quan sát và hồi cứu.   

Các bệnh đồng mắc trong suy tim như đái tháo đường, rung nhĩ, ngưng thở khi ngủ do nguyên nhân 

trung ương, thiếu sắt và suy kiệt nên được điều trị theo các khuyến nghị cụ thể được báo cáo trong 

tài liệu này. 

Trong tuần hoàn 2 thất, bệnh nhân có suy thất trái hệ thống nên được điều trị suy tim theo khuyến 

cáo hiện hành, cũng có thể xem xét ở những bệnh nhân có triệu chứng suy thất phải hệ thống.  

Lợi tiểu được khuyến cáo dùng để kiểm soát triệu chứng quá tải dịch.  

Điều trị triệu chứng ở bệnh nhân suy tim tâm thất độc nhất có tuần hoàn Fontan, hay những trường 

hợp có tồn tại luồng thông phải – trái cần hết sức cẩn thận vì cần duy trì cân bằng tiền tải và 

hậu tải. 

Đặt máy tái đồng bộ có thể là chọn lựa điều trị ở bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh người lớn có suy 

tim, nhưng bằng chứng về chỉ định hiện tại vẫn còn rất ít ỏi.  

Điều trị suy tim cấp ở bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh người lớn nên ở trung tâm chuyên sâu, có kiến 

thức về inotropes, máy ECMO và các kỹ thuật bắc cầu tiên tiến. 

Đánh giá kịp thời để ghép tim bởi các chuyên gia suy tim, bệnh tim bẩm sinh người lớn tại một 

trung tâm cấy ghép có chuyên môn về bệnh tim bẩm sinh người lớn được khuyến nghị. 

Dụng cụ hỗ trợ thất có thể là bước chuyển tiếp ở những bệnh nhân chờ ghép tim hay ở những nhóm 

nhỏ bệnh nhân có thể là một chọn lựa như là điều trị đích.  
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13 Quản lý suy tim mạn đa chuyên khoa (QLSTĐCK) 

Y văn thế giới nhấn mạnh: từ khi người bệnh được chẩn đoán suy tim thì tỷ lệ tử vong trong vòng 

5 năm là 67% (8). Con số khủng khiếp này nêu lên tầm quan trọng của việc quản lý bệnh nhân suy tim 

nói chúng chứ không nên chỉ tập trung vào chẩn đoán và điều trị. 

13.1 Phòng ngừa suy tim 

Mục tiêu quan trọng nhất của QLSTĐCK là dự phòng suy tim tái phát và suy tim nặng hơn thông 

qua các biện pháp chăm sóc bệnh nhân song song với tối ưu hóa điều trị nội khoa và thiết bị hỗ trợ.  

13.2 Các mô hình chăm sóc 

Nhằm giảm nhập viện và tử vong, dự vào các nghiên cứu lớn, các hướng dẫn gần đây đặc biệt 

khuyến cáo triển khai chương trình quản lý suy tim đa chuyên khoa (CTQLST): giúp bệnh nhân được 

thăm khám đúng, chẩn đoán chính xác, điều trị dựa vào chứng cứ chuẩn, giáo dục – tư vấn và theo dõi 

phù hợp bởi một đội ngũ đa chuyên khoa để quản lý xuyên suốt: từ khi bắt đầu, qua các đợt cấp, giai 

đoạn ổn định và suy tim giai đoạn cuối. Đội ngũ đó bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhiều 

chuyên khoa (tim mạch, hồi sức, nội tiết, thận, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, bác sỹ gia đình, tâm 

lý…). 

Phân tích tổng hợp 53 thử nghiệm ngẫu nhiên năm 2017 kết luận rằng cả mô hình phòng khám suy 

tim và chăm sóc tại nhà bởi điều dưỡng đều giúp giảm tỉ lệ tử vong so với chăm sóc thông thường, trong 

đó điều dưỡng đến thăm - chăm sóc tại nhà là hiệu quả nhất.(186) 

Những thành phần dịch vụ rất đa dạng, kể cả giám sát từ xa (telemonitoring), theo nguyên tắc: đặt 

bệnh nhân là trung tâm, tiếp cận bệnh nhân toàn diện (không chỉ chú trọng vào suy tim: quản lý các bệnh 

đồng mắc như loạn nhịp tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chức năng thận, trầm cảm) cải thiện 

chất lượng cuộc sống người bệnh và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân (187). Tiêm phòng cúm và 

phế cầu nên được xem xét để phòng ngừa nhập viện do suy tim. 

Cơ cấu tổ chức của CTQLST nên điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống chăm sóc sức khỏe, nguồn 

lực sẵn có, chính sách pháp luật và được tối ưu theo nhu cầu của bệnh nhân tại địa phương. 

13.3 Nguyên tắc và thành phần của Chương trình quản lý suy tim 

  Nguyên tắc 

• Lấy bệnh nhân làm trung tâm (188) 

• Quản lý đa chuyên khoa, đa phương diện 

• Mục tiêu của chương trình nên linh hoạt và bao gồm: 

- Ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh. 

- Kiểm soát triệu chứng. 
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- Ưu tiên chăm sóc bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối ở nơi họ cảm thấy thoải mái nhất.  

• Đội ngũ nhân viên có năng lực và được đào tạo chuyên nghiệp. 

• Khuyến khích sự tham gia của bệnh nhân / người nhà để hiểu và quản lý tình trạng bệnh của họ. 

    Các thành phần 

• Tối ưu hóa quản lý; thay đổi lối sống, tối ưu dùng thuốc và thiết bị hỗ trợ (devices). 

• Giáo dục bệnh nhân, đặc biệt chú trọng đến việc tự chăm sóc và kiểm soát triệu chứng. 

• Hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân và gia đình. 

• Theo dõi sau khi xuất viện (tại phòng khám suy tim; thăm khám tại nhà; hỗ trợ qua điện thoại 

hoặc theo dõi từ xa). 

• Dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, đặc biệt là để phòng ngừa và quản lý tình trạng suy tim 

mất bù. 

• Đánh giá và có giải pháp can thiệp thích hợp: Thay đổi cân nặng, tình trạng dinh dưỡng, chất 

lượng cuộc sống, các vấn đề về giấc ngủ, tâm lý xã hội hoặc các vấn đề khác (ví dụ: độ tin cậy 

của xét nghiệm). 

• Tiếp cận các lựa chọn điều trị tiên tiến; chăm sóc hỗ trợ và giảm nhẹ. 

13.4 Giáo dục sức khoẻ, tự chăm sóc và thay đổi lối sống 

Chiến lược tự chăm sóc là rất cần thiết cho chương trình QLSTĐCK hiệu quả: hướng dẫn để bệnh 

nhân hiểu được lợi ích và biết cách tự theo dõi, tự chăm sóc và quản lý bệnh: chất lượng cuộc sống tốt 

hơn, tỉ lệ tái nhập viện thấp hơn và giảm tử vong. (189) 

13.4.1 Những phương pháp giáo dục cơ bản gồm:  

• Phương pháp hướng dẫn phải tùy thuộc vào trình độ học vấn và sự hiểu biết của bệnh nhân, với 

sự tham gia chủ động của bệnh nhân và người chăm sóc như “hỏi – trả lời – hỏi”, “dạy đi dạy 

lại” hoặc trò chuyện tạo động lực (motivational interviewing). Củng cố thường xuyên những 

thông tin, thông điệp quan trọng. 

• Nhận biết để giải quyết những rào cản trong giao tiếp (ngôn ngữ, kỹ năng xã hội, hiểu biết, lo 

lắng/ trầm cảm, khiếm thính, khiếm thị).  

• Nên sử dụng Sổ tay bệnh nhân suy tim với các công cụ tự theo dõi và các giải pháp trợ giúp họ. 

• Nên có một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè đồng hành cùng bệnh nhân.  

13.4.2 Các mục tiêu và nội dung chính giáo dục cho bệnh nhân suy tim.  

• Hiểu được nguyên nhân suy tim, các triệu chứng và lựa chọn điều trị (lợi ích, tác dụng phụ, tuân 

thủ …). 
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• Hiểu tầm quan trọng dinh dưỡng đúng và đủ; tránh ăn mặn (> 5g muối/ ngày) và duy trì cân nặng 

khỏe mạnh. 

• Có thể tham gia vào quyết định sử dụng các thiết bị cấy ghép (chỉ định, lợi ích, theo dõi, kiểm 

tra …). 

• Hiểu được lợi ích của Vận động, thực hiện các tập luyện thông thường phù hợp với sức khỏe và 

điều kiện. 

• Biết được tầm quan trọng của giấc ngủ và việc nghỉ ngơi đối với sức khỏe và làm sao để tối ưu 

giấc ngủ. 

• Biết cách tránh nạp vào cơ thể lượng dịch lớn để làm giảm các triệu chứng và tình trạng sung 

huyết. 

• Tránh mất nước khi nhiệt độ/độ ẩm cao và/hoặc khi bị nôn ói, tiêu chảy. 

• Hiểu được cai hoặc tránh sử dụng quá mức đồ uống có cồn, đặc biệt là đối với trường hợp viêm 

cơ tim do rượu. 

• Nhận thức được sự cần thiết của việc chủng ngừa cúm, phế cầu, và Covid-19. 

• Biết về hậu quả của hút thuốc lá và tránh sử dụng các thuốc gây nghiện đối với sức khỏe. 

• Hiểu về khả năng hoạt động du lịch, giải trí phù hợp với thể lực. 

• Biết cách chung sống khỏe mạnh cùng bệnh suy tim. 

• Hiểu cách tìm kiếm trợ giúp khi gặp vấn đề về tâm lí (trầm cảm,…) có thể xảy ra trong suy tim. 

•  Nhận biết được những thành viên gia đình hoặc người chăm sóc có thể hỗ trợ khi cần. 

13.5 Tập luyện phục hồi chức năng 

Các nghiên cứu cho thấy tập phục hồi chức năng, thể dục (có hướng dẫn) giúp cải thiện sự dung 

nạp khi gắng sức và chất lượng cuộc sống ở  tất cả bệnh nhân suy tim (khuyến cáo IA)(190), giúp giảm 

nhập viện do mọi nguyên nhân và nhập viện vì suy tim (chưa chắc chắn về tỷ lệ tử vong).  

13.6 Theo dõi bệnh nhân suy tim mạn tính 

Bệnh nhân suy tim, ngay cả khi triệu chứng đã được kiểm soát tốt và ổn định, vẫn cần được theo 

dõi (không quá 6 tháng/lần) để đảm bảo tiếp tục tối ưu hóa điều trị, để phát hiện diễn tiến âm thầm không 

triệu chứng hoặc những bệnh đồng mắc khác, và thảo luận những vấn đề mới phát sinh trong quá trình 

chăm sóc. Cần kiểm tra lại triệu chứng, tần số tim và nhịp tim, huyết áp, công thức máu, điện giải và 

chức năng thận. Với bệnh nhân vừa ra viện, hoặc đang giai đoạn chỉnh liều tối ưu, nên được hẹn tái 

khám thường xuyên hơn (191). Xét nghiệm BNP hoặc NT-proBNP thường quy chưa khẳng định vai trò 

hướng dẫn chỉnh liều điều trị. 
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Điện tâm đồ (ECG) nên được thực hiện lại hàng năm nhằm phát hiện dấu hiệu QRS dãn rộng để 

có hướng can thiệp đặt máy tái đồng bộ tim (CRT). Hơn nữa, ECG cũng giúp tầm soát các rối loạn dẫn 

truyền và rung nhĩ. 

Siêu âm tim liên tục là không cần thiết. Nên làm khi diễn biến lâm sàng xấu đi hoặc mỗi 3-6 tháng 

sau khi đã tối ưu các liệu pháp điều trị chuẩn trên bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm (HFrEF) 

để xác định sự cần thiết phải bổ sung các thuốc khác và cấy thiết bị hỗ trợ tim. 

13.7 Theo dõi từ xa (TDTX) 

Theo dõi từ xa (triệu chứng, cân nặng, nhịp tim …) cho phép bệnh nhân cung cấp thông tin về tình 

trạng sức khỏe để nhận được hỗ trợ và chăm sóc tối ưu (trực tiếp hoặc thông qua nhân viên y tế), để tối 

ưu điều trị hoặc tìm kiếm những hỗ trợ chăm sóc khác, giúp duy trì chất lượng chăm sóc, tạo điều kiện 

để bệnh nhân có thể nhanh chóng tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết, giảm chi phí đi lại và giảm thiểu 

tần suất khám bệnh (192).  

TDTX rất đa dạng, có thể được cung cấp tại địa phương, theo vùng hoặc theo quốc gia, nên tập 

trung vào việc tối ưu hóa quản lý, chăm sóc hơn là phát hiện và xử trí các trường hợp khẩn cấp y tế, do 

vậy thường chỉ cần nhân viên làm việc trong giờ hành chính. Một số hệ thống cũng được thiết kế để hỗ 

trợ bất cứ lúc nào bệnh nhân yêu cầu, dự báo và xử lý các giai đoạn trở nặng của bệnh … nhưng chưa 

thành công do có quá nhiều các cảnh báo giả (193). TDTX là một phương pháp hiệu quả để giáo dục bệnh 

nhân, hỗ trợ chăm sóc y tế và tạo động lực hướng tới chăm sóc sức khỏe.  

Nhiều thiết bị trị liệu không dây được cấy ghép có thể cung cấp từ xa các thông tin như các rối 

loạn nhịp, hoặc về các tình trạng sinh lý khác của bệnh nhân (tần số tim, hoạt động, tiếng tim, trở kháng 

sinh học) trên chính thiết bị. Có bằng chứng chắc chắn rằng việc theo dõi như vậy có thể phát hiện sự 

cố của thiết bị sớm hơn so với thông thường và có thể hữu ích để phát hiện các rối loạn nhịp như rung 

nhĩ. Tuy nhiên, có  ít bằng chứng cho thấy thiết bị theo dõi giảm tỷ lệ nhập viện do suy tim hoặc tử 

vong(194). 

Chúng ta sẽ chờ thêm các bằng chứng về hiệu quả quản lý bệnh qua các dữ liệu từ các thiết bị 

cấy(195). 
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