
5/10/2022

1

Cá thể hóa điều trị suy tim
Nguyên tắc nền tảng bên 

cạnh xu hướng mới

PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ

Tần suất lưu hành suy tim trên thế giới

Amy Groenewegen, et al. European Journal of Heart Failure (2020) 22, 1342–1356 
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Tỉ lệ tái nhập viện ở bệnh nhân suy tim

Tian Lan, et al. Therapeutics and Clinical Risk Management 2021:17 1307–1320 

Phân tích gộp 27 nghiên cứu với 515.238 bệnh nhân suy tim, tuổi trung bình 76,3

Tái nhập viện 30 ngày

19%

Tái nhập viện 1 năm

53%

Tử vong ở bệnh nhân suy tim

Tian Lan, et al. Therapeutics and Clinical Risk Management 2021:17 1307–1320 

Phân tích gộp 27 nghiên cứu với 515.238 bệnh nhân suy tim, tuổi trung bình 76,3

Tử vong 30 ngày

14%

Tử vong 1 năm

29%
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Sống còn ở bệnh nhân suy tim

• Phân tích tổng hợp 60 nghiên 

cứu

• N=1,5 triệu BN suy tim

• Với các điều trị tiến bộ hiện 

tại, tỷ lệ tử vong suy tim có cải 

thiện

• Nhưng vẫn còn ở mức cao: Tử 

vong sau 5 năm khoảng 50%

Nicholas R Jones,  et al. Journal of Heart Failure (2019) 21, 1306–1325 

95.7%

86.5%

72.6%
56.7%

34.9%

1970-1979: 29.1% vs 2000-2009: 59.7%

Tối ưu hóa điều trị làm chậm diễn tiến suy tim

Tối ưu hóa 
điều trị suy tim 

đóng vai trò 
quan trọng 
trong nâng 

đường cong 
sống còn ở 

bệnh nhân suy 
tim

Amr Abdin, et al. ESC Heart Failure 2021; 8: 4444–4453 
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Tối ưu hóa điều trị nền tảng suy tim EF giảm 

Amr Abdin, et al. ESC Heart Failure 2021; 8: 4444–4453 Paul A. Heidenreich, et al. Circulation. 2022;145:e895–e1032

Tối ưu hóa điều trị nền tảng suy tim EF giảm 

• Treatment recommendations for patients with HFrEF

• Step 1 medications may be started simultaneously at initial 
(low) doses recommended for HFrEF. 

• Alternatively, these medications may be started sequentially, 
with sequence guided by clinical or other factors, without need 
to achieve target dosing before initiating next medication. 

• Medication doses should be increased to target as tolerated.

• Khuyến cáo điều trị 
bằng các thuốc 
đường uống có 
bằng chứng trước 
khi xuất viện (IC)

• Nên tái khám sớm 
vào 1 đến 2 tuần 
sau khi xuất viện 
để đánh giá các 
dấu hiệu sung 
huyết, sự dung nạp 
thuốc và bắt đầu 
và/hoặc tăng liều 
các thuốc có bằng 
chứng (IC)
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Nicholas K Brownell, et al. Cardiac Failure Review 2021;7:e18

Các thuốc nền tảng làm giảm quan trọng nguy 
cơ tử vong và tái nhập viện vì suy tim

Nicholas K Brownell, et al. Cardiac Failure Review 2021;7:e18

Khoảng trống trong điều trị các thuốc nền tảng theo 
khuyến cáo
Sử dụng các thuốc nền tảng còn thấp 
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Nicholas K Brownell, et al. Cardiac Failure Review 2021;7:e18

Khoảng trống trong điều trị các thuốc nền tảng theo 
khuyến cáo
Không đạt liều đích của thuốc theo khuyến cao 
còn cao

Nicholas K Brownell, et al. Cardiac Failure Review 2021;7:e18

Khoảng trống trong điều trị các thuốc nền tảng theo 
khuyến cáo
Tỉ lệ bệnh nhân đạt liều đích của thuốc theo 
khuyến cao còn thấp
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Nicholas K Brownell, et al. Cardiac Failure Review 2021;7:e18

Khoảng trống trong điều trị các thuốc nền tảng theo 
khuyến cáo
Tỉ lệ bệnh nhân đạt liều đích của thuốc chẹn 
beta theo khuyến cao còn thấp

Ersilia M. DeFilippis, et Mona Fiuzat. J A C C 2 0 2 1; 9(1): 3 9 – 4 1 

Những rào cản tối ưu hóa điều trị suy tim
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Chiến lược điều chỉnh các thuốc nền tảng trong 
suy tim

Sam Straw, et al. Open Heart 2021;8:e001585 

Chiến lược điều chỉnh các thuốc nền tảng trong 
suy tim

Nicholas K Brownell, et al. Cardiac Failure Review 2021;7:e18
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Nguyên tắc cá thể hóa trong điều trị suy tim

Dựa vào 4 đặc điểm của bệnh nhân suy tim Dựa vào bệnh đồng mắc

• Cardiovascular comorbidities:
• Atrial fibrillation
• Chronic coronary syndrome
• Valvular heart disease

• Non cardiovascular comorbidities:
• Diabetes 
• Iron deficiency
• Cancer

• Special conditions
• Pregnancy
• Cardiomyopathies
• Myocarditis
• Amyloidosis

Rosano G.M.C et al. European Journal of Heart Failure (2021) 
doi:10.1002/ejhf.2206

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. 
European Heart Journal (2021) 00, 1-128

Cá thể hóa trong điều trị suy tim EF giảm
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Cá thể hóa trong điều trị suy tim EF giảm

• Suy tim EF giảm, 

• NYHA II-III với 

• Nhịp xoang có tần số ≥ 70 lần/phút 

và

• Liều chẹn beta tối đa dung nạp được

Tần số tim với điều trị chẹn beta ở bệnh nhân suy tim

Takeshi Kitai, et al. European Journal of Heart Failure (2017) 19, 241–249 

Nghiên cứu ASCEND-HF
N= 7141

ADHF (LVEF ≤ 35% không có RN)
N= 2906

Nhịp tim nền <70 l/ph
N=414 (14.2%)

BB: 73.6%

Nhịp tim nền ≥70 l/ph
N=2492 (85.8%)

BB: 51.2%

Nhịp tim lúc XV ≥70 l/ph
N=1475 (80.2%)

BB: 71.5%

Nhịp tim lúc XV <70 l/ph
N=364 (19.8%)

BB: 85.4%

Rung nhĩ (n=2674)
EF > 35% hoặc mất dữ liệu (n=1561)

Đánh giá ban đầu Đánh giá lúc xuất viện

Mất số liệu (n=1) Tử vong bệnh viện (n=50)
Mất số liệu (n=917)

Nhịp tim nền
N=2906

Nhịp tim lúc xuất viện
N=1839
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Tần số tim với điều trị chẹn beta ở bệnh nhân suy tim

Tần số tim trong chuỗi bệnh lý tim mạch

Michael Böhm, et al. Int J Heart Fail. 2020 Jan;2(1):1-11
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Logeart D, et al. Eur Heart J. 2012;33:485 (Abstract)

Tăng 41% 
tử vong 1 năm

P=0,01

N=1658 suy tim cấp (1520 xuất viện ), 170 bệnh viện: nhịp tim trung bình lúc xuất viện 
71/phút; tử vong 1 năm 33% 

Nhịp tim lúc xuất viện tiên lượng tử vong 1 năm

Tần số tim lúc xuất viện và tử vong

Greene SJ, et al. JACC Heart Failure. 2013;1 (6):488-496

Tần số tim sau xuất viện và tử vong
Nhịp tim 1 và 4 tuần sau xuất viện tiên lượng tử vong

N=1947 suy tim với rối loạn chức năng thất trái, nhịp xoang, theo dõi trung bình 9,9 tháng

Tăng 13% tử vong (P<0,002) mỗi tăng 5 
nhịp/phút

Tăng 12% tử vong (P<0,001) mỗi tăng 5 
nhịp/phút

EVEREST (Efficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure: Outcome Study With Tolvaptan) trial
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European Journal of Heart Failure, Volume: 14, Issue: 7, Pages: 737-747, DOI:(10.1093/eurjhf/hfs060) 

Tần số tim hay liều chẹn beta trong suy tim: 
Mục tiêu nào tốt hơn?

Chẹn bêta và nhịp tim là yếu tố dự báo tiên lượng độc lập...nhưng liều 
thuốc chẹn bêta thì không

Giảm tần số tim đơn thuần qua ức chế kênh If của 
ivabradine
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Hiệu quả của ivabradine trên phân nhóm có 
tần số tim 75 Nhịp/phút

Michael Böhm, et al. Clin Res Cardiol. 2012. DOI 10.1007/s00392-012-0467-8 

Michael Böhm, et al. Int J Heart Fail. 2020 Jan;2(1):1-11

Ivabradine giảm biến cố tim mạch tùy thuộc 
tần số tim ngay từ ngày thứ 28

Lợi ích lớn nhất được quan sát ở những bệnh nhân giảm tần số tim trên 15 
nhịp/phút và những người đạt được tần số tim dưới 60 nhịp/phút

27

28

VIV
A 2

022



5/10/2022

15

Hidalgo et al. Int J Clin Cardiol 2017, 4:093 

Phối hợp sớm chện beta và ivabradibne ở bệnh nhân 
suy tim nhập viện: nghiên cứu ETHIC-AHF
Bệnh nhân HFrEF có nhịp xoang > 70 lần/phút

• Nhóm chứng tăng chẹn beta liều tối đa hay dung nạp được tối đa rối thêm ivabradine (n=38)
• Nhóm can thiệp: phối hợp cùng lúc hay sớm chẹn beta với ivabradine trong 24-48 giờ sau nhập viện (n=33).

Chỉnh liều tại 14 ngày, 28 ngày, 4 tháng, 8 tháng và 1 năm.
Mục tiêu tần số tim < 70 lần/phút và quanh 60.

Ying-Hsiang Lee,  et al. ESC Heart Failure (2021). DOI: 10.1002/ehf2.13182 

Phối hợp sớm ARNI và ivabradibne ở bệnh nhân suy tim nhập viện: 
Tử vong tim mạch và/hoặc nhập viện lần đầu vì suy tim 

464 Bệnh nhân HFrEF từ dữ liệu 2016-2018 tại Đài Loan
• Nhóm 1: sử dụng cùng lúc ivabradine + ARNI trong 6 tuần
• Nhóm 2A: sử dụng ivabradine rồi thêm ARNI
• Nhóm 2B: sử dụng ARNI rồi thêm ivabradine

44.8%

28.6%
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Ying-Hsiang Lee,  et al. ESC Heart Failure (2021). DOI: 10.1002/ehf2.13182 

Phối hợp sớm ARNI và ivabradibne ở bệnh nhân suy tim nhập viện: 
Thay đổi thông số siêu âm tim

464 Bệnh nhân HFrEF từ dữ liệu 2016-2018 tại Đài Loan
• Nhóm 1: sử dụng cùng lúc ivabradine + ARNI trong 6 tuần
• Nhóm 2A: sử dụng ivabradine rồi thêm ARNI
• Nhóm 2B: sử dụng ARNI rồi thêm ivabradine

Thay đổi EF: 
Nhóm 1: 12.8 ± 12.9%
Nhóm 2: 9.3 ± 12.6%

P=0.007

1HFrEF: Suy tim với phân suất tống máu giảm; HF: Suy tim; HR: Tỷ số rủi ro, CI: Khoảng tin 
cậy

Điều trị Ivabradine khi xuất viện giảm nguy cơ tử vong do tim mạch và 
tử vong do mọi nguyên  nhân trong vòng 1 năm ở bệnh nhân HFrEF

5.8 so với 12.2 trên 100 người-năm

 7.2 so với 14.0 trên 100 người-năm
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0 90 180

0.20

0.04

0.08
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0.16

Nhóm Không-  
Ivabradine

HR 0.45,  95% CI, 0.26-0.76,  
p=0.003

0

0 90 180

0.20

0.04

0.8

0.12

0.16

HR 0.48,  95% CI, 0.30-0.77,  
p=0.003

Tử vong do nguyên nhân tim mạch Tử vong do mọi nguyên nhân

Nhóm Ivabradine

Thời gian theo dõi 
(ngày)

170 360

Thời gian theo dõi 
(ngày)

270 360

Nhóm Không-
Ivabradine Nhóm Ivabradine

Liao CT et al. ESC Heart Fail. 2021;8(5):4199-
4210

Phân tích hồi cứu ở 876 bệnh nhân HFrEF được điều trị ivabradine  khi xuất viện trong 
hai cơ sở dữ liệu HF đa trung tâm ở Đài Loan
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HFrEF: Suy tim với phân suất tống máu giảm; HF: Suy tim; ACEi: Thuốc ức chế men chuyển Angiotensin; ARB: Thuốc chẹn thụ thể Angiotensin; ARNI, Thuốc ức chế Neprilysin thụ thể Angiotensin.
Liao CT et al. ESC Heart Fail. 2021;8(5):4199-4210

Hiệu quả của ivabradine là nhất quán trên các loại thuốc và thiết
bị điều trị HF nền khác nhau

Phân tích hồi cứu ở 876 bệnh nhân với HFrEF được điều trị bằng ivabradine khi xuất viện trong hai cơ sở dữ
liệu HF đa trung tâm ở Đài Loan

Biến số
Tất cả bệnh nhân
Thuốc ức chế hệ renin-angiotensin 0.097

ARNI
ACEI / ARB
No ACEI / ARB / ARNI

Thuốc chẹn beta 0.571
Có
Không

Thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid 0.844
Có
Không

Digoxin 0.698
Có
Không

Liệu pháp tái đồng bộ tim 0.035
Có
Không

Cấy máy tạo nhịp phá rung 0.014
Có
Không

0 1.250.25 0.5 0.75 More risk with 
Ivabradine

1.00 1.5 1.75 2Less risk with 
Ivabradine

Hướng tiếp cận tối ưu hóa điều trị suy tim

William T. Abraham, et al. J Am Coll Cardiol HF 2020;8:961–72Mona Fiuzat, et al. J A C C 2022; 7 9(5): 5 0 4 – 5 1 0
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Kết luận
 Suy tim vẫn còn nguy cơ tái nhập viện và tử vong cao nếu không được quản 

lý tối ưu

 4 nhóm thuốc nền tảng đã chứng minh cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân 
suy tim EF giảm: ARNI/ACEi/ARB, chẹn bêta, kháng aldosterone, SGLT2i

 Tỉ lệ cao bệnh nhân suy tim không đạt được điều trị tối ưu theo khuyến cáo 

 Điều trị thuốc cho người bệnh suy tim với PSTM giảm bị ảnh hưởng bởi các 
yếu tô:́ huyết áp, tần số tim, nhịp tim, bệnh thận mạn/tăng K máu.

 Kiểm soát tần số tim còn cao trong suy tim: chẹn beta và/hoặc phối hợp với 
ivabradine mang lại cải thiện tiên lượng

 Điều trị nội khoa suy tim là “nghệ thuật chọn và phối hợp thuốc dựa trên cá 
thể hóa”

Xin cám ơn quí
Thầy Cô và đồng nghiệp
đã lắng nghe
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