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Ca lâm sàng tối ưu hóa và cá thể hóa bệnh nhân
suy tim từ giai đoạn cấp đến mạn

TS.BS. Nguyễn Quốc Thái
Viện Tim Mạch Việt Nam

Time is what we want most,
but what we use worst.
Thời gian là thứ mà ta mong muốn có nhất, cũng là thứ ta lãng phí nhất

<50%
BN Sống

trong vòng
4 năm

4-year survival
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Ca lâm sàng
• BN nam 68 tuổi

• Lý do nhập viện: khó thở khi đi lại

• Bệnh sử: khó thở khi gắng sức 3 tháng trước nhập viện

• Yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch:
• Hút thuốc lá 40 năm hiện đã bỏ
• RL lipid máu
• ĐTĐ mới phát hiện

• Khám bệnh:
• Khó thở NYHA III
• Không đau ngực
• Tim đều 100ck/ph, HA: 100/60 mmHg
• Phổi ít ran ẩm hai đáy, gan không to, không phù ngoại vi

Xét nghiệm

• Glucose máu: 14.1mmol/L; HbA1C: 8.0%
• Ure: 7.0 mmol/L; Creatinin 101 Mmol/L; MLCT: 48ml/ph
• A.uric: 454 Mmol/L
• C-T: 5.31 mmol/L; TG: 1.8 mmol/L; HDL-C: 0.73 mmol/L; LDL-C: 

3.76 mmol/L
• GOT: 22 U/L; GPT: 24 U/L
• Na: 138mmol/L; K: 3.8mmol/L; Cl: 103mmol/L
• Hs Troponin T: 25.47 ng/L(lần 1); 23.57ng/L (lần 2 sau 3h)
• NT-pro BNP: 705 pg/ml; D-dimer: 0.204
• CTM: HC: 5.26 T/L; HGB: 147g/L; TC: 295 G/L; BC: 5.81 G/L

VIVA 2022



5/10/2022

3

Điện tâm đồ

X quang tim phổi thẳng
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Siêu âm tim

• Dd: 62mm; Ds: 52mm; EF: 
29% (Simpson)

• Không vận động 2/3 VLT 
phía mỏm, 1/3 thành trước
thất trái về phía mỏm

• HoHL vừa, HoBL vừa, 
chức năng tâm thu thất
phải còn bù

• PAPs: 46 mmHg

Câu hỏi 1: Chẩn đoán BN này?

1. Suy tim mạn tính

2. Suy tim cấp mới phát hiện

3. Suy tim tiến triển
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Tiếp cận chẩn đoán suy
tim cấp mới phát hiện

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 

Các dạng lâm sàng của suy tim cấp

Cơ chế chính

Nguyên nhân chính

Khởi phát

Điều trị chính

Bất thường huyết

động chính

Biểu hiện lâm sàng
chính

Phù phồi cấp Sốc timSuy tim mất bù cấp Suy thất phải đơn
thuần

RL chức nặng thất trái
Giữ muối và nước

Tích tụ dịch, tăng áp lực
thất trái

Từ từ (ngày) Nhanh (giờ) Từ từ hoặc nhanh Từ từ hoặc nhanh

Tăng LVEDP và PCWP
Cung lượng tim thấp hoặc
bt
HATT bt hoặc thấp

Ẩm và ấm HOẶC Ẩm và
lạnh

Ẩm và ấm Ẩm và lạnh Ẩm và lạnh

Lợi tiểu
Giãn mạchb

Lợi tiểu
Thuốc Inotropic/ hạ áo
(nếu giảm tưới máu/ hạ
huyết áp ngoại vi)
Ngắn hạn MCS hoặc RRT 
nếu cần

Lợi tiểu cho tắc nghẹn
ngoại vi
Thuốc Inotropic/ hạ áo
(nếu giảm tưới máu/ hạ
huyết áp ngoại vi)
Ngắn hạn MCS hoặc RRT 
nếu cần

Thuốc Inotropic/ hạ áo
Ngắn hạn MCS hoặc
RRT nếu cần

Tăng LVEDP và PCWPa

Cung lượng tim bt
HATT bt tới cao

Tăng RVEDP
Cung lượng tim thấp
HATT thấp

Tăng LVEDP và PCWPa

Cung lượng tim thấp
HATT thấp

Phân bố lại dịch đến phổi
và suy hô hấp cấp

Tăng áp lực ven trung tâm
hoặc giảm tưới máu hệ
thống thường xuyên

Giảm tưới máu hệ thống

Rối loạn chức năng tim
nghêm trọng

Rối loạn chức năng thất
phải và/hoặc tăng áp lực
động mạch phổi tiền mao
mạch

Tăng hậu gánh và/hoặc rối
loạn chức năng tâm thu
thất trái
Hở van tim
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Quản lý BN suy tim mất
bù cấp

Quản lý BN suy tim mất bù cấp

Tắc nghẽn/ Quá tải dịch

Giảm tưới máu

Lợi tiểu quai
(nhóm I)

Tối ưu hóa điều trị
bằng thuốc

(nhóm I)

Giảm tắc nghẽn

Lợi tiểu quai
(nhóm I) và cân nhắc
Inotropes (nhóm IIb)

Giảm tưới máu
và giảm tắc nghẽn

Tăng liều thuốc lợi tiểu
(nhóm I) và/ hoặc kết hợp
thuốc lợi tiểu (nhóm IIa)

Cân nhắc thuốc vận
mạch (i.e.

norepinephrine) (IIb)

Kháng thuốc lợi tiểu và giai
đoạn cuối của suy thận

Giảm tưới máu dai dẳng
Cơ quan bị phá hủy

Thay thế thận (IIa)

HOẶC

Cân nhắc chăm sóc
giảm nhẹ

VÀ/ HOẶC

Thay thế thận (IIa)

HOẶC

Cân nhắc chăm sóc
giảm nhẹ

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure 

Câu hỏi 2: Các nguyên nhân gây suy tim cấp
thường gặp?

1. Hội chứng ĐMV cấp

2. Cơn THA khẩn cấp

3. Rối loan nhịp tim

4. Nguyên nhân cơ học

5. Thuyên tắc ĐM phổi

6. Nhiễm trùng

7. Ép tim

8. Tất cả các nguyên nhân trên
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Xử trí ban 
đầu BN suy

tim cấp

Quản lý BN nghi ngờ suy tim cấp

Pha tối cấp: Sau khi
tiếp xúc với NVYT

Pha cấp: 60-120 phút
đầu tiên

Xác định nguyên nhân cấp

Ngay lập tức ổn định BN với
điều trị đặc thù

Sốc tim và/hoặc suy hô hấp

Hỗ trợ bởi thuốc

Hỗ trợ hô hấp

Điều trị tương lai

Hội chứng vành cấp
Cơn đau huyết áp cấp

Rối loạn nhịp tim
Nguyên nhân cơ học

Thuyên tắc phổi
Nhiễm trùng

Hội chứng chèn ép tim cấp

2021 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure 

VIVA 2022



5/10/2022

8

Kết quả chụp ĐMV 

Chẩn đoán: Suy tim cấp mất bù có phân suất tống máu giảm- Hội
chứng ĐMV mạn tính- ĐTĐ type 2 - Suy thận CKD3a

Tắc hoàn toàn mạn tính LAD1- hẹp 50% LCx tại lỗ

Syntax Score: 24,5 điểm
EuroSCORE II: 5,98%

VIVA 2022
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Câu hỏi 3: Hướng xử trí tiếp theo BN này?

1. Điều trị nội khoa

2. Can thiệp ĐMV

3. Phẫu thuật cầu nối chủ vành

Khuyến cáo về tái tưới máu cơ tim ở BN suy tim
phân suất tống máu giảm (HFrEF)

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 
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Kết quả can thiệp ĐMV

Tình trạng lâm sàng trước khi xuất viện

• Khó thở NYHA II

• Tim đều 90ck/ph, HA: 90/60mmHg

• Phổi không ran, gan không to, không phù

VIVA 2022
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Hướng dẫn điều trị suy tim hiện hành

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 

Khuyến cáo về điều trị trước và sau khi ra viện ở BN nhập
viện do suy tim cấp

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 
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The fantastic FOUR of HFrEF management 

SURVIVE Study 

p <0.0001 

Beneficial association of beta-blocker therapy on recovery from severe acute heart failure treatment: Data from the 
Survival of Patients With Acute Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Support trial: 1,327pts

Bohm M, Link A, Cai D, et al.  Crit Care Med 2011;39:940-4. 
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Tiêu chí chính

• Nhập viện do suy tim mất bù cấp

• LVEF ≤40% trong vòng 6 tháng gần nhất

• NT-proBNP ≥1600pg/mL hoặc BNP ≥400 pg/mL tại thời điểm nhận bệnh

• Điều trị ổn định trong thời gian nằm viện
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Thời gian theo dõi
Ban đầu Tuần 1 Tuần 2 Tuần 4 Tuần 8

HR 0.71 (95% CI 0.63, 0.80); P<0.001
Enalapril

Sacubitril/Valsartan

Thay đổi mức NT-proBNP so với ban đầu *

397 355 363 365 349
394 359 351 350 348

Số BN

Sacubitril/Valsartan 
Enalapril 
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Sacubitril/Valsartan  
n=440

Enalapril
n=441

1
4

21 28 35 42 49 56

Ngày từ lúc phân ngẫu nhiên

HR 0.54 (95% 0.63, 0.80) P=0.001
NNT=13

Phối hợp tử vong, nhập viện do suy tim, 
LVAD, chờ ghép tim1

440 434 421 416 381
441 429 418 408 352

Số BN2

Sacubitril/Valsartan 
Enalapril 

405
394

398
367

388
367

385
357

PIONEER HF Study 

Velazquez et al. N Engl J Med 2019;380:539-548

•Treatment with empagliflozin produced total clinical benefit among patients 
hospitalized with AHF across the entire range of KCCQ 
•• Indicates that the benefits of empagliflozin in this patient group are 
independent of symptomatic impairment at baseline 
•Empagliflozin significantly improved all key KCCQ domains (which 
collectively encompass symptoms, physical function, quality of life, and 
social function) 
•Benefits generally consistent across demographic and clinical 
characteristics, seen as early as 15 days, and maintained through 90 days 

Conclusions 

Main results 

Effects of empagliflozin versus placebo on change in KCCQ-OSS, 
-CSS, -PLS and -QoL 

EMPULSE trial 

CIRCULATION. 2022; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059725 
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Tiếp cận cá thể hóa!!!

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

Dựa trên 4 thông số nền tảng

VIVA 2022
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Rosano G.M.C et al. European Journal of Heart Failure (2021) doi:10.1002/ejhf.2206

Tiếp cận điều trị cá thể hóa theo bệnh cảnh lâm sàng

VIVA 2022
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Rosano G.M.C et al. European Journal of Heart Failure (2021) doi:10.1002/ejhf.2206

Cá thể hóa điều trị theo bệnh cảnh lâm sàng

VIVA 2022
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Điều trị lúc BN ra viện

• Aspirin+ Clopidogrel:100/75mg

• ARNI 50mg BlD

• Aldactone 25mg

• Bisopronol 1.25mg

• Ivabradine 5mg BID

• Empagliflozin 10mg+ MetforminXR 1000mg

• Artovastatin 40mg

VIVA 2022
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… khám lại sau 1 tháng

• Đỡ khó thở

• Tim đều 70ck/ph, HA: 95/60mmHg

• Siêu âm tim: Dd; 58mm; EF: 41% (Simpson)

Câu hỏi 4: Chẩn đoán hiện tại?

1. Suy tim phân suất tống máu giảm (HFrEF)

2. Suy tim phân suất tống máu giảm nhẹ (HFmrEF)

3. Suy tim phân suất tống máu bảo tồn (HFpEF)

4. Suy tim phân suất tống máu cải thiện (HFimpEF)

VIVA 2022
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Phân loại suy tim dựa vào chức năng thất trái (LVEF)

Heidenreich et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Heart Failure Guideline 

Câu hỏi 5: Hướng điều trị tiếp theo?

1. Giữ nguyên liều điều trị

2. Tăng dần đến liều mục tiêu

3. Giảm bớt thuốc/liều điều trị

VIVA 2022
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39

• Figure 6. 
Treatment of 
HFrEF Stages 
C and D

Colors correspond to COR in Table 2. 

Treatment recommendations for
patients with HFrEF are displayed.
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.

Heidenreich et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Heart Failure Guideline 

40

Suy tim phân suất tống máu hồi phục

Khuyến nghị cho bệnh nhân Suy tim phân suất tống máu hồi phục

Các nghiên cứu tham khảo hỗ trợ khuyến nghị được tóm tắt trong Phần bổ sung dữ liệu trực tuyến.

COR LOE Khuyến cáo

1 B-R

1. HFrEF sau khi điều trị, GDMT nên được tiếp tục để ngăn ngừa tái phát rối loạn 

chức năng HF và LV, ngay cả ở những bệnh nhân có thể không có triệu chứng.

Heidenreich et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Heart Failure Guideline 
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Greene, S.J. et al. J Am Coll Cardiol. 2018;72(4):351–66. 

The CHAMP-HF Registry 2016-2018 
Use and Dosing of GDMT Among Patients With Chronic HFrEF in Contemporary U.S. Outpatient Practice 
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Conclusions 
A personalized alert triggered via the EHR during office 
visits led to significantly higher number of HFrEF patients 
on appropriate GDMT 
This low-cost tool can be rapidly embedded into the EHR 
at integrated health care systems and lead to widespread 
improvements in the care of heart failure patients 

Primary Clinical Endpoint: Additional GDMT Class 

Secondary Clinical Endpoint: +GDMT Class/↑Dose 
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The DIAMOND Trial 

Conclusions 

•Most patients (84.6%) with HFrEF and RAASi-related hyperkalemia could achieve 
optimal doses of RAASi, including an MRA, when treated with patiromer, while 
maintaining normal serum K+ 
•Patiromer treatment maintained lower serum K+ levels 

– Effect consistent across all prespecified subgroups 
•Patiromer was associated with a lower incidence of hyperkalemia events and greater 
proportion of patients being maintained on MRA at target doses 
•The win-ratio for hyperkalemia events accounting for mortality and morbidity and the 
overall RAASi use score were both significantly higher with patiromer treatment 

VIVA 2022
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Kết luận
• Suy tim là một hành trình tiến triển giữa các giai đoạn cấp và mạn tính

• Cần tiếp cận sớm, tìm nguyên nhân trong giai đoạn cấp mất bù

• Các thuốc: ARNI/ACEI/ARB; BB; MRA và SGLT2i là bốn trụ cột nền tảng trong
điều trị HFrEF. Cần phối hợp sớm và đạt đến liều đích cần điều trị

• Tuy nhiên cần cá thể hóa để có sự lựa chọn tối ưu cho từng đối tượng BN

• Ivabradine là thuốc có thể kết hợp hoặc thay thế trong trường hợp BB không
dung nạp

• Nên có nhiều chiến lược phối hợp giúp đạt được số lượng thuốc cũng như liều
đích.

VIVA 2022


