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Tóm tắt

◊ Rối loạn nhịp nhĩ, nhịp hỗn loạn và bất thường, tỉ lệ hiện mắc tăng dần theo độ tuổi và ảnh hưởng đến gần 5%
đối tượng trên 69 tuổi.

◊ Tỉ lệ mắc bệnh và tỉ lệ tử vong cao đáng kể, bao gồm đánh trống ngực, khó thở, đau thắt ngực, chóng mặt hoặc
ngất, và mang những đặc điểm của suy tim xung huyết (CHF), bệnh cơ tim do nhịp tim nhanh, đột quỵ, và tử
vong.

◊ Điện tâm đồ cho thấy không có sóng P, xuất hiện sóng rung nhĩ và phức bộ QRS không đều.

◊ Phần lớn bệnh nhân rung nhĩ khởi phát mới hoặc 'cấp tính' không cần khử rung ngay lập tức. Hầu hết bệnh nhân
sẽ cần được điều trị thuốc để kiểm soát nhịp thất.

◊ Những bệnh nhân bị rối loạn huyết động cần được khử rung bằng dòng điện một chiều.

◊ Nếu không rõ khoảng thời gian chính xác khởi phát rung nhĩ, thì phải tiến hành siêu âm tim qua thực quản để
loại trừ cục máu đông bên nhĩ trái trước khi khử rung.
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Định nghĩa
Rung nhĩ là tình trạng loạn nhịp nhanh trên thất. Tình trạng này có đặc điểm là hoạt động tâm nhĩ trên điện tâm đồ bề
mặt không đều, trong đó các sóng rung nhĩ có hình dạng, biên độ và thời gian khác nhau, do đáp ứng tâm nhĩ bất thường,
trong khi chức năng dẫn truyền nhĩ thất không đổi.[1] Rung nhĩ mới khởi phát tức là cơn rung nhĩ mới xuất hiện hoặc lần
đầu phát hiện thấy, bất kể có triệu chứng hay không.

Bài viết này sẽ tập trung vào rung nghĩ mới khởi phát trong trường hợp không có bệnh van tim và không phẫu thuật.

Dịch tễ học
Rung nhĩ được coi là chứng rối loạn nhịp kéo dài thường gặp nhất;[2] [4] tuy nhiên, rất khó xác định tỉ lệ hiện mắc chính
xác. Tỉ lệ mắc mới rung nhĩ tăng dần theo độ tuổi, dao động trong khoảng từ 2 đến 3 ca bệnh mới trong quần thể gồm
1000 đối tượng mỗi năm, trong độ tuổi từ 55 đến 64, cho đến 35 ca bệnh mới trong quần thể gồm 1000 đối tượng mỗi
năm trong độ tuổi từ 85 đến 94.[5]

Mặc dù tỉ lệ mắc mới và tỉ lệ hiện mắc rung nhĩ theo độ tuổi thấp hơn ở nam giới so với phụ nữ, nhưng nguy cơ tử vong
do rung nhĩ ở phụ nữ lại tương đương hoặc cao hơn so với nam giới.[3] Phụ nữ bị rung nhĩ có thể xuất hiện nhiều triệu
chứng hơn, nhiều tuổi hơn và/hoặc có nhiều bệnh lý đi kèm hơn nam giới. Tại Hoa Kỳ, tỉ lệ hiện mắc rung nhĩ trên thực
tế nhìn chung dao động trong khoảng từ 2,5% đến 5%,[6] [7] và trong số những trường hợp nhập viện cấp cứu do tình
trạng cấp tính, thì 3% đến 6% là bị rung nhĩ.[8] [9] [10]

Dữ liệu dịch tễ về rung nhĩ mới hoặc cấp tính còn khá ít. Kết quả ngoại suy từ nghiên cứu Framingham cho thấy rằng tỉ
lệ mắc mới rung nhĩ mới hoặc cấp tính ở phụ nữ và nam giới tuổi trung niên (55 tuổi) tương ứng là 0,2% và 0,3%.[11] Ở
những bệnh nhân bị đột quỵ lần đầu do nhồi máu não, tỉ lệ hiện mắc rung nhĩ khá cao (15% đến 25%), và tỉ lệ mắc mới
rung nhĩ là khoảng 5%.[12] [13] Các nghiên cứu đánh giá kết quả theo dõi điện tâm đồ kéo dài (dùng máy ghi sự kiện 30
ngày hoặc thiết bị theo dõi nhịp tim có thể gắn vào cơ thể) ở những bệnh nhân bị đột quỵ vô căn đã phát hiện thấy rằng
rung nhĩ thường xảy ra ở những bệnh nhân này.[14] [15] Rung nhĩ mới xảy ra ở khoảng 10% bệnh nhân sau khi bị nhồi
máu cơ tim cấp và 20% bệnh nhân bị suy tim, và là yếu tố độc lập dự báo tiên lượng xấu dài hạn và ngắn hạn ở những
bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và suy tim.[16] [17] [18]

Bệnh căn học
Bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, bệnh van tim, đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp, COPD (bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính) và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và tuổi cao được coi là những yếu tố nguy cơ làm tiến triển rung nhĩ
mới.[2] [4] [5] [10] Tuy nhiên, rung nhĩ vẫn có thể xảy ra mặc dù bệnh nhân không xuất hiện những căn bệnh tim tiềm
ẩn hay những căn bệnh không liên quan đến tim, ví dụ như do nghiện bia rượu.[5] [19]

Sinh lý bệnh học
Sinh lý bệnh rung nhĩ liên quan đến nhiều nguyên nhân và những thay đổi sinh lý điện tim phức tạp, trong đó rung nhĩ là
con đường chung cuối cùng.[2] [4] [5] [20] [21] [22] Rung nhĩ thường là do tâm nhĩ có bất thường về mặt giải phẫu và
mô học, do một căn bệnh tim tiềm ẩn nào đó. Giãn tâm nhĩ kèm viêm và xơ hóa là nguyên nhân gây ra chênh lệch trong
các giai đoạn trơ trong mô tâm nhĩ và kích thích vòng vào lại, một nguyên nhân gây rung nhĩ. Hiện tượng phân sóng mẹ
thành nhiều sóng con khi tâm nhĩ bị giãn kết hợp với giai đoạn trơ ngắn và đặc tính dẫn truyền chậm dẫn đến rung nhĩ
kéo dài. Việc xuất hiện ổ phát xung nhanh tại nhĩ, thường là trong các tĩnh mạch phổi, có thể gây rung nhĩ kéo dài theo cơ
chế đầu tiên.[21]
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Nhiều sóng rung nhĩ áp đảo lẫn nhau trong tâm nhĩ và đến nút nhĩ thất bằng nhiều tín hiệu.

Nguồn: Cox D, Dougall H. Student BMJ. 2001;09:399-442

Rung nhĩ cũng có thể gây ra chứng rối loạn nhịp nhanh khác, chẳng hạn như nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ hoặc nhịp tim
nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất và nhịp tim nhanh do vòng vào lại nhĩ thất. Nhịp tim nhanh do vòng vào lại nhĩ thất
xảy ra khi xuất hiện ẩn hoặc hiện rõ đường truyền dẫn bất thường.[5] [10] [4] [22] [20] Những bệnh nhân mắc hội chứng
Wolff-Parkinson-White có đường dẫn truyền phụ bẩm sinh, và do đó làm rối loạn nhịp.

Rung nhĩ mới làm tăng lưu lượng máu chảy đến động mạch vành. Tuy nhiên, mức này vẫn chưa đủ để bù lại nhu cầu oxy
tăng cao của cơ tim, xảy ra do nhịp thất bất thường.[23] Thiếu máu cục bộ cơ tim có thể xảy ra ở cả những bệnh nhân
không bị bệnh mạch vành và như vậy sẽ dẫn đến rối loạn chức năng thất trái và các triệu chứng phát sinh như khó chịu ở
ngực, chóng mặt và thở gấp.[23]

Phân loại

Phân loại rung nhĩ
Các hướng dẫn hành nghề trong điều trị những bệnh nhân bị rung nhĩ do Trường môn tim mạch Hoa Kỳ (ACC), Hiệp hội
Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC) và Hiệp hội Nhịp tim (HRS) lập ra phân rung nhĩ thành
những loại sau:[2]

• Rung nhĩ cơn: rung nhĩ tái phát tự động khỏi trong vòng 7 ngày.
• Rung nhĩ bền bỉ: kéo dài hơn 7 ngày.
• Rung nhĩ dai dẳng: rung nhĩ liên tục trong >1 năm.
• Rung nhĩ vĩnh viễn: kháng trị với phương pháp khử rung và không thể phục hồi về nhịp xoang hoặc nhịp xoang

không ổn định, phải chấp nhận rung nhĩ là nhịp chính. Bệnh nhân và bác sĩ đã quyết định là không cố phục hồi về
nhịp xoang bằng bất cứ cách nào, bao gồm cả dùng can thiệp bằng đường ống thông hoặc phẫu thuật.

• Rung nhĩ không có bệnh van tim: không có hẹp van hai lá do thấp, không có van hai lá cơ học hoặc sinh học, hoặc
sửa van hai lá.

Hiệp hội Tim mạch châu Âu cũng đã có cách phân loại theo lâm sàng như sau:[3]
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• Do bệnh tim cấu trúc: ví dụ: rối loạn chức năng thất trái hoặc suy tim tâm trương, tăng huyết áp kéo dài. Khởi phát
rung nhĩ trong trường hợp này là nguyên nhân thường gặp khiến bệnh nhân phải nhập viện và là một yếu tố dự
đoán diễn biến lâm sàng xấu.

• Rung nhĩ do ổ tự động: thường xảy ra ở những người trẻ tuổi, có triệu chứng gặp những cơn rung nhĩ nhanh, lặp
lại và các cơn rung nhĩ kịch phát nhanh, thường xuyên.

• Đa gen: có thể là rung nhĩ khởi phát sớm.
• Hậu phẫu: thường là sau khi phẫu thuật tim và thường sẽ tự khỏi.
• Hẹp van hai lá hoặc liên quan đến van tim sinh học.
• Vận động viên: thường là kịch phát; liên quan đến thời gian/cường độ luyện tập.
• Đơn gen: bệnh cơ tim di truyền, bao gồm rối loạn kênh dẫn truyền ion.
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Khám sàng lọc
Các nghiên cứu đánh giá kết quả theo dõi điện tâm đồ kéo dài (dùng máy ghi sự kiện 30 ngày hoặc thiết bị theo dõi nhịp
tim có thể gắn vào cơ thể) ở những bệnh nhân bị đột quỵ vô căn đã phát hiện thấy rằng rung nhĩ thường xảy ra ở những
bệnh nhân này.[14] [15] Đột quỵ có thể là biểu hiện ban đầu của rung nhĩ, do đó có thể cân nhắc đến các chiến lược sàng
lọc phòng ngừa rung nhĩ chính ở những bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ cao. Hiện vẫn chưa có sự đồng ý của chuyên gia
cũng như không có khuyến cáo hướng dẫn nào về việc sàng lọc những bệnh nhân bị rung nhĩ không có triệu chứng. Tuy
nhiên, có thể tiến hành sàng lọc rung nhĩ ở những bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim. Trong
một nghiên cứu quan sát gồm những bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp tim, rung nhĩ khởi phát mới và rung nhĩ kéo dài
được quan sát là thường xảy ra ở những bệnh nhân bị block tim hoặc suy nút xoang, nhưng xảy ra chủ yếu ở những bệnh
nhân bị suy nút xoang.[33]

Ngăn ngừa thứ cấp
Giảm cân kết hợp với việc kiểm soát triệt để những yếu tố nguy cơ đã được chứng minh là làm giảm gánh nặng và mức
độ nghiêm trọng của triệu chứng rung nhĩ, và giúp hạn chế quá trình tái cấu trúc cơ tim được hiệu quả.[71]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một ông cụ 65 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và tăng Lipid máu đến phòng cấp cứu và tai nạn khi lần
đầu khởi phát cơn đánh trống ngực dồn dập, thở gấp và khó chịu ở ngực. Những triệu chứng cơ năng này trở nên ngày
càng nguy kịch và kéo dài trong 4 giờ. Khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân có mạch quay bất thường với tốc độ đập
là 90 đến 110 nhịp/phút, huyết áp 110/70 mmHg, và nhịp thở là 20 nhịp/phút. Tiếng tim không đều, không nghe thấy
tiếng tim T3 hoặc T4 thổi hoặc đập như ngựa phi. Không phát hiện những bất thường khác khi khám.

Tiền sử ca bệnh #2

Một phụ nữ 56 tuổi có tiền sử sụt cân, lo lắng và mất ngủ trong 6 tuần đến phòng khám trong tình trạng đánh trống
ngực và khó thở. Bệnh nhân có mạch bất thường, từ 140 đến 150 nhịp/phút. Huyết áp là 95/55 mmHg. Bà trông có vẻ
gầy yếu, khá lo lắng và bồn chồn. Lòng bàn tay của bà ướt đẫm mồ hôi và run rẩy. Ở cổ bà xuất hiện một cục bướu có
thể sờ thấy. Kết quả khám mắt cho thấy cả hai bên mắt đều bị lồi.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Hầu hết những bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ đều có biểu hiện là đánh trống ngực dồn dập, cảm giác rung trong
ngực, chóng mặt hoặc thở gấp. Một số bệnh nhân cũng có thể bị đột quỵ và gặp các biến cố thuyên tắc huyết khối. Cần
tìm hiểu về cơn khởi phát đầu tiên, thời gian và các yếu tố báo hiệu.

Tiền sử và khám lâm sàng
Hầu hết các bệnh nhân đều biểu hiện các triệu chứng có liên quan đến rối loạn nhịp, và hầu như đều do nhịp thất
nhanh. Các triệu chứng điển hình bao gồm đánh trống ngực, cảm giác tim đập thình thịch, chóng mặt, và thở gấp. Một
số bệnh nhân có thể biểu hiện các dấu hiệu thần kinh khu trú, chẳng hạn như liệt nửa người hoặc không nói được do
đột quỵ.

Cần đánh giá mạch của bệnh nhân. Mạch đập bất thường, cả nhịp và âm lượng, đều là đặc trưng của bệnh. Cần tìm ra
các triệu chứng thực thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây rung nhĩ, chẳng hạn như tĩnh mạch cổ nổi và tiếng ran ở đáy hai
bên phổi ở chứng suy tim hoặc run cơ, đổ mồ hôi và xuất hiện cục bướu ở chứng cường giáp.

ECG
Xét nghiệm đầu tiên phải là điện tâm đồ. Nếu những sóng P bị thiếu được thay bằng các sóng rung bất thường và
phức bộ QRS bất thường thì có thể xác nhận kết quả chẩn đoán là bệnh nhân bị rung nhĩ.
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Rung nhĩ

Từ thông tin thu thập được của Arti N. Shah và Bharat K. Kantharia

Ngược lại, sóng P được thay bằng sóng dạng hình răng cưa ở các chuyển đạo chi, và phức bộ QRS rối loạn bất thường
(thường là 2:1, 3:1, 4:1) đều là những đặc điểm đặc trưng của chứng cuồng nhĩ. Sóng P ở những bệnh nhân bị nhịp
tim nhanh nhĩ có thể có hình thái bất thường và biến đổi.
[Fig-3]

[Fig-4]

Điện tâm đồ cũng có thể phát hiện những nguyên nhân tiềm ẩn có thể có, chẳng hạn như dày thất trái hoặc nhồi máu
cơ tim cũ.

Xét nghiệm để phát hiện những yếu tố gây bệnh
Cần tiến hành xét nghiệm sinh hóa máu để phát hiện xem bệnh nhân có nồng độ Kali hoặc Magiê bất thường hay
không. Cần kiểm tra chất chỉ điểm sinh học tim nếu bệnh nhân thấy đau ngực. Khi tiến hành đánh giá ban đầu, cần xét
nghiệm cả chức năng tuyến giáp, đặc biệt là ở người cao tuổi, bởi các triệu chứng thực thể kinh điển của bệnh cường
giáp có thể không rõ ràng.[25]

Những bệnh nhân bị rung nhĩ có thể có nồng độ Troponin độ nhạy cao (Tropoinin hs) tăng cao. Nồng độ Troponin hs
là yếu tố độc lập có liên quan đến nguy cơ đột quỵ tăng cao, tử vong do bệnh tim và xuất huyết nặng, và nồng độ này
giúp cải thiện khả năng phân tầng nguy cơ hơn cả thang điểm CHA2DS2-VASc.[26]

Xét nghiệm chức năng gan có hiệu quả trong việc xác định xem liệu bệnh nhân có bị rối loạn đa tạng ảnh hưởng đến
gan hay không. Ngoài ra, cũng có thể dùng chỉ số chức năng gan để chọn các loại thuốc chống loạn nhịp phù hợp và
để theo dõi hiệu quả của thuốc chống loạn nhịp. Ví dụ, Amiodarone chống chỉ định ở những bệnh nhân bị rối loạn
chức năng gan; và cần ngừng dùng Amiodarone nếu xét nghiệm chức năng gan cho ra các kết quả bất thường.

Cần thực hiện chụp X quang ngực (XQ ngực thẳng) để xem bệnh nhân có bệnh tim cấu trúc tiềm ẩn hay không, chẳng
hạn như giãn các buồng tim hay vôi hóa van tim và có triệu chứng thực thể của suy tim. XQ ngực thẳng cũng giúp
phát hiện nguyên nhân gây ra rung nhĩ, chẳng hạn như viêm phổi.
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Sau khi đánh giá ban đầu, cần siêu âm tim cho bệnh nhân để đánh giá kích thước các buồng tim và chức năng thất
trái. Thủ thuật này cũng giúp tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh van tim. Cần phải siêu âm tim qua thực
quản (TEE) cho bệnh nhân trước khi tiến hành khử rung (trừ khi bệnh nhân đã được dùng thuốc chống đông máu) để
loại trừ cục máu đông trong nhĩ trái.
[Fig-5]

Có thể phải tiến hành thăm dò điện sinh lý để phát hiện các rối loạn nhịp, chẳng hạn như hội chứng Wolff-Parkinson-
White, cuồng nhĩ và cơn tim nhanh kịch phát trên thất.[3]

Cả siêu âm tim gắng sức và nghiệm pháp gắng sức bằng cách chụp hình ảnh hạt nhân đều giúp phát hiện những bất
thường về mặt cấu trúc trong tim và giúp đánh giá bệnh mạch vành. Nghiệm pháp gắng sức cũng có thể giúp đánh giá
mức kiểm soát nhịp tim phù hợp khi cần kiểm soát nhịp. Ngoài ra, nghiệm pháp này còn giúp xác định xem liệu có
ảnh hưởng gây loạn nhịp tim nào từ thuốc chống loạn nhịp loại Ic mà bệnh nhân "phải sử dụng" không, chẳng hạn
như Flecainide và Propafenone.

Cả siêu âm tim gắng sức và nghiệm pháp gắng sức bằng cách chụp hình ảnh hạt nhân đều giúp phát hiện những bất
thường về mặt cấu trúc trong tim và giúp đánh giá bệnh mạch vành. Nghiệm pháp gắng sức cũng có thể giúp đánh giá
mức kiểm soát nhịp tim phù hợp khi cần kiểm soát nhịp. Ngoài ra, nghiệm pháp này còn giúp xác định xem liệu có
ảnh hưởng gây loạn nhịp tim nào từ thuốc chống loạn nhịp loại Ic mà bệnh nhân "phải sử dụng" không, chẳng hạn
như Flecainide và Propafenone.

Nghiệm pháp gắng sức sử dụng máy chạy bộ có thể giúp phân tầng nguy cơ đối với nguy cơ đột tử do bệnh tim ở
những bệnh nhân bị hội chứng Wolff-Parkinson-White. Đột nhiên mất sóng Delta tiền kích thích khi tim đập nhanh
hơn trong quá trình gắng sức cho thấy rằng khả năng dẫn truyền theo đường truyền phụ đã yếu hơn, và do đó nguy cơ
đột tử do bệnh tim khởi nguồn từ rung nhĩ cũng thấp hơn.

[VIDEO: How to perform an ECG animated demonstration ]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tuổi ngày càng tăng

• Có liên quan đáng kể đến nguy cơ gây ra rung nhĩ ở cả hai giới (tỉ suất chênh OR là 2,1 đối với nam giới và 2,2
đối với phụ nữ khi tăng thêm mười tuổi).[24]

Tiểu đường

• Có liên quan đáng kể đến nguy cơ gây ra rung nhĩ ở cả hai giới (tỉ suất chênh là 1,4 đối với nam giới và 1,6 đối
với phụ nữ).[24]

Tăng huyết áp

• Có liên quan đáng kể đến nguy cơ gây ra rung nhĩ ở cả hai giới (tỉ suất chênh là OR 1,5 đối với nam giới và 1,4
đối với phụ nữ).[24]

Suy tim xung huyết

• Có liên quan đáng kể đến nguy cơ gây ra rung nhĩ ở cả hai giới (tỉ suất chênh OR là 4,5 đối với nam giới và 5,9
đối với phụ nữ).[24]
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Bệnh van tim

• Có liên quan đáng kể đến nguy cơ gây ra rung nhĩ ở cả hai giới (tỉ suất chênh OR là 1,8 đối với nam giới và 3,4
đối với phụ nữ).[24]

Bệnh mạch vành

• Bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim đều có liên quan đáng kể đến nguy cơ gây ra rung nhĩ (tỉ lệ chênh OR 1,4 đối
với nam giới và 1,2 đối với phụ nữ).[24]

Các rối loạn nhịp nhĩ khác

• Có thể liên quan đến cuồng nhĩ, hội chứng Wolff-Parkinson-White và nhịp tim nhanh do vòng vào lại nút nhĩ
thất.[3]

Phẫu thuật tim hoặc ngực

• Biến chứng hậu phẫu thường gặp.[3]

Cường giáp

• Khoảng 10% đến 15% số bệnh nhân không điều trị cường giáp sẽ bị rung nhĩ.[25]

Yếu
Các tình trạng thiếu oxy trong phổi

• Bao gồm COPD và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.[3]

Say rượu

• Có thể liên quan đến rung nhĩ (tỉ số rủi ro HR là 1,45 ở những nam giới đã uống ≥35 thức uống chứa cồn mỗi
tuần).[19]

Béo phì

• Những người béo phì có thể bị rối loạn chức năng tâm trương thất trái, rối loạn thần kinh giao cảm và viêm nhiễm
nhiều hơn cũng như thâm nhiễm mỡ vào tâm nhĩ.[3]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Những yếu tố nguy cơ chính bao gồm tuổi, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim sung huyết, bệnh van tim, bệnh
mạch vành, chứng rối loạn nhịp nhĩ khác, phẫu thuật tim hoặc ngực và cường giáp.

Nhịp bất thường (thường gặp)

• Mặc dù là dấu hiệu của rung nhĩ, nhưng tình trạng nhịp không đều lại có thể không được chú ý trong khi mạch
đập rất nhanh.

Các yếu tố chẩn đoán khác

Đánh trống ngực (thường gặp)
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• Đánh trống ngực thường được mô tả là hiện tượng rung trong ngực hoặc cảm thấy tim 'đập thình thịch' hoặc như
'phi nước đại'.

Hạ huyết áp (thường gặp)

• Rung nhĩ kèm nhịp thất nhanh có thể gây rối loạn huyết động.

tăng áp lực tĩnh mạch cổ (thường gặp)

• Rung nhĩ mới có thể liên quan đến chứng suy tim.

Tiếng tim bất thường (thường gặp)

• Có thể nghe thấy tiếng tim ở bệnh van tim tiềm ẩn, chẳng hạn như hẹp van hai lá do bệnh thấp tim.
• Có thể nghe thấy nhịp đập như ngựa phi ở chứng suy tim. Thường không nghe thấy tiếng tim T4 do không có click

ở nhĩ.
• Có thể nghe thấy tiếng cọ ngoài màng tim trong trường hợp bị viêm ngoài màng tim.

Chóng mặt (không thường gặp)

• Xảy ra do nhịp tim nhanh và hạ huyết áp.

khó thở (không thường gặp)

• Tiền sử thở gấp và khó thở khi nằm cho thấy có thể bệnh nhân bị suy tim tiềm ẩn.

ran phổi (không thường gặp)

• Có thể xuất hiện ở những bệnh nhân bị suy tim.

Bằng chứng báo hiệu cơn đột quỵ (không thường gặp)

• Các triệu chứng thực thể, chẳng hạn như liệt nửa người hoặc không nói được, có thể là biểu hiện đầu tiên báo hiệu
rung nhĩ.

• Trong một nghiên cứu dọc, đột quỵ do nhồi máu não có liên quan đến nguy cơ xảy ra rung nhĩ tăng cao, đặc biệt là
ở những người có điểm CHADS2 hoặc CHA2DS2-VASc cao.[27]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

ECG

• Cần tiến hành đầu tiên.
[Fig-6]

Không có sóng P; xuất hiện
sóng nhĩ có kích cỡ, hình dạng
và thời gian khác nhau; phức
bộ QRS không đều

điện giải đồ

• Cần thực hiện xét nghiệm sinh hóa thường quy để đánh giá xem bệnh nhân
có mắc kèm tình trạng nào khác không, và để đánh giá chất điện giải và tình
trạng chuyển hóa.

• Và qua xét nghiệm này cũng có thể chọn được các loại thuốc chống loạn nhịp
và liều lượng.

Có thể cho thấy mức Kali cao
hoặc thấp, hoặc mức Magiê
thấp
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Xét nghiệm Kết quả

Chất chỉ điểm sinh học tim

• Thiếu máu cục bộ cơ tim cũng có thể là nguyên nhân, nhưng cũng có thể là
hậu quả từ rung nhĩ.

• Những bệnh nhân bị rung nhĩ có thể có nồng độ Troponin tăng cao. Nồng độ
Troponin hs là yếu tố độc lập có liên quan đến nguy cơ đột quỵ tăng cao, tử
vong do bệnh tim và xuất huyết nặng, và nồng độ này giúp cải thiện khả năng
phân tầng nguy cơ hơn cả thang điểm CHA2DS2-VASc.[26]

Troponin hoặc CK-MB tăng
cao trong thiếu máu cục bộ cơ
tim

Kiểm tra chức năng tuyến giáp

• Cường giáp có thể xảy ra khi bị rung nhĩ: TSH giảm và FT3 và/hoặc FT4
tăng cao.

Nồng độ TSH giảm trong
cường giáp

CXR

• XQ ngực thẳng ở những bệnh nhân khỏe mạnh và có rung nhĩ mới (ví dụ: do
uống rượu) có thể cho kết quả bình thường.

• Viêm phổi, viêm màng ngoài tim hoặc suy tim có thể báo hiệu rung nhĩ mới.

Có thể phát hiện tim to, đặc
biệt là giãn nhĩ trái; các triệu
chứng thực thể của suy tim;
các bệnh lý báo hiệu khác,
chẳng hạn như viêm phổi

Siêu âm tim qua thành ngực

• Có thể phát hiện những bất thường, chẳng hạn như phì đại thất trái, giãn nhĩ
trái, rối loạn vận độngmột phần hoặc toàn bộ thành tim, hẹp hoặc hở van tim,
bệnh cơ tim kèm LVEF thấp hoặc bệnh màng tim.

• Siêu âm tim ở những bệnh nhân khỏe mạnh và có rung nhĩ mới (ví dụ: do
uống rượu) có thể cho kết quả bình thường.

Có thể cho thấy giãn thất trái;
bệnh van tim; phân suất tống
máu thất trái (LVEF) thấp

Siêu âm tim qua thực quản (TOE)

• Cần tiến hành siêu âm tim qua thực quản ở những bệnh nhân mới khởi phát
rung nhĩ, trong đó thời gian khởi phát rung nhĩ vẫn chưa biết chính xác, và
cần phải khử rung để khôi phục về nhịp xoang.
[Fig-5]

• Sự xuất hiện của huyết khối tâm nhĩ làm tăng nguy cơ đột quỵ do cục máu
đông.

Có thể phát hiện huyết khối
tâm nhĩ

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Thăm dò điện sinh lý tim

• Có thể phát hiện đường phụ gây rối loạn nhịp, chẳng hạn như hội chứng
Wolff-Parkinson-White và các rối loạn nhịp khác, chẳng hạn như nhịp tim
nhanh do vòng lại nút nhĩ thất và nhịp nhanh nhĩ.

Có thể phát hiện thấy đường
phụ bất thường hoặc các rối
loạn nhịp khác

Nghiệm pháp gắng sức

• Cả siêu âm tim gắng sức và nghiệm pháp gắng sức bằng cách chụp hình ảnh
hạt nhân đều giúp phát hiện những bất thường về mặt cấu trúc trong tim và
giúp đánh giá bệnh mạch vành để có thể đánh giá mức kiểm soát nhịp phù
hợp và xác định xem liệu có ảnh hưởng gây loạn nhịp tim nào từ thuốc chống
loạn nhịp loại Ic mà bệnh nhân phải sử dụng không.

• Nghiệm pháp gắng sức sử dụng máy chạy bộ có thể giúp phân tầng nguy cơ
đối với nguy cơ đột tử do bệnh tim ở những bệnh nhân bị hội chứng Wolff-
Parkinson-White. Đột nhiên mất sóng Delta tiền kích thích khi tim đập nhanh
hơn trong quá trình gắng sức cho thấy rằng khả năng dẫn truyền theo đường
truyền phụ đã yếu hơn, và do đó nguy cơ đột tử do bệnh tim khởi nguồn từ
rung nhĩ cũng thấp hơn.

Phát hiện những bất thường về
mặt cấu trúc hoặc bệnh mạch
vành
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Cuồng nhĩ • Tiền sử lâm sàng và khám lâm
sàng có thể không giúp phân
biệt chứng bệnh này với rung
nhĩ.

• Điện tâm đồ phát hiện thiếu
sóng P, xuất hiện sóng cuồng
nhĩ đặc trưng, biểu hiện dưới
dạng sóng hình răng cưa điển
hình ở các chuyển đạo chi ,
và phức bộ QRS không đều
(thường là 2:1, 3:1, 4:1).
[Fig-3]

Hội chứng Wolff-Parkinson-
White

• Thường xảy ra ở những bệnh
nhân trẻ (thiếu niên hoặc đầu 20
tuổi).

• Thường biểu hiện ra khi tập thể
dục.

• Điện tâm đồ kinh điển có đoạn
PR ngắn và sóng Delta trên
phức bộ QRS, báo hiệu sẽ diễn
biến nặng hơn thành rung nhĩ.
[Fig-7]

• Nên tiến hành thằm dò điện
sinh lý tim nhằm điều trị triệt đố
rung nhĩ cho những bệnh nhân
xuất hiện những thay đổi trên
điện tâm đồ báo hiệu hội chứng
Wolff-Parkinson-White, bị rung
nhĩ và nhịp thất nhanh.

Nhịp nhanh nhĩ • Tiền sử lâm sàng và khám lâm
sàng có thể không giúp phân
biệt bệnh này với rung nhĩ. Tuy
nhiên, nhịp tim nhĩ (đặc biệt
là nhịp tim nhanh nhĩ đa ổ) là
chứng bệnh thường gặp hơn
ở những bệnh nhân bị COPD
nặng.

• Điện tâm đồ hiển thị sóng P bất
thường. Ở nhịp tim nhanh nhĩ
đa ổ, có ít nhất 3 hình thái sóng
P khác nhau.
[Fig-4]

Các tiêu chí chẩn đoán

Thang điểm CHA2DS2-VASc cho nguy cơ thuyên tắc huyết khối[2] [3]

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-VASc Score for Stroke Risk ]

Hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Tim mạch châu Âu chú trọng đến phương án điều trị căn cứ trên
yếu tố nguy cơ bằng cách sử dụng thang điểm CHA2DS2-VASc.

Mỗi nguy cơ 2 điểm:

• Tiền sử đột quỵ, TIA (cơn thiếu máu thoáng qua), hoặc thuyên tắc huyết khối
• Tuổi ≥75

Mỗi yếu tố nguy cơ 1 điểm:

• Tuổi 65-74
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• Tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim sung huyết hoặc bệnh mạch máu (nhồi máu cơ tim, xơ vữa động
mạch chủ, bệnh động mạch ngoại vi)

• Nữ giới

CHA2DS2-VASc (suy tim sung huyết/rối loạn chức năng thất trái, tăng huyết áp, tuổi ≥75 [tăng
gấp đôi], đái tháo đường, đột quỵ [tăng gấp đôi], bệnh mạch máu, tuổi 65-74, giới tính [nữ giới])
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Thang điểm CHADS2 đối với nguy cơ thuyên tắc huyết khối[28]

Ở những bệnh nhân bị rung nhĩ và không do bệnh van tim (đặc biệt là bệnh thấp tim), nguy cơ xảy ra đột quỵ do thuyên
tắc huyết khối trước đây từng được dự đoán bằng cách tính điểm CHADS2. Hệ thống điểm CHADS2 khá hữu ích và dễ
nhớ. Tuy nhiên, do nguy cơ xảy ra các biến cố thuyên tắc huyết khối là mang tính liên tục, nên việc phân loại các nguy
cơ thành thấp, trung bình và cao là không xác thực, đặc biệt là khi chỉ xét đến một số ít yếu tố nguy cơ. Giá trị của thang
điểm CHADS2 trong việc phân tầng nguy cơ ở những bệnh nhân bị rung nhĩ và được khử rung trực tiếp là không đáng
tin cậy, đặc biệt là ở những bệnh nhân có điểm CHADS2 thấp,[29] và do đó được thay bằng thang điểm CHA2DS2-
VASc theo hướng dẫn.

Các biến số bao gồm suy tim sung huyết (C), tăng huyết áp (H), tuổi (A), đái tháo đường (D), và tiền sử đột quỵ (S). Mỗi
biến số được tính 1 điểm, ngoại trừ tiền sử đột quỵ hoặc cơn thiếu máu thoáng qua trước đó được tính 2 điểm. Việc đánh
giá mô hình này chỉ ra rằng nguy cơ thấp tương ứng với điểm CHADS2 là 0, nguy cơ trung bình tương ứng với điểm
CHADS2 là 1 đến 2, và nguy cơ cao tương ứng với điểm CHADS2 là >2 đối với nguy cơ sẽ bị đột quỵ do thuyên tắc
huyết khối.

Dưới đây là tỉ lệ đột quỵ/100 bệnh nhân trong nhiều năm không dùng liệu pháp phòng ngừa huyết khối theo điểm
CHADS2:

Đột quỵ 0: nguy cơ đột quỵ 1,9% (Khoảng tin cậy (CI) 95% 1,2-3,0)

Đột quỵ 1: nguy cơ đột quỵ 2,8% (CI 95% 2,0-3,8)

Đột quỵ 2: nguy cơ đột quỵ 4,0% (CI 95% 3,1-5,1)

Đột quỵ 3: nguy cơ đột quỵ 5,9% (CI 95% 4,6-7,3)

Đột quỵ 4: nguy cơ đột quỵ 8,5% (CI 95% 6,3-11,1)

Đột quỵ 5: nguy cơ đột quỵ 12,5% (CI 95% 8,2-17,5)

Đột quỵ 6: nguy cơ đột quỵ 18,2% (CI 95% 10,5-27,4).

Các yếu tố nguy cơ gây bệnh thuyên tắc huyết khối ở những bệnh nhân bị rung
nhĩ

Các hướng dẫn của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ (ACC), Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), Hiệp hội Tim mạch châu
Âu (ESC) và Hiệp hội Nhịp tim (HRS)[2] và Hồ sơ Quốc gia về Rung Nhĩ[30] đã mô tả lý do sử dụng thuốc chống đông
dựa trên các yếu tố nguy cơ đã được đánh giá thông qua điểm CHADS và CHA2DS2-VASc.

Điểm CHADS2 và CHA2DS2-VASc cũng có liên quan trực tiếp đến tỉ lệ mắc mới của rung nhĩ mới.[31]

Các yếu tố nguy cơ yếu hơn và ít được xác nhận

• Nữ giới
• Tuổi từ 65 đến 74
• Bệnh mạch vành
• Cường giáp

Các yếu tố nguy cơ trung bình

• Tuổi ≥75
• Tăng huyết áp
• Suy tim
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• Phân suất tống máu thất trái ≤35%
• Đái tháo đường.

Các yếu tố nguy cơ cao

• Tiền sử đột quỵ, cơn thiếu máu thoáng qua hoặc thuyên tắc
• Hẹp van hai lá
• Van tim nhân tạo

HAS-BLED[32]

[VIDEO: HAS-BLED Bleeding Risk Score ]

HAS-BLED là một thang điểm, trong đó các đặc điểm lâm sàng gồm tăng huyết áp (H), chức năng gan hoặc thận bất
thường (A), đột quỵ (S), xuất huyết hoặc nguy cơ xuất huyết (B), INR bất thường (L), nhóm người cao tuổi (>65 tuổi)
(E) và sử dụng thuốc/bia rượu (thuốc chẳng hạn như thuốc kháng tiểu cầu) (D) được cho 1 điểm. Dựa trên thang điểm
này, nguy cơ xuất huyết cao hơn đáng kể khi có điểm ≥3.

Hệ thống điểm HEMORR2HAGES[30]  [HEMORR2HAGES calculator]

Không chỉ xem xét đến nguy cơ đột quỵ và lợi ích từ liệu pháp chống đông, mà nguy cơ xuất huyết (đặc biệt là xuất huyết
nội sọ) cũng cần phải lưu tâm. Đối với những bệnh nhân đang dùng Warfarin, một số thang điểm được dùng để phân tầng
nguy cơ xuất huyết này. Trong thang điểm HEMORR2HAGES, điểm được gán cho từng yếu tố nguy cơ: bệnh gan hoặc
thận (H), lạm dụng Ethanol (E), bệnh lý ác tính (M), tuổi cao (>75 tuổi) (O), suy giảm chức năng hoặc số lượng tiểu cầu
(R), nguy cơ tái xuất huyết (R), tăng huyết áp không thể kiểm soát (H), thiếu máu (A), yếu tố di truyền (G), nguy cơ té
ngã cao (E) và đột quỵ (S). Mỗi yếu tố nguy cơ được cho một điểm, ngoại trừ yếu tố xuất huyết trước đó (nguy cơ tái
xuất huyết) được cho 2 điểm.

Theo thang điểm này, nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng ở những bệnh nhân dùng Warfari được ghi trong Hồ sơ quốc gia
về rung nhĩ, được phân tầng theo điểm HEMORR2HAGES là như sau.

Xuất huyết theo thang 100 điểm-năm dùng Warfarin (CI 95%):

Điểm 0: 1,9 (0,6-4,4)

Điểm 1: 2,5 (1,3-4,3)

Điểm 2: 5,3 (3,4-8,1)

Điểm 3: 8,4 (4,9-13,6)

Điểm 4: 10,4 (5,1-18,9)

Điểm ≥5: 12,3 (5,8-23,1)
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

3 yếu tố trong việc điều trị rung nhĩ mới là:[2] [34] [35] [36]

1. Kiểm soát nhịp thất
2. Phục hồi và duy trì nhịp xoang
3. Phòng ngừa biến cố thuyên tắc huyết khối.

Việc điều trị rung nhĩ mới tùy thuộc vào bản chất biểu hiện bệnh, do đó cần đánh giá mức độ cần thiết của việc điều trị.
Phần lớn các trường hợp rung nhĩ mới đều tự chuyển về nhịp xoang, nhưng vẫn cần phải kiểm soát chặt chẽ nhịp thất
bằng các loại thuốc, chẳng hạn như thuốc chẹn Beta, thuốc chẹn kênh Canxi, và đôi khi là Digoxin. Phần lớn các trường
hợp tự chuyển về nhịp xoang sau 24 giờ đầu.[4] Những bệnh nhân không tự chuyển về nhịp xoang có thể cần khử rung
bằng dòng điện một chiều (DC) hoặc bằng thuốc. Tùy thuộc vào nguy cơ xảy ra rung nhĩ, bệnh nhân có thể cần phải
được điều trị bằng các loại thuốc chống loạn nhịp để phòng rung nhĩ. Trong số các loại thuốc chống loạn nhịp có sẵn, thì
Dronedarone, một loại thuốc chẹn đa kênh ức chế các kênh Natri, Kali và Canxi và có hoạt tính kháng Adrenergic, không
cạnh tranh, tương tự như Sotalol, Propafenone, và Flecainide, có hiệu lực thấp hơn so với Amiodarone trong việc duy trì
nhịp xoang.[37] [38] [39] [40] Rung nhĩ mới có thể là biểu hiện có triệu chứng của rung nghĩ cơn, và cần tiến hành siêu
âm tim qua thực quản để loại trừ cục máu đông trong nhĩ trái trước khi khử rung tim.
[Fig-5]

Nhiều bệnh nhân cần dùng thuốc chống đông trước, trong, và sau khi khử rung để ngăn ngừa biến cố thuyên tắc huyết
khối. Bởi phải mất vài ngày Warfarin mới phát huy tác dụng điều trị, nên những bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ được
điều trị bằng Warfarin cần dùng Heparin đường tĩnh mạch (thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa [aPTT] là 45-60
giây) hoặc Heparin tiêm dưới da trọng lượng phân tử thấp, trong khi chờ khử rung và được đánh giá cho dùng thuốc
chống đông dài hạn.

Có một vài thuốc chống đông trực tiếp đường uống (DOAC) được phê duyệt để phòng ngừa đột quỵ ở những bệnh nhân
bị rung nhĩ không do bệnh van tim.[41] Những thuốc này là những loại thuốc không phụ thuộc Vitamin K và gồm hai loại
sau: thuốc ức chế Thrombin trực tiếp đường uống và thuốc ức chế trực tiếp yếu tố Xa đường uống.[42]

Thử nghiệm RE-LY đã tiến hành so sánh Dabigatran, một loại thuốc ức chế Thrombin trực tiếp đường uống, với
Warfarin. Trong thử nghiệm này, Dabigatran có tỉ lệ đột quỵ và thuyên tắc mạch hệ thống thấp hơn so với Warfarin,
nhưng tỉ lệ xảy ra xuất huyết nghiêm trọng lại tương đương Warfarin. Khi dùng liều Dabigatran thấp hơn, tỉ lệ đột quỵ
và thuyên tắc mạch hệ thống tương đương như Warfarin. Tỉ lệ nhồi máu cơ tim cao hơn ở cả hai liều Dabigatran so với
Warfarin.[36] [43] [42] Dabigatran có liên quan đến nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và huyết khối tăng cao ở những
bệnh nhân cấy van nhân tạo cơ học và do đó không nên được sử dụng ở những bệnh nhân này.  [FDA: dabigatran safety
alert]  Dựa trên bằng chứng mới nhất, thì có thể dùng Dabigatran làm thuốc điều trị bậc một hoặc thay thế cho Warfarin ở
những bệnh nhân phù hợp, không bị suy thận nghiêm trọng và không có van nhân tạo cơ học.[43] [42] [44]

Thuốc ức chế trực tiếp yếu tố Xa dùng đường uống Rivaroxaban, Apixaban, và Edoxaban đã được so sánh với Warfarin
trong việc phòng ngừa đột quỵ ở những bệnh nhân bị rung nhĩ không có bệnh van tim lần lượt trong thử nghiệm
ROCKET AF,[45] thử nghiệm ARISTOTLE,[46] và các thử nghiệm[47] [48] ENGAGE- và ENSURE-AF. Kết hợp với
các kết quả phân tích gộp, những thử nghiệm này đã chứng minh được rằng thuốc chống đông trực tiếp đường uống
không hề kém hơn Warfarin trong việc phòng ngừa đột quỵ ở những bệnh nhân bị rung nhĩ không có bệnh van tim.[43]
[49]

Tính hiệu quả và độ an toàn của liệu pháp chống đông bằng Warfarin phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng kiểm soát chống
đông, được thể hiện qua thời gian trung bình đạt mục tiêu điều trị (TTR) với mức chỉ số INR là từ 2 đến 3. Thang điểm
SAMe-TT(2)R(2) (dựa trên giới tính, tuổi tác, bệnh sử, các tương tác thuốc điều trị, hút thuốc và chủng tộc) là một công
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cụ giúp xác định những bệnh nhân chưa sử dụng thuốc chống đông, ít có khả năng duy trì thời gian trung bình đạt mục
tiêu điều trị >70% và do đó có thể được điều trị bằng các thuốc chống đông trực tiếp đường uống thay vì Warfarin.[50]
[51]

Việc chọn loại thuốc chống đông nào tùy thuộc vào biểu hiện của bệnh nhân. Dưới đây là những yếu tố trong biểu hiện
của bệnh nhân và đánh giá chẩn đoán giúp định hướng loại thuốc điều trị phù hợp:

• Bệnh nhân ổn định hay bất ổn về mặt huyết động
• Nếu ổn định về mặt huyết động, thì bệnh nhân có triệu chứng hay không có triệu chứng
• Nếu có triệu chứng, thời gian khởi phát là khi nào (<48 giờ, ≥48 giờ hoặc không xác định)
• Bị suy tim kèm theo
• Xuất hiện huyết khối trên siêu âm tim qua thực quản
• Nếu không thấy huyết khối trên siêu âm tim qua thực quản, thì sẽ được phân tầng là có nguy cơ thuyên tắc huyết

khối.

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-VASc Score for Stroke Risk ]

Cần nhập viện
Những bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ, có ít nguy cơ gặp phải những hậu quả lâm sàng nghiêm trọng (bệnh nhân
trẻ tuổi không mắc bệnh tim cấu trúc, không có triệu chứng tim nghiêm trọng hoặc bị rối loạn huyết động) có thể
được đưa ra ngay khỏi phòng cấp cứu sau khi phục hồi về nhịp xoang.

Dưới đây là những nhóm bệnh nhân được chỉ định nhập viện:

• Bệnh nhân mắc bệnh tim tiềm ẩn, xuất hiện những triệu chứng và hậu quả lâm sàng, bao gồm đau thắt ngực,
suy tim hoặc bất tỉnh hoặc những người có nguy cơ bị biến chứng do dùng liệu pháp điều trị rối loạn nhịp.

• Bệnh nhân cao tuổi
• Có những bệnh trạng liên quan hoặc mang tính báo hiệu cần được điều trị thêm, chẳng hạn như suy tim, những

vấn đề về phổi (chẳng hạn như viêm phổi, thuyên tắc phổi), tăng tuyết áp hoặc cường giáp.

Rung nhĩ có rối loạn huyết động
Nếu bệnh nhân bị rung nhĩ và có nhịp thất nhanh gây đau ngực liên tục, tăng huyết áp, thở gấp, chóng mặt hoặc bất
thỉnh, thì cần khử rung ngay bằng sốc điện. Thủ thuật này được thực hiện bằng cách dùng vừa đủ lượng thuốc gây
mê tác dụng nhanh cho toàn thân, và phóng dòng sốc điện đồng bộ với hoạt động nội tại trong tim thông qua thụ cảm
sóng R trên điện tâm đồ (tức đồng bộ hóa). Năng lượng phóng ra để cắt được rung nhĩ khởi phát mới dao động trong
khoảng từ 200 J đến tối đa 400 J, tùy thuộc vào kích cỡ cơ thể và các tình trạng mắc kèm khác. Có thể dùng mức năng
lượng thấp hơn là 100 J làm mức bắt đầu khi dùng dòng điện hai pha.

Đối với những bệnh nhân bị rung nhĩ có rối loạn huyết động, không được chậm trễ trong việc khử rung bằng sốc điện
khi bắt đầu liệu pháp chống đông. Có thể cân nhắc tiêm nhanh cho bệnh nhân một liều tấn công thuốc Heparin không
phân đoạn sau đó truyền duy trì hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc thuốc chống đông trực tiếp đường uống,
và tiếp tục dùng như vậy ngay cả khi khử rung xong, trừ khi có chống chỉ định.[2]

Rung nhĩ huyết động ổn định: có triệu chứng
Bệnh nhân cần được kiểm soát nhịp cho đến khi khử rung thành công. Nếu không có bằng chứng cho thấy bệnh nhân
bị suy tim, thì khuyến cáo cho bệnh nhân dùng thuốc chẹn Beta (Esmolol, Propranolol, Metoprolol Tartrate tiêm qua
tĩnh mạch hoặc Atenolol, Metoprolol Succinate, Nadolol, Propranolol, Bisoprolol, Carvedilol dùng đường uống) hoặc
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thuốc chẹn kênh Canxi không chứa Dihydropyridine (Diltiazem, Verapamil). Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm
soát nhịp, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và thuốc chẹn kênh Canxi. Phải theo dõi sát bệnh nhân để phòng ngừa
tình trạng block nút nhĩ thất quá mức.[1] Nếu có bằng chứng cho thấy bệnh nhân bị suy tim, thì không nên cho bệnh
nhân dùng một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc chẹn kênh Canxi, và hầu hết các thuốc chống loạn nhịp, ngoại
trừ Digoxin 1[B]Evidence hoặc Amiodarone, 2[C]Evidence Amiodarone. Digoxin là loại thuốc được ưu tiên dùng để
kiểm soát nhịp tim ở những bệnh nhân bị rung nhĩ và suy tim. Amiodarone có đặc tính chống loạn nhịp nhiều nhóm (I
đến IV) và chỉ có thể được dùng để kiểm soát nhịp tim ở những bệnh nhân bị suy tim nếu bệnh nhân chống chỉ định
với Digoxin.

Dronedarone, một loại thuốc chẹn đa kênh có hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh, cũng tương tự như
Amiodarone nhưng không hiệu quả bằng.[37] [52] Loại thuốc này đã được phê duyệt dùng tại châu Âu để duy trì nhịp
xoang sau khi khử rung thành công cho những bệnh nhân trưởng thành ổn định về mặt lâm sàng bị rung nhĩ bền bỉ
hoặc kịch phát và có các yếu tố nguy cơ liên quan gây bệnh tim mạch. Có thể sử dụng thuốc này cho những bệnh nhân
bị suy tim độ I hoặc II theo NYHA, nhưng chống chỉ định ở những bệnh nhân bị suy tim độ IV theo NYHA hoặc suy
tim độ II-III theo NYHA mới bị mất bù, cần được nhập viện hoặc giới thiệu đến phòng khám chuyên khoa về suy tim.
Thuốc này chống chỉ định ở những bệnh nhân bị rung nghĩ bền bỉ.

Những bệnh nhân mới khởi phát AF trong thời gian <48 giờ và không có bằng chứng bị huyết khối LA trên TOE
cần được khử rung tim bằng DC3[A]Evidence hoặc bằng thuốc. Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn,
an toàn và hiệu quả. Khử rung bằng thuốc là biện pháp sử dụng đến các loại thuốc chống loạn nhịp.[53] However,
these must be used with caution as they may cause bradycardia or tachyarrhythmias. Các loại thuốc chống loạn
nhịp có hiệu lực khác nhau, nhưng đều được chứng minh là có tác dụng khử rung nhĩ khởi phát mới bao gồm
Flecainide,4[B]Evidence Propafenone,5[A]Evidence Ibutilide, Vernakalant,[54] [55] [56] Dronedarone,[37] [38] [39]
[40]và Amiodarone.6[C]Evidence 7[B]Evidence Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide) có hiệu quả
kém hơn các loại thuốc nhóm IC (Flecainide và Propafenone) trong tác dụng chuyển về nhịp xoang.[57] [58] [59]
Vernakalant tiêm qua tĩnh mạch được chứng minh là đem lại hiệu quả vượt trội hơn so với Amiodarone trong việc
chuyển nhịp cấp cho những bệnh nhân gần đây mới khởi phát rung nhĩ.[56] Vernakalant đường uống có vẻ có hiệu
quả trong việc ngăn ngừa rung nhĩ tái phát sau khi khử rung.[60]

Dưới đây là chiến lược kiểm soát thuốc chống đông ở những bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ trong vòng <48 giờ
và không có bằng chứng cho thấy bị huyết khối nhĩ trái:

• Nếu điểm CHA2DS2-VASc là 0-1, không cần dùng thuốc chống đông.
• Nếu điểm CHA2DS2-VASc là ≥2, cần bắt đầu dùng Heparin tiêm qua đường tĩnh mạch (aPTT từ 45-60 giây)

hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp tiêm dưới da trước khi khử rung. Sau khi phục hồi về nhịp xoang, bệnh
nhân cần bắt đầu dùng Warfarin và heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi Warfarin đạt đến ngưỡng
điều trị (INR 2-3). Ở một số bệnh nhân, có thể thay Warfarin bằng thuốc chống đông trực tiếp đường uống,
chẳng hạn như Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, hoặc Edoxaban.[61] Không được cho những bệnh nhân
cấy van nhân tạo cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống. Không được cho những bệnh nhân bị
suy thận nặng dùng Dabigatran. Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông trực tiếp đường uống với
heparin (bao gồm heparin trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của heparin hoặc warfarin.

• Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần sau khi khử rung và có thể phải dùng lâu hơn ở một số
bệnh nhân.[2] [62]

Nếu thời gian khởi phát các triệu chứng là >48 giờ hoặc không xác định được, và không có bằng chứng cho thấy
bệnh nhân bị huyết khối nhĩ trái trên siêu âm tim qua thực quản thì cần tiến hành khử rung cho bệnh nhân bằng sốc
điện3[A]Evidence hoặc thuốc, nhưng không được cố khử rung trước khi bệnh nhân được dùng thuốc chống đông.
Điểm CHA2DS2-VASc cũng giúp đoán trước được nguy cơ xảy ra các biến chứng tim mạch sau khi khử rung.[63]
Chiến lược kiểm soát thuốc chống đông ở những bệnh nhân này như sau:
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• Nếu điểm CHA2DS2-VASc là 0-1, thì cần bắt đầu dùng Heparin, và cần hoãn khử rung tim, cho đến khi bệnh
nhân dùng Heparin với thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa đạt từ 45 đến 60 giây. Sau khi khử rung
thành công, có thể ngừng Heparin. Quyết định cho dùng Aspirin trong thời gian dài ở những bệnh nhân này
cần phải tùy thuộc vào từng cá nhân và cần được trao đổi với bệnh nhân, bởi hiện chưa có ý kiến đồng thuận
cho dùng ở những bệnh nhân có điểm CHADS2 là 1 hay điểm CHA2DS2-VASc là 1 do yếu tố giới tính (tức
nữ giới).[2] [10] [64] [65] [66] Khuyến cáo năm 2014 của AHA cho phép dùng Aspirin trong trường hợp này,
trong khi Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia và Hiệp hội Tim mạch châu Âu không khuyến cáo dùng Aspirin.[2]
[3] [10]

• Nếu điểm CHA2DS2-VASc ≥2, bệnh nhân cần bắt đầu dùng đồng thời Warfarin and Heparin, và tiếp tục
dùng Heparin cho đến khi Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị (INR 2-3).[2] [22] Bệnh nhân cần được chống
đông bằng Warfarin đạt ngưỡng INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến hành khử rung.[22] Có thể
thay Warfarin bằng thuốc chống đông trực tiếp đường uống (ví dụ: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, hoặc
Edoxaban) ở một số bệnh nhân, chẳng hạn như những người dự đoán sẽ có thời gian trung bình đạt ngưỡng
điều trị bằng Warfarin thấp hoặc không hiệu quả (tức dùng thang điểm SAMe-TT(2)R(2)) hoặc ở những người
từ chối dùng Warfarin.[50] [51] [61] Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo cơ học dùng thuốc
chống đông trực tiếp đường uống. Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng dùng Dabigatran. Chống
chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông trực tiếp đường uống với heparin (bao gồm heparin trọng lượng
phân tử thấp), thuốc phái sinh của heparin hoặc warfarin.

• Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần sau khi khử rung và có thể phải dùng lâu hơn ở một số
bệnh nhân.[2] [62]

Nếu có bằng chứng cho thấy bệnh nhân bị huyết khối trên siêu âm tim qua thực quản , thì nên cho bệnh nhân dùng
đồng thời Warfarin and Heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị (INR 2-3).
Bệnh nhân cần được chống đông bằng Warfarin đạt ngưỡng INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến hành
khử rung. Ngoài ra, nên tiến hành lại siêu âm tim qua thành ngực để đánh giá huyết khối nhĩ trái trước khi cân nhắc
thực hiện khử rung. Có thể dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống chẳng hạn như Dabigatran, Rivaroxaban,
Apixaban, và Edoxaban thay cho Warfarin, và những loại thuốc này có thể đem lại nhiều lợi ích lâm sàng tổng thể hơn
so với Warfarin.[61] Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp
đường uống. Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng dùng Dabigatran. Chống chỉ định dùng đồng thời
thuốc chống đông trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin. Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần sau khi khử rung và có thể phải dùng lâu
hơn ở một số bệnh nhân.[2] [62]

Rung nhĩ huyết động ổn định: không có triệu chứng
Có thể phải quan sát những bệnh nhân có điểm CHA2DS2-VASc từ 0-1. Hầu hết các ca rung nhĩ khởi phát mới đều
tự chuyển thành nhịp xoang, thường là sau 24 giờ đầu. Nếu rung nhĩ không tự khỏi, thì cần phải dùng liệu pháp kiểm
soát nhịp tim cho đến khi khử rung thành công. Có thể thực hiện khử rung mà không cần dùng thuốc chống đông.

Những bệnh nhân có điểm CHA2DS2-VASc ≥2 cần được dùng thuốc chống đông ngay lập tức. Nên cho bệnh
nhân dùng đồng thời Warfarin and Heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị
(INR 2-3). Ở một số bệnh nhân, có thể thay Warfarin bằng thuốc chống đông trực tiếp đường uống, chẳng hạn như
Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, hoặc Edoxaban.[61] Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo cơ học
dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống. Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng dùng Dabigatran.
Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin trọng lượng
phân tử thấp), thuốc phái sinh của Heparin hoặc Warfarin. Cần quan sát bệnh nhân để xem rung nhĩ có tự khỏi hay
không. Bệnh nhân cần được chống đông bằng Warfarin đạt ngưỡng INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến
hành khử rung. Bệnh nhân cần được kiểm soát nhịp tim cho đến khi tiến hành khử rung. Tiếp tục dùng thuốc chống
đông trong ít nhất 4 tuần sau khi khử rung.
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Điều trị sau khi khử rung

• Những bệnh nhân mới bị phát hiện là cơn rung nhĩ khởi phát lần đầu đã được chuyển về nhịp xoang thì không
nên tiếp tục điều trị duy trì nhịp tim, bởi sẽ gặp phải nhiều nguy cơ hơn so với lợi ích.

• Quyết định cho dùng Aspirin trong thời gian dài cần phải tùy thuộc vào từng cá nhân và cần được trao đổi với
bệnh nhân, bởi hiện chưa có ý kiến đồng thuận cho dùng ở những bệnh nhân có điểm CHADS2 là 1 hay điểm
CHA2DS2-VASc là 1 do yếu tố giới tính (tức nữ giới).[2] [10] [64] [65]

Những bệnh nhân được xác định là có nguy cơ cao bị thuyên tắc huyết khốicần phải dùng thuốc chống đông trong
thời gian dài, ngay cả khi đã ổn định về nhịp xoang.[1] [62]

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

bắt đầu ( tóm tắt )

Rối loạn huyết động

1 Khử rung bằng dòng điện một chiều (sốc điện)

Cấp tính ( tóm tắt )

Ổn định về mặt huyết động, xuất hiện huyết
khối bên nhĩ trái

Không bị suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

thêm Chống đông

thêm khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Đối với suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng Digoxin hoặc
Amiodarone

thêm Chống đông

1 Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Huyết động ổn định, không có huyết khối
nhĩ trái: khởi phát triệu chứng <48 giờ

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc 0-1

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc ≥2

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc + Heparin
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Cấp tính ( tóm tắt )

thêm Chống đông

Đối với suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng Digoxin hoặc
Amiodarone

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc + Heparin

thêm Chống đông

Huyết động ổn định, không có huyết khối
nhĩ trái: khởi phát triệu chứng ≥48 giờ

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc 0-1

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

thêm heparin

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau khi
Heparin có hiệu quả chống đông

bổ sung Cân nhắc dùng Aspirin dài hạn sau khi khử rung

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc ≥2

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

thêm Chống đông

thêm khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Đối với suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng Digoxin hoặc
Amiodarone

thêm Chống đông

thêm khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Huyết động ổn định, không có huyết khối
nhĩ trái: không có triệu chứng

Điểm CHA2DS2-VASc 0-1 1 Theo dõi

2 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc

Điểm CHA2DS2-VASc ≥2 1 Chống đông

thêm Theo dõi

bổ sung Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

bổ sung Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 13, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

23

http://bestpractice.bmj.com


Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

Rối loạn huyết động

1 Khử rung bằng dòng điện một chiều (sốc điện)

» Dùng ngay lập tức nếu bệnh nhân bị rối loạn huyết
động, có biểu hiện đau ngực, thở gấp, chóng mặt hoặc
ngất xỉu, tăng huyết áp và nhịp tim nhanh.

» Khử rung tim dùng DC được thực hiện bằng cách
dùng vừa đủ lượng thuốc gây mê tác dụng nhanh cho
toàn thân, và phóng dòng sốc điện đồng bộ với hoạt
động nội tại trong tim thông qua thụ cảm sóng R trên
điện tâm đồ (tức đồng bộ hóa) Năng lượng phóng ra
để cắt được rung nhĩ khởi phát mới dao động trong
khoảng từ 200 J đến tối đa 400 J, tùy thuộc vào kích
cỡ cơ thể và các tình trạng mắc kèm khác. Có thể dùng
mức năng lượng thấp hơn là 100 J làm mức bắt đầu
khi dùng dòng điện hai pha.

» Đối với những bệnh nhân bị rung nhĩ có rối loạn
huyết động, không được chậm trễ trong việc khử rung
bằng sốc điện khi bắt đầu liệu pháp chống đông. Có
thể cân nhắc tiêm nhanh cho bệnh nhân một liều tấn
công thuốc Heparin không phân đoạn sau đó truyền
duy trì hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp hay
thuốc chống đông trực tiếp đường uống và tiếp tục
dùng như vậy ngay cả khi khử rung xong, trừ khi được
chống chỉ định.[2]

Cấp tính

Ổn định về mặt huyết động, xuất hiện huyết
khối bên nhĩ trái

Không bị suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

Các lựa chọn sơ cấp

» Esmolol: liều tấn công 500 microgram/kg đường
tĩnh mạch, sau đó là truyền 50 microgram/kg/phút
trong 4 phút, nếu không thấy phản ứng sau 5 phút,
cần lặp lại liều tấn công và tăng dịch truyền, hỏi ý
kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
thêm về liều lượng

HOẶC

» Metoprolol: ban đầu tiêm nhanh một liều 2,5 đến
5 mg đường tĩnh mạch, có thể lặp lại 5 phút một
lần đến tổng cộng 3 liều thuốc; 25-200 mg dùng
đường uống (thời gian phóng thích bình thường)
mỗi ngày hai lần
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Cấp tính
HOẶC

» propranolol: ban đầu tiêm 1 mg qua đường tĩnh
mạch, có thể lặp lại 2 phút một lần đến tổng cộng
3 liều thuốc; 10-40 mg dùng đường uống (phóng
thích nhanh) mỗi ngày ba đến bốn lần

HOẶC

» Atenolol: 25-100 mg đường uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» nadolol: 10-240 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» Bisoprolol: 2,5 đến 10 mg dùng đường uống mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Carvedilol: 3,125 đến 25 mg dùng đường uống
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» Diltiazem: ban đầu tiêm nhanh một liều 0,25
mg/kg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều thứ hai 0,35 mg/kg sau 15 phút nếu cần,
sau đó là truyền 5-15 mg/giờ; 120-360 mg/ngày,
chia thành 3-4 liều, dùng đường uống (phóng thích
chậm)

HOẶC

» Verapamil: ban đầu tiêm một liều tấn công
5-10 mg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều tấn công thứ hai 10 mg sau 30 phút nếu
cần, sau đó là truyền 0,005 mg/kg/phút; 240-320
mg/ngày, chia thành 3-4 liều, dùng đường uống
(phóng thích chậm), 180-480 mg, dùng đường
uống (phóng thích kéo dài)

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Bệnh nhân cần được kiểm soát nhịp tim cho đến khi
khử rung thành công.

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 13, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

25

http://bestpractice.bmj.com/procedural-videos/vi-vn/e096c058-39a7-4b49-9061-2748eef82250
http://bestpractice.bmj.com/procedural-videos/vi-vn/e096c058-39a7-4b49-9061-2748eef82250
http://bestpractice.bmj.com


Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
» Thuốc chẹn Beta và chẹn kênh Canxi làm chậm quá
trình dẫn truyền qua nút nhĩ thất và do đó làm giảm
nhịp thất.

» Có thể cần phải tiêm thuốc chẹn Beta hoặc thuốc
chẹn kênh Canxi qua đường tĩnh mạch để có thể kiểm
soát nhanh nhịp nhất. Ngoài ra trong trường hợp xảy
ra biến cố về huyết động, có thể phải ngừng tiêm
truyền ngay.

» Thuốc chẹn Beta đặc biệt hữu ích khi rung nhĩ mới
có liên quan đến nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực,
và khi rung nhĩ mới xảy ra sau khi tập thể dục.

» Esmolol có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ
bị biến chứng do chẹn Beta, đặc biệt là những người
có phản ứng co thắt đường hô hấp, rối loạn chức năng
thất trái, và/hoặc bệnh mạch máu ngoại vi.

» Chẹn kênh Canxi được ưu tiên dùng ở những bệnh
nhân bị bệnh phổi mạn tính bị co thắt phế quản khi
dùng thuốc chẹn Beta.

» Cả hai nhóm thuốc đều có thể gây nhịp tim chậm,
block tim, vô tâm thu, suy tim hoặc tụt huyết áp.

» Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm soát nhịp
tim, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và chẹn kênh
Canxi.

thêm Chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây
-hoặc-
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

--VÀ--
» warfarin: ban đầu 5-10 mg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều theo INR (mục
tiêu 2 đến 3)

HOẶC

» dabigatran: 150 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» apixaban: 2,5 đến 5 mg dùng đường uống, mỗi
ngày hai lần

HOẶC
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Cấp tính
» edoxaban: 60 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» rivaroxaban: 20 mg uống mỗi ngày một lần

» Nên cho bệnh nhân dùng đồng thời Warfarin
and Heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi
Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị (INR 2-3). Bệnh
nhân cần được chống đông bằng Warfarin đạt ngưỡng
INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến hành
khử rung. Ở một số bệnh nhân, có thể thay Heparin
kết hợp với Warfarin bằng một loại thuốc thuốc
chống đông trực tiếp đường uống, chẳng hạn như
Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, hoặc Dabigatran.
Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo
cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống.
Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng
dùng Dabigatran.[45] [46]

» Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông
trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin
trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin.

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung và có thể phải dùng lâu hơn ở một số
bệnh nhân.[2]

thêm khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC

» flecainide: 200-300 mg dùng đường uống trong
một lần

HOẶC

» Propafenone: 600 g dùng đường uống trong một
lần

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Dronedarone: 400 mg dùng đường uống, hai lần
mỗi ngày
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Cấp tính
HOẶC

» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

» Chỉ được tiến hành khử rung sau khi bệnh nhân đã
dùng thuốc chống đông, với INR mục tiêu là 2 đến 3
trong 3 đến 4 tuần, và sau đó tiến hành lại thủ thuật
siêu âm tim qua thực quản để xác nhận huyết khối bên
nhĩ trái.
[Fig-5]

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Các loại thuốc nhóm IC (Flecainide, Propafenone)
gây tỉ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân bị bệnh
mạch vành, và chống chỉ định ở những bệnh nhân
bị bệnh mạch vành và rối loại chức năng tim. Rung
nhĩ có thể chuyển thành cuồng nhĩ, và gây nhịp thất
nhanh.

» Có bằng chứng thuyết phục chứng minh Flecainide
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (tỷ suất
chênh [OR], 24,7; CI, 9,0 đến 68,3). Tỉ lệ chuyển nhịp
cao khoảng 70% sau 3 giờ điều trị và lên tới 90% sau
8 giờ.[67]

» Cũng có bằng chứng thuyết phục chứng minh
Propafenone có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng
thuốc (OR, 4,6; CI, 2,6 đến 8,2). Tỉ lệ chuyển nhịp cao
lên tới 76% sau 8 giờ điều trị.[67]

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Dronedarone là một loại thuốc chẹn đa kênh và có
hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh.[37]
[38] [39] Thuốc này có hiệu quả kém hơn so với
Amiodarone, nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Mặc
dù không được dùng chủ yếu để khử rung, nhưng lại
có thể được dùng để duy trì nhịp xoang sau khi khử
rung thành công ở những bệnh nhân trưởng thành ổn
định về mặt lâm sàng đang bị rung nhĩ bền bỉ hoặc
kịch phát và có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Chống
chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân bị suy tim độ
IV theo Hiệp hội Tim New York (NYHA) hoặc suy
tim độ II hoặc II theo NYHA và mới bị mất bù (trong
vòng 4 tuần trước) cần nhập viện hoặc đến phòng
khám suy tim chuyên khoa và ở những bệnh nhân bị
rung nhĩ vĩnh viễn.[68] [69]
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Cấp tính
» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.[2]

Đối với suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng Digoxin hoặc
Amiodarone

Các lựa chọn sơ cấp

» Digoxin: 0,75 đến 1,5 mg chia liều dùng đường
uống, dưới dạng liều tấn công vào ngày đầu tiên,
sau đó là liều duy trì 0,125 đến 0,5 mỗi ngày một
lần.

Các lựa chọn thứ cấp

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

» Digoxin là loại thuốc được ưu tiên dùng để kiểm soát
nhịp tim ở những bệnh nhân bị rung nhĩ và suy tim.[1]
[4]

» Amiodarone có đặc tính chống loạn nhịp đa nhóm (I
đến IV). Và chỉ có thể được dùng để kiểm soát nhịp
tim ở những bệnh nhân chống chỉ định với Digoxin.

thêm Chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây
-hoặc-
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

--VÀ--
» warfarin: ban đầu 5-10 mg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều theo INR (mục
tiêu 2 đến 3)

HOẶC

» dabigatran: 150 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC
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Cấp tính

» apixaban: 2,5 đến 5 mg dùng đường uống, mỗi
ngày hai lần

HOẶC

» edoxaban: 60 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» rivaroxaban: 20 mg uống mỗi ngày một lần

» Nên cho bệnh nhân dùng đồng thời Warfarin
and Heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi
Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị (INR 2-3). Bệnh
nhân cần được chống đông bằng Warfarin đạt ngưỡng
INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến hành
khử rung. Ở một số bệnh nhân, có thể thay Heparin
kết hợp với Warfarin bằng một loại thuốc thuốc
chống đông trực tiếp đường uống, chẳng hạn như
Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, hoặc Dabigatran.
Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo
cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống.
Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng
dùng Dabigatran.[45] [46]

» Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông
trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin
trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin.

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung và có thể phải dùng lâu hơn ở một số
bệnh nhân.[2]

1 Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

» Chỉ được tiến hành khử rung sau khi bệnh nhân đã
dùng thuốc chống đông, với INR mục tiêu là 2 đến 3
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Cấp tính
trong 3 đến 4 tuần, và sau đó tiến hành lại siêu âm tim
qua thực quản để đánh giá huyết khối nhĩ trái.
[Fig-5]

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ. Bằng chứng "mang tính gợi
ý" về hiểu quả chuyển nhịp của thuốc (OR, 5,7; CI,
1,0 đến 33,4).

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.[2]

Huyết động ổn định, không có huyết khối
nhĩ trái: khởi phát triệu chứng <48 giờ

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc 0-1

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

Các lựa chọn sơ cấp

» Esmolol: liều tấn công 500 microgram/kg đường
tĩnh mạch, sau đó là truyền 50 microgram/kg/phút
trong 4 phút, nếu không thấy phản ứng sau 5 phút,
cần lặp lại liều tấn công và tăng dịch truyền, hỏi ý
kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
thêm về liều lượng

HOẶC

» Metoprolol: ban đầu tiêm nhanh một liều 2,5 đến
5 mg đường tĩnh mạch, có thể lặp lại 5 phút một
lần đến tổng cộng 3 liều thuốc; 25-200 mg dùng
đường uống (thời gian phóng thích bình thường)
mỗi ngày hai lần

HOẶC
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Cấp tính
» propranolol: ban đầu tiêm 1 mg qua đường tĩnh
mạch, có thể lặp lại 2 phút một lần đến tổng cộng
3 liều thuốc; 10-40 mg dùng đường uống (phóng
thích nhanh) mỗi ngày ba đến bốn lần

HOẶC

» Atenolol: 25-100 mg đường uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» nadolol: 10-240 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» Bisoprolol: 2,5 đến 10 mg dùng đường uống mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Carvedilol: 3,125 đến 25 mg dùng đường uống
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» Diltiazem: ban đầu tiêm nhanh một liều 0,25
mg/kg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều thứ hai 0,35 mg/kg sau 15 phút nếu cần,
sau đó là truyền 5-15 mg/giờ; 120-360 mg/ngày,
chia thành 3-4 liều, dùng đường uống (phóng thích
chậm)

HOẶC

» Verapamil: ban đầu tiêm một liều tấn công
5-10 mg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều tấn công thứ hai 10 mg sau 30 phút nếu
cần, sau đó là truyền 0,005 mg/kg/phút; 240-320
mg/ngày, chia thành 3-4 liều, dùng đường uống
(phóng thích chậm), 180-480 mg, dùng đường
uống (phóng thích kéo dài)

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Bệnh nhân cần được kiểm soát nhịp tim cho đến khi
khử rung thành công.

» Có thể cần phải dùng thuốc chẹn Beta hoặc thuốc
chẹn kênh Canxi qua đường tĩnh mạch để có thể kiểm
soát nhanh nhịp thất. Ngoài ra trong trường hợp xảy
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Cấp tính
ra biến cố rối loạn huyết động, có thể phải ngừng tiêm
truyền ngay.

» Thuốc chẹn Beta và chẹn kênh Canxi làm chậm quá
trình dẫn truyền qua nút nhĩ thất và do đó làm giảm
nhịp thất.

» Thuốc chẹn Beta đặc biệt hữu ích khi rung nhĩ mới
có liên quan đến nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực,
và khi rung nhĩ mới xảy ra sau khi tập thể dục.

» Esmolol có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ
bị biến chứng do chẹn Beta, đặc biệt là những người
có phản ứng co thắt đường hô hấp, rối loạn chức năng
thất trái, và/hoặc bệnh mạch máu ngoại vi.

» Chẹn kênh Canxi được ưu tiên dùng ở những bệnh
nhân bị bệnh phổi mạn tính bị co thắt phế quản khi
dùng thuốc chẹn Beta.

» Cả hai nhóm thuốc đều có thể gây nhịp tim chậm,
block tim, vô tâm thu, suy tim hoặc tụt huyết áp.

» Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm soát nhịp
tim, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và chẹn kênh
Canxi.

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC

» flecainide: 200-300 mg dùng đường uống trong
một lần

HOẶC

» Propafenone: 600 g dùng đường uống trong một
lần

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Dronedarone: 400 mg dùng đường uống, hai lần
mỗi ngày

HOẶC
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Cấp tính
» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

HOẶC

» Vernakalant: ban đầu truyền 3 mg/kg đường tĩnh
mạch trong vòng 10 phút, sau đó quan sát 15 phút,
tiếp đến truyền 2 mg/kg đường tĩnh mạch trong 10
phút nếu cần

» Những bệnh nhân có nguy cơ bị thuyên tắc huyết
khối thấp mới khởi phát rung nhĩ trong vòng 48 giờ
có thể được khử rung ngay lập tức mà không cần dùng
thuốc chống đông.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Các loại thuốc nhóm IC (Flecainide, Propafenone)
gây tỉ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân bị bệnh
mạch vành, và chống chỉ định ở những bệnh nhân
bị bệnh mạch vành và rối loại chức năng tim. Rung
nhĩ có thể chuyển thành cuồng nhĩ, và gây nhịp thất
nhanh.

» Có bằng chứng thuyết phục chứng minh Flecainide
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (tỷ suất
chênh [OR], 24,7; CI, 9,0 đến 68,3). Tỉ lệ chuyển nhịp
cao khoảng 70% sau 3 giờ điều trị và lên tới 90% sau
8 giờ.[67]

» Cũng có bằng chứng thuyết phục chứng minh
Propafenone có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng
thuốc (OR, 4,6; CI, 2,6 đến 8,2). Tỉ lệ chuyển nhịp cao
lên tới 76% sau 8 giờ điều trị.[67]

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Dronedarone là một loại thuốc chẹn đa kênh và có
hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh.[37]
[38] [39] Thuốc này có hiệu quả kém hơn so với
Amiodarone, nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Mặc
dù không được dùng chủ yếu để khử rung, nhưng lại
có thể được dùng để duy trì nhịp xoang sau khi khử
rung thành công ở những bệnh nhân trưởng thành ổn
định về mặt lâm sàng đang bị rung nhĩ bền bỉ hoặc
kịch phát và có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Chống
chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân bị suy tim độ
IV theo Hiệp hội Tim New York (NYHA) hoặc suy
tim độ II hoặc II theo NYHA và mới bị mất bù (trong
vòng 4 tuần trước) cần nhập viện hoặc đến phòng
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Cấp tính
khám suy tim chuyên khoa và ở những bệnh nhân bị
rung nhĩ vĩnh viễn.[68] [69]

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

» Vernakalant, một loại thuốc chẹn kênh Natri và Kali
siêu nhanh có tác dụng chọn lọc lên tâm nhĩ đã được
Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê duyệt sử dụng ở
người lớn để khử rung nhanh đối với rung nhĩ mới để
trở về nhịp xoang (≤7 ngày đối với những bệnh nhân
không phẫu thuật; ≤3 ngày đối với những bệnh nhân
phẫu thuật).[54] [55] [56] Trước khi sử dụng, cần đọc
kỹ phần chống chỉ định, bệnh nhân cần được bù đủ
nước và cần được làm điện tâm đồ và theo dõi huyết
động. Có thể tiến hành khử rung bằng sốc điện sau khi
truyền dịch, nếu cần.

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc ≥2

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

Các lựa chọn sơ cấp

» Esmolol: liều tấn công 500 microgram/kg đường
tĩnh mạch, sau đó là truyền 50 microgram/kg/phút
trong 4 phút, nếu không thấy phản ứng sau 5 phút,
cần lặp lại liều tấn công và tăng dịch truyền, hỏi ý
kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
thêm về liều lượng

HOẶC

» Metoprolol: ban đầu tiêm nhanh một liều 2,5 đến
5 mg đường tĩnh mạch, có thể lặp lại 5 phút một
lần đến tổng cộng 3 liều thuốc; 25-200 mg dùng
đường uống (thời gian phóng thích bình thường)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» propranolol: ban đầu tiêm 1 mg qua đường tĩnh
mạch, có thể lặp lại 2 phút một lần đến tổng cộng
3 liều thuốc; 10-40 mg dùng đường uống (phóng
thích nhanh) mỗi ngày ba đến bốn lần

HOẶC
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Cấp tính
» Atenolol: 25-100 mg đường uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» nadolol: 10-240 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» Bisoprolol: 2,5 đến 10 mg dùng đường uống mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Carvedilol: 3,125 đến 25 mg dùng đường uống
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» Diltiazem: ban đầu tiêm nhanh một liều 0,25
mg/kg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều thứ hai 0,35 mg/kg sau 15 phút nếu cần,
sau đó là truyền 5-15 mg/giờ; 120-360 mg/ngày,
chia thành 3-4 liều, dùng đường uống (phóng thích
chậm)

HOẶC

» Verapamil: ban đầu tiêm một liều tấn công
5-10 mg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều tấn công thứ hai 10 mg sau 30 phút nếu
cần, sau đó là truyền 0,005 mg/kg/phút; 240-320
mg/ngày, chia thành 3-4 liều, dùng đường uống
(phóng thích chậm), 180-480 mg, dùng đường
uống (phóng thích kéo dài)

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Bệnh nhân cần được kiểm soát nhịp tim cho đến khi
khử rung thành công.

» Có thể cần phải dùng thuốc chẹn Beta hoặc thuốc
chẹn kênh Canxi qua đường tĩnh mạch để có thể kiểm
soát nhanh nhịp thất. Ngoài ra trong trường hợp xảy
ra biến cố rối loạn huyết động, có thể phải ngừng tiêm
truyền ngay.

» Thuốc chẹn Beta và chẹn kênh Canxi làm chậm quá
trình dẫn truyền qua nút nhĩ thất và do đó làm giảm
nhịp thất.
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Cấp tính
» Thuốc chẹn Beta đặc biệt hữu ích khi rung nhĩ mới
có liên quan đến nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực,
và khi rung nhĩ mới xảy ra sau khi tập thể dục.

» Esmolol có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ
bị biến chứng do chẹn Beta, đặc biệt là những người
có phản ứng co thắt đường hô hấp, rối loạn chức năng
thất trái, và/hoặc bệnh mạch máu ngoại vi.

» Chẹn kênh Canxi được ưu tiên dùng ở những bệnh
nhân bị bệnh phổi mạn tính bị co thắt phế quản khi
dùng thuốc chẹn Beta.

» Cả hai nhóm thuốc đều có thể gây nhịp tim chậm,
block tim, vô tâm thu, suy tim hoặc tụt huyết áp.

» Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm soát nhịp
tim, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và chẹn kênh
Canxi.

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc + Heparin

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều
-hoặc-
» flecainide: 200-300 mg dùng đường uống trong
một lần
-hoặc-
» Propafenone: 600 g dùng đường uống trong một
lần
-hoặc-
» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ
-hoặc-
» Dronedarone: 400 mg dùng đường uống, hai lần
mỗi ngày
-hoặc-
» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

--VÀ--
» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây
-hoặc-
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

» Cần bắt đầu tiêm Heparin qua đường tĩnh mạch (thời
gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần [aPTT] từ 45
đến 60 giây) hoặc tiêm Heparin trọng lượng phân tử
thấp dưới da trước khi khử rung.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.
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Cấp tính
» Các loại thuốc nhóm IC (Flecainide, Propafenone)
gây tỉ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân bị bệnh
mạch vành, và chống chỉ định ở những bệnh nhân
bị bệnh mạch vành và rối loại chức năng tim. Rung
nhĩ có thể chuyển thành cuồng nhĩ, và gây nhịp thất
nhanh.

» Có bằng chứng thuyết phục chứng minh Flecainide
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (tỷ suất
chênh [OR], 24,7; CI, 9,0 đến 68,3). Tỉ lệ chuyển nhịp
cao khoảng 70% sau 3 giờ điều trị và lên tới 90% sau
8 giờ.[67]

» Cũng có bằng chứng thuyết phục chứng minh
Propafenone có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng
thuốc (OR, 4,6; CI, 2,6 đến 8,2). Tỉ lệ chuyển nhịp cao
lên tới 76% sau 8 giờ điều trị.[67]

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Dronedarone là một loại thuốc chẹn đa kênh và có
hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh.[37]
[38] [39] Thuốc này có hiệu quả kém hơn so với
Amiodarone, nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Mặc
dù không được dùng chủ yếu để khử rung, nhưng lại
có thể được dùng để duy trì nhịp xoang sau khi khử
rung thành công ở những bệnh nhân trưởng thành ổn
định về mặt lâm sàng đang bị rung nhĩ bền bỉ hoặc
kịch phát và có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Chống
chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân bị suy tim độ
IV theo Hiệp hội Tim New York (NYHA) hoặc suy
tim độ II hoặc II theo NYHA và mới bị mất bù (trong
vòng 4 tuần trước) cần nhập viện hoặc đến phòng
khám suy tim chuyên khoa và ở những bệnh nhân bị
rung nhĩ vĩnh viễn.[68] [69]

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

thêm Chống đông

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» warfarin: ban đầu 5-10 mg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều theo INR

HOẶC

» dabigatran: 150 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» apixaban: 2,5 đến 5 mg dùng đường uống, mỗi
ngày hai lần

HOẶC

» edoxaban: 60 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» rivaroxaban: 20 mg uống mỗi ngày một lần

» Sau khi phục hồi về nhịp xoang, bệnh nhân cần
bắt đầu dùng Warfarin và heparin, và tiếp tục dùng
Heparin cho đến khi Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị
(INR 2-3). Ở một số bệnh nhân, có thể thay Warfarin
bằng thuốc chống đông trực tiếp đường uống, chẳng
hạn như Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, hoặc
Edoxaban. Không được cho những bệnh nhân cấy
van nhân tạo cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp
đường uống. Không được cho những bệnh nhân bị suy
thận nặng dùng Dabigatran.[45] [46]

» Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông
trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin
trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin.

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.

Đối với suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng Digoxin hoặc
Amiodarone

Các lựa chọn sơ cấp

» Digoxin: 0,75 đến 1,5 mg chia liều dùng đường
uống, dưới dạng liều tấn công vào ngày đầu tiên,
sau đó là liều duy trì 0,125 đến 0,5 mỗi ngày một
lần.

Các lựa chọn thứ cấp

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

» Những bệnh nhân bị suy tim được coi là có nguy
cơ cao xảy ra huyết khối tắc mạch. Cũng còn nhiều
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Cấp tính
yếu tố nguy cơ khác, bao gồm ≥75 tuổi, bệnh tim cấu
trúc, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thấp tim, van
tim nhân tạo hoặc tiền sử bị thuyên tắc huyết khối, và
phân suất tống máu thất trái ≤35%.

» Digoxin là loại thuốc được ưu tiên dùng để kiểm soát
nhịp tim ở những bệnh nhân bị rung nhĩ và suy tim.[1]
[4]

» Amiodarone có đặc tính chống loạn nhịp đa nhóm (I
đến IV). Và chỉ có thể được dùng để kiểm soát nhịp
tim ở những bệnh nhân chống chỉ định với Digoxin.

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc + Heparin

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều
-hoặc-
» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ
-hoặc-
» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

--VÀ--
» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây
-hoặc-
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

» Cần bắt đầu tiêm Heparin qua đường tĩnh mạch (thời
gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần [aPTT] từ 45
đến 60 giây) hoặc tiêm Heparin trọng lượng phân tử
thấp dưới da trước khi khử rung.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
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Cấp tính
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

thêm Chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» warfarin: ban đầu 5-10 mg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều theo INR

HOẶC

» dabigatran: 150 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» apixaban: 2,5 đến 5 mg dùng đường uống, mỗi
ngày hai lần

HOẶC

» edoxaban: 60 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» rivaroxaban: 20 mg uống mỗi ngày một lần

» Phải cho những bệnh nhân có nguy cơ cao bị thuyên
tắc huyết khối dùng thuốc chống đông chứa Warfarin
sau khi đã phục hồi về nhịp xoang.

» Sau khi phục hồi về nhịp xoang, bệnh nhân cần
bắt đầu dùng Warfarin và heparin, và tiếp tục dùng
Heparin cho đến khi Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị
(INR 2-3).

» Ở một số bệnh nhân, có thể thay Warfarin bằng
thuốc chống đông trực tiếp đường uống, chẳng
hạn như Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, hoặc
Edoxaban. Không được cho những bệnh nhân cấy
van nhân tạo cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp
đường uống. Không được cho những bệnh nhân bị suy
thận nặng dùng Dabigatran.[45] [46]

» Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông
trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin
trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin.

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.

Huyết động ổn định, không có huyết khối
nhĩ trái: khởi phát triệu chứng ≥48 giờ
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Cấp tính

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc 0-1

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

Các lựa chọn sơ cấp

» Esmolol: liều tấn công 500 microgram/kg đường
tĩnh mạch, sau đó là truyền 50 microgram/kg/phút
trong 4 phút, nếu không thấy phản ứng sau 5 phút,
cần lặp lại liều tấn công và tăng dịch truyền, hỏi ý
kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
thêm về liều lượng

HOẶC

» Metoprolol: ban đầu tiêm nhanh một liều 2,5 đến
5 mg đường tĩnh mạch, có thể lặp lại 5 phút một
lần đến tổng cộng 3 liều thuốc; 25-200 mg dùng
đường uống (thời gian phóng thích bình thường)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» propranolol: ban đầu tiêm 1 mg qua đường tĩnh
mạch, có thể lặp lại 2 phút một lần đến tổng cộng
3 liều thuốc; 10-40 mg dùng đường uống (phóng
thích nhanh) mỗi ngày ba đến bốn lần

HOẶC

» Atenolol: 25-100 mg đường uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» nadolol: 10-240 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» Bisoprolol: 2,5 đến 10 mg dùng đường uống mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Carvedilol: 3,125 đến 25 mg dùng đường uống
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» Diltiazem: ban đầu tiêm nhanh một liều 0,25
mg/kg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều thứ hai 0,35 mg/kg sau 15 phút nếu cần,
sau đó là truyền 5-15 mg/giờ; 120-360 mg/ngày,
chia thành 3-4 liều, dùng đường uống (phóng thích
chậm)
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Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị

Cấp tính
HOẶC

» Verapamil: ban đầu tiêm một liều tấn công
5-10 mg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều tấn công thứ hai 10 mg sau 30 phút nếu
cần, sau đó là truyền 0,005 mg/kg/phút; 240-320
mg/ngày, chia thành 3-4 liều, dùng đường uống
(phóng thích chậm), 180-480 mg, dùng đường
uống (phóng thích kéo dài)

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Bệnh nhân cần được kiểm soát nhịp tim cho đến khi
khử rung thành công.

» Có thể cần phải dùng thuốc chẹn Beta hoặc thuốc
chẹn kênh Canxi qua đường tĩnh mạch để có thể kiểm
soát nhanh nhịp thất. Ngoài ra trong trường hợp xảy
ra biến cố rối loạn huyết động, có thể phải ngừng tiêm
truyền ngay.

» Thuốc chẹn Beta và chẹn kênh Canxi làm chậm quá
trình dẫn truyền qua nút nhĩ thất và do đó làm giảm
nhịp thất.

» Thuốc chẹn Beta đặc biệt hữu ích khi rung nhĩ mới
có liên quan đến nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực,
và khi rung nhĩ mới xảy ra sau khi tập thể dục.

» Esmolol có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ
bị biến chứng do chẹn Beta, đặc biệt là những người
có phản ứng co thắt đường hô hấp, rối loạn chức năng
thất trái, và/hoặc bệnh mạch máu ngoại vi.

» Chẹn kênh Canxi được ưu tiên dùng ở những bệnh
nhân bị bệnh phổi mạn tính bị co thắt phế quản khi
dùng thuốc chẹn Beta.

» Cả hai nhóm thuốc đều có thể gây nhịp tim chậm,
block tim, vô tâm thu, suy tim hoặc tụt huyết áp.

» Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm soát nhịp
tim, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và chẹn kênh
Canxi.

thêm heparin

Các lựa chọn sơ cấp

» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây

HOẶC
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Cấp tính
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

» Cần bắt đầu tiêm Heparin qua đường tĩnh mạch (thời
gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần [aPTT] từ 45
đến 60 giây) hoặc tiêm Heparin trọng lượng phân tử
thấp dưới da trước khi khử rung.

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau khi
Heparin có hiệu quả chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC

» flecainide: 200-300 mg dùng đường uống trong
một lần

HOẶC

» Propafenone: 600 g dùng đường uống trong một
lần

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Dronedarone: 400 mg dùng đường uống, hai lần
mỗi ngày

HOẶC

» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

» Có thể tiến hành khử rung sau khi dùng Heparin,
miễn sao siêu âm tim qua thực quản cho kết quả âm
tính.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Các loại thuốc nhóm IC (Flecainide, Propafenone)
gây tỉ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân bị bệnh
mạch vành, và chống chỉ định ở những bệnh nhân
bị bệnh mạch vành và rối loại chức năng tim. Rung
nhĩ có thể chuyển thành cuồng nhĩ, và gây nhịp thất
nhanh.
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Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị

Cấp tính
» Có bằng chứng thuyết phục chứng minh Flecainide
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (tỷ suất
chênh [OR], 24,7; CI, 9,0 đến 68,3). Tỉ lệ chuyển nhịp
cao khoảng 70% sau 3 giờ điều trị và lên tới 90% sau
8 giờ.[67]

» Cũng có bằng chứng thuyết phục chứng minh
Propafenone có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng
thuốc (OR, 4,6; CI, 2,6 đến 8,2). Tỉ lệ chuyển nhịp cao
lên tới 76% sau 8 giờ điều trị.[67]

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Dronedarone là một loại thuốc chẹn đa kênh và có
hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh.[37]
[38] [39] Thuốc này có hiệu quả kém hơn so với
Amiodarone, nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Mặc
dù không được dùng chủ yếu để khử rung, nhưng lại
có thể được dùng để duy trì nhịp xoang sau khi khử
rung thành công ở những bệnh nhân trưởng thành ổn
định về mặt lâm sàng đang bị rung nhĩ bền bỉ hoặc
kịch phát và có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Chống
chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân bị suy tim độ
IV theo Hiệp hội Tim New York (NYHA) hoặc suy
tim độ II hoặc II theo NYHA và mới bị mất bù (trong
vòng 4 tuần trước) cần nhập viện hoặc đến phòng
khám suy tim chuyên khoa và ở những bệnh nhân bị
rung nhĩ vĩnh viễn.[68] [69]

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

bổ sung Cân nhắc dùng Aspirin dài hạn sau khi khử rung

Các lựa chọn sơ cấp

» Aspirin: 300 mg đường uống mỗi ngày một lần

» Sau khi khử rung thành công, có thể ngừng dùng
Heparin và cân nhắc chỉ dùng Aspirin làm biện pháp
dự phòng trong dài hạn nếu cần.

» Quyết định cho dùng Aspirin trong thời gian dài ở
những bệnh nhân này cần phải tùy thuộc vào từng cá
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Cấp tính
nhân và cần được trao đổi với bệnh nhân, bởi hiện
chưa có ý kiến đồng thuận cho dùng ở những bệnh
nhân có điểm CHADS2 là 1 hay điểm CHA2DS2-
VASc là 1 do yếu tố giới tính (tức nữ giới).[2] [10]
[64] [65]

» Khuyến cáo của AHA cho phép dùng Aspirin, trong
khi Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia và ESC không
khuyến cáo dùng Aspirin.[3] [2] [10]

Không bị suy tim: điểm
CHA2DS2-VASc ≥2

1 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

Các lựa chọn sơ cấp

» Esmolol: liều tấn công 500 microgram/kg đường
tĩnh mạch, sau đó là truyền 50 microgram/kg/phút
trong 4 phút, nếu không thấy phản ứng sau 5 phút,
cần lặp lại liều tấn công và tăng dịch truyền, hỏi ý
kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
thêm về liều lượng

HOẶC

» Metoprolol: ban đầu tiêm nhanh một liều 2,5 đến
5 mg đường tĩnh mạch, có thể lặp lại 5 phút một
lần đến tổng cộng 3 liều thuốc; 25-200 mg dùng
đường uống (thời gian phóng thích bình thường)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» propranolol: ban đầu tiêm 1 mg qua đường tĩnh
mạch, có thể lặp lại 2 phút một lần đến tổng cộng
3 liều thuốc; 10-40 mg dùng đường uống (phóng
thích nhanh) mỗi ngày ba đến bốn lần

HOẶC

» Atenolol: 25-100 mg đường uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» nadolol: 10-240 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» Bisoprolol: 2,5 đến 10 mg dùng đường uống mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Carvedilol: 3,125 đến 25 mg dùng đường uống
mỗi ngày hai lần
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Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị

Cấp tính
HOẶC

» Diltiazem: ban đầu tiêm nhanh một liều 0,25
mg/kg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều thứ hai 0,35 mg/kg sau 15 phút nếu cần,
sau đó là truyền 5-15 mg/giờ; 120-360 mg/ngày,
chia thành 3-4 liều, dùng đường uống (phóng thích
chậm)

HOẶC

» Verapamil: ban đầu tiêm một liều tấn công
5-10 mg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều tấn công thứ hai 10 mg sau 30 phút nếu
cần, sau đó là truyền 0,005 mg/kg/phút; 240-320
mg/ngày, chia thành 3-4 liều, dùng đường uống
(phóng thích chậm), 180-480 mg, dùng đường
uống (phóng thích kéo dài)

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Bệnh nhân cần được kiểm soát nhịp tim cho đến khi
khử rung thành công.

» Có thể cần phải dùng thuốc chẹn Beta hoặc thuốc
chẹn kênh Canxi qua đường tĩnh mạch để có thể kiểm
soát nhanh nhịp thất. Ngoài ra trong trường hợp xảy
ra biến cố rối loạn huyết động, có thể phải ngừng tiêm
truyền ngay.

» Thuốc chẹn Beta và chẹn kênh Canxi làm chậm quá
trình dẫn truyền qua nút nhĩ thất và do đó làm giảm
nhịp thất.

» Thuốc chẹn Beta đặc biệt hữu ích khi rung nhĩ mới
có liên quan đến nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực,
và khi rung nhĩ mới xảy ra sau khi tập thể dục.

» Esmolol có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ
bị biến chứng do chẹn Beta, đặc biệt là những người
có phản ứng co thắt đường hô hấp, rối loạn chức năng
thất trái, và/hoặc bệnh mạch máu ngoại vi.

» Chẹn kênh Canxi được ưu tiên dùng ở những bệnh
nhân bị bệnh phổi mạn tính bị co thắt phế quản khi
dùng thuốc chẹn Beta.

» Cả hai nhóm thuốc đều có thể gây nhịp tim chậm,
block tim, vô tâm thu, suy tim hoặc tụt huyết áp.

» Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm soát nhịp
tim, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và chẹn kênh
Canxi.
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Cấp tính

thêm Chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây
-hoặc-
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

--VÀ--
» warfarin: ban đầu 5-10 mg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều theo INR (mục
tiêu 2 đến 3)

HOẶC

» dabigatran: 150 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» apixaban: 2,5 đến 5 mg dùng đường uống, mỗi
ngày hai lần

HOẶC

» edoxaban: 60 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» rivaroxaban: 20 mg uống mỗi ngày một lần

» Nên cho bệnh nhân dùng đồng thời Warfarin
and Heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi
Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị (INR 2-3). Bệnh
nhân cần được chống đông bằng Warfarin đạt ngưỡng
INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến hành
khử rung. Ở một số bệnh nhân, có thể thay Heparin
kết hợp với Warfarin bằng một loại thuốc thuốc
chống đông trực tiếp đường uống, chẳng hạn như
Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, hoặc Dabigatran.
Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo
cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống.
Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng
dùng Dabigatran.[45] [46]

» Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông
trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin
trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin.

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.[2]
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Cấp tính

thêm khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC

» flecainide: 200-300 mg dùng đường uống trong
một lần

HOẶC

» Propafenone: 600 g dùng đường uống trong một
lần

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Dronedarone: 400 mg dùng đường uống, hai lần
mỗi ngày

HOẶC

» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

» Chỉ được tiến hành khử rung sau khi bệnh nhân đã
dùng thuốc chống đông, với INR mục tiêu là 2 đến 3
trong 3 đến 4 tuần.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Các loại thuốc nhóm IC (Flecainide, Propafenone)
gây tỉ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân bị bệnh
mạch vành, và chống chỉ định ở những bệnh nhân
bị bệnh mạch vành và rối loại chức năng tim. Rung
nhĩ có thể chuyển thành cuồng nhĩ, và gây nhịp thất
nhanh.

» Có bằng chứng thuyết phục chứng minh Flecainide
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (tỷ suất
chênh [OR], 24,7; CI, 9,0 đến 68,3). Tỉ lệ chuyển nhịp
cao khoảng 70% sau 3 giờ điều trị và lên tới 90% sau
8 giờ.[67]

» Cũng có bằng chứng thuyết phục chứng minh
Propafenone có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng
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Cấp tính
thuốc (OR, 4,6; CI, 2,6 đến 8,2). Tỉ lệ chuyển nhịp cao
lên tới 76% sau 8 giờ điều trị.[67]

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Dronedarone là một loại thuốc chẹn đa kênh và có
hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh.[37]
[38] [39] Thuốc này có hiệu quả kém hơn so với
Amiodarone, nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Mặc
dù không được dùng chủ yếu để khử rung, nhưng lại
có thể được dùng để duy trì nhịp xoang sau khi khử
rung thành công ở những bệnh nhân trưởng thành ổn
định về mặt lâm sàng đang bị rung nhĩ bền bỉ hoặc
kịch phát và có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Chống
chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân bị suy tim độ
IV theo Hiệp hội Tim New York (NYHA) hoặc suy
tim độ II hoặc II theo NYHA và mới bị mất bù (trong
vòng 4 tuần trước) cần nhập viện hoặc đến phòng
khám suy tim chuyên khoa và ở những bệnh nhân bị
rung nhĩ vĩnh viễn.[68] [69]

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.[2]

Đối với suy tim 1 Kiểm soát nhịp tim bằng Digoxin hoặc
Amiodarone

Các lựa chọn sơ cấp

» Digoxin: 0,75 đến 1,5 mg chia liều dùng đường
uống, dưới dạng liều tấn công vào ngày đầu tiên,
sau đó là liều duy trì 0,125 đến 0,5 mỗi ngày một
lần.

Các lựa chọn thứ cấp

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ
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Cấp tính
» Những bệnh nhân bị suy tim được coi là có nguy
cơ cao xảy ra huyết khối tắc mạch. Cũng còn nhiều
yếu tố nguy cơ khác, bao gồm ≥75 tuổi, bệnh tim cấu
trúc, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thấp tim, van
tim nhân tạo hoặc tiền sử bị thuyên tắc huyết khối, và
phân suất tống máu thất trái ≤35%.

» Digoxin là loại thuốc được ưu tiên dùng để kiểm soát
nhịp tim ở những bệnh nhân bị rung nhĩ và suy tim.[1]
[4]

» Amiodarone có đặc tính chống loạn nhịp đa nhóm (I
đến IV). Và chỉ có thể được dùng để kiểm soát nhịp
tim ở những bệnh nhân chống chỉ định với Digoxin.

thêm Chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây
-hoặc-
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

--VÀ--
» warfarin: ban đầu 5-10 mg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều theo INR (mục
tiêu 2 đến 3)

HOẶC

» dabigatran: 150 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» apixaban: 2,5 đến 5 mg dùng đường uống, mỗi
ngày hai lần

HOẶC

» edoxaban: 60 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» rivaroxaban: 20 mg uống mỗi ngày một lần

» Nên cho bệnh nhân dùng đồng thời Warfarin
and Heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi
Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị (INR 2-3). Bệnh
nhân cần được chống đông bằng Warfarin đạt ngưỡng
INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến hành
khử rung. Ở một số bệnh nhân, có thể thay Heparin
kết hợp với Warfarin bằng một loại thuốc thuốc
chống đông trực tiếp đường uống, chẳng hạn như
Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, hoặc Dabigatran.
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Cấp tính
Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo
cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống.
Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng
dùng Dabigatran.[45] [46]

» Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông
trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin
trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin.

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.[2]

thêm khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc sau 3 đến 4
tuần dùng thuốc chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

» Chỉ được tiến hành khử rung sau khi bệnh nhân đã
dùng thuốc chống đông, với INR mục tiêu là 2 đến 3
trong 3 đến 4 tuần.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.
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Cấp tính
» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.[2]

Huyết động ổn định, không có huyết khối
nhĩ trái: không có triệu chứng

Điểm CHA2DS2-VASc 0-1 1 Theo dõi

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Hầu hết các ca rung nhĩ mới đều tự chuyển thành
nhịp xoang. Phần lớn các trường hợp tự chuyển về
nhịp xoang sau 24 giờ đầu.[4]

» Cần quan sát bệnh nhân để xem rung nhĩ có tự khỏi
hay không.

2 Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

Các lựa chọn sơ cấp

» Esmolol: liều tấn công 500 microgram/kg đường
tĩnh mạch, sau đó là truyền 50 microgram/kg/phút
trong 4 phút, nếu không thấy phản ứng sau 5 phút,
cần lặp lại liều tấn công và tăng dịch truyền, hỏi ý
kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
thêm về liều lượng

HOẶC

» Metoprolol: ban đầu tiêm nhanh một liều 2,5 đến
5 mg đường tĩnh mạch, có thể lặp lại 5 phút một
lần đến tổng cộng 3 liều thuốc; 25-200 mg dùng
đường uống (thời gian phóng thích bình thường)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» propranolol: ban đầu tiêm 1 mg qua đường tĩnh
mạch, có thể lặp lại 2 phút một lần đến tổng cộng
3 liều thuốc; 10-40 mg dùng đường uống (phóng
thích nhanh) mỗi ngày ba đến bốn lần

HOẶC

» Atenolol: 25-100 mg đường uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» nadolol: 10-240 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần
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Cấp tính
HOẶC

» Bisoprolol: 2,5 đến 10 mg dùng đường uống mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Carvedilol: 3,125 đến 25 mg dùng đường uống
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» Diltiazem: ban đầu tiêm nhanh một liều 0,25
mg/kg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều thứ hai 0,35 mg/kg sau 15 phút nếu cần,
sau đó là truyền 5-15 mg/giờ; 120-360 mg/ngày,
chia thành 3-4 liều, dùng đường uống (phóng thích
chậm)

HOẶC

» Verapamil: ban đầu tiêm một liều tấn công
5-10 mg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều tấn công thứ hai 10 mg sau 30 phút nếu
cần, sau đó là truyền 0,005 mg/kg/phút; 240-320
mg/ngày, chia thành 3-4 liều, dùng đường uống
(phóng thích chậm), 180-480 mg, dùng đường
uống (phóng thích kéo dài)

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Nếu rung nhĩ không tự khỏi, thì cần phải dùng liệu
pháp kiểm soát nhịp tim cho đến khi khử rung thành
công.

» Thuốc chẹn Beta và chẹn kênh Canxi làm chậm quá
trình dẫn truyền qua nút nhĩ thất và do đó làm giảm
nhịp thất.

» Có thể cần phải dùng thuốc chẹn Beta hoặc thuốc
chẹn kênh Canxi qua đường tĩnh mạch để có thể kiểm
soát nhanh nhịp thất. Ngoài ra trong trường hợp xảy
ra biến cố rối loạn huyết động, có thể phải ngừng tiêm
truyền ngay.

» Thuốc chẹn Beta đặc biệt hữu ích khi rung nhĩ mới
có liên quan đến nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực,
và khi rung nhĩ mới xảy ra sau khi tập thể dục.

» Esmolol có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ
bị biến chứng do chẹn Beta, đặc biệt là những người
có phản ứng co thắt đường hô hấp, rối loạn chức năng
thất trái, và/hoặc bệnh mạch máu ngoại vi.

54 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 13, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com/procedural-videos/vi-vn/e096c058-39a7-4b49-9061-2748eef82250
http://bestpractice.bmj.com/procedural-videos/vi-vn/e096c058-39a7-4b49-9061-2748eef82250
http://bestpractice.bmj.com


Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị

Cấp tính
» Chẹn kênh Canxi được ưu tiên dùng ở những bệnh
nhân bị bệnh phổi mạn tính bị co thắt phế quản khi
dùng thuốc chẹn Beta.

» Cả hai nhóm thuốc đều có thể gây nhịp tim chậm,
block tim, vô tâm thu, suy tim hoặc tụt huyết áp.

» Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm soát nhịp
tim, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và chẹn kênh
Canxi.

thêm Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC

» flecainide: 200-300 mg dùng đường uống trong
một lần

HOẶC

» Propafenone: 600 g dùng đường uống trong một
lần

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Dronedarone: 400 mg dùng đường uống, hai lần
mỗi ngày

HOẶC

» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

» Nếu rung nhĩ không tự khỏi, có thể thực hiện khử
rung mà không cần dùng thuốc chống đông.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Các loại thuốc nhóm IC (Flecainide, Propafenone)
gây tỉ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân bị bệnh
mạch vành, và chống chỉ định ở những bệnh nhân
bị bệnh mạch vành và rối loại chức năng tim. Rung
nhĩ có thể chuyển thành cuồng nhĩ, và gây nhịp thất
nhanh.
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Cấp tính
» Có bằng chứng thuyết phục chứng minh Flecainide
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (tỷ suất
chênh [OR], 24,7; CI, 9,0 đến 68,3). Tỉ lệ chuyển nhịp
cao khoảng 70% sau 3 giờ điều trị và lên tới 90% sau
8 giờ.[67]

» Cũng có bằng chứng thuyết phục chứng minh
Propafenone có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng
thuốc (OR, 4,6; CI, 2,6 đến 8,2). Tỉ lệ chuyển nhịp cao
lên tới 76% sau 8 giờ điều trị.[67]

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.

» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Dronedarone là một loại thuốc chẹn đa kênh và có
hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh.[37]
[38] [39] Thuốc này có hiệu quả kém hơn so với
Amiodarone, nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Mặc
dù không được dùng chủ yếu để khử rung, nhưng lại
có thể được dùng để duy trì nhịp xoang sau khi khử
rung thành công ở những bệnh nhân trưởng thành ổn
định về mặt lâm sàng đang bị rung nhĩ bền bỉ hoặc
kịch phát và có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Chống
chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân bị suy tim độ
IV theo Hiệp hội Tim New York (NYHA) hoặc suy
tim độ II hoặc II theo NYHA và mới bị mất bù (trong
vòng 4 tuần trước) cần nhập viện hoặc đến phòng
khám suy tim chuyên khoa và ở những bệnh nhân bị
rung nhĩ vĩnh viễn.[68] [69]

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]

Điểm CHA2DS2-VASc ≥2 1 Chống đông

Các lựa chọn sơ cấp

» heparin: xem phác đồ tại cơ sở để biết các hướng
dẫn về liều lượng, duy trì thời gian Thromboplastin
hoạt hóa từng phần (aPTT) từ 45-60 giây
-hoặc-
» enoxaparin: 1 mg/kg tiêm dưới da, 12 giờ một
lần

--VÀ--
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Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị

Cấp tính
» warfarin: ban đầu 5-10 mg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, điều chỉnh liều theo INR (mục
tiêu 2 đến 3)

HOẶC

» dabigatran: 150 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» apixaban: 2,5 đến 5 mg dùng đường uống, mỗi
ngày hai lần

HOẶC

» edoxaban: 60 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» rivaroxaban: 20 mg uống mỗi ngày một lần

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Những bệnh nhân có nguy cơ bị thuyên tắc huyết
khối cao, cần dùng thuốc chống đông ngay lập tức.

» Nên cho bệnh nhân dùng đồng thời Warfarin
and Heparin, và tiếp tục dùng Heparin cho đến khi
Warfarin đạt đến ngưỡng điều trị (INR 2-3). Bệnh
nhân cần được chống đông bằng Warfarin đạt ngưỡng
INR mục tiêu trong 3 đến 4 tuần trước khi tiến hành
khử rung. Ở một số bệnh nhân, có thể thay Heparin
kết hợp với Warfarin bằng một loại thuốc thuốc
chống đông trực tiếp đường uống, chẳng hạn như
Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, hoặc Dabigatran.
Không được cho những bệnh nhân cấy van nhân tạo
cơ học dùng thuốc chống đông trực tiếp đường uống.
Không được cho những bệnh nhân bị suy thận nặng
dùng Dabigatran.[45] [46]

» Chống chỉ định dùng đồng thời thuốc chống đông
trực tiếp đường uống với Heparin (bao gồm Heparin
trọng lượng phân tử thấp), thuốc phái sinh của
Heparin hoặc Warfarin.

» Tiếp tục dùng thuốc chống đông trong ít nhất 4 tuần
sau khi khử rung.[2]

thêm Theo dõi

» Hầu hết các ca rung nhĩ mới đều tự chuyển thành
nhịp xoang. Phần lớn các trường hợp tự chuyển về
nhịp xoang sau 24 giờ đầu.[4]
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Cấp tính
» Cần quan sát bệnh nhân để xem rung nhĩ có tự khỏi
hay không.

bổ sung Kiểm soát nhịp tim bằng thuốc chẹn Beta và/hoặc
thuốc chẹn kênh Canxi

Các lựa chọn sơ cấp

» Esmolol: liều tấn công 500 microgram/kg đường
tĩnh mạch, sau đó là truyền 50 microgram/kg/phút
trong 4 phút, nếu không thấy phản ứng sau 5 phút,
cần lặp lại liều tấn công và tăng dịch truyền, hỏi ý
kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
thêm về liều lượng

HOẶC

» Metoprolol: ban đầu tiêm nhanh một liều 2,5 đến
5 mg đường tĩnh mạch, có thể lặp lại 5 phút một
lần đến tổng cộng 3 liều thuốc; 25-200 mg dùng
đường uống (thời gian phóng thích bình thường)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» propranolol: ban đầu tiêm 1 mg qua đường tĩnh
mạch, có thể lặp lại 2 phút một lần đến tổng cộng
3 liều thuốc; 10-40 mg dùng đường uống (phóng
thích nhanh) mỗi ngày ba đến bốn lần

HOẶC

» Atenolol: 25-100 mg đường uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» nadolol: 10-240 mg dùng đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» Bisoprolol: 2,5 đến 10 mg dùng đường uống mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Carvedilol: 3,125 đến 25 mg dùng đường uống
mỗi ngày hai lần

HOẶC

» Diltiazem: ban đầu tiêm nhanh một liều 0,25
mg/kg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều thứ hai 0,35 mg/kg sau 15 phút nếu cần,
sau đó là truyền 5-15 mg/giờ; 120-360 mg/ngày,
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Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị

Cấp tính
chia thành 3-4 liều, dùng đường uống (phóng thích
chậm)

HOẶC

» Verapamil: ban đầu tiêm một liều tấn công
5-10 mg qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm nhanh
một liều tấn công thứ hai 10 mg sau 30 phút nếu
cần, sau đó là truyền 0,005 mg/kg/phút; 240-320
mg/ngày, chia thành 3-4 liều, dùng đường uống
(phóng thích chậm), 180-480 mg, dùng đường
uống (phóng thích kéo dài)

»

[VIDEO: Atrial Fibrillation CHA(2)DS(2)-
VASc Score for Stroke Risk ]

» Nếu rung nhĩ không tự khỏi, thì cần phải dùng liệu
pháp kiểm soát nhịp tim cho đến khi khử rung thành
công.

» Thuốc chẹn Beta và chẹn kênh Canxi làm chậm quá
trình dẫn truyền qua nút nhĩ thất và do đó làm giảm
nhịp thất.

» Có thể cần phải dùng thuốc chẹn Beta hoặc thuốc
chẹn kênh Canxi qua đường tĩnh mạch để có thể kiểm
soát nhanh nhịp thất. Ngoài ra trong trường hợp xảy
ra biến cố rối loạn huyết động, có thể phải ngừng tiêm
truyền ngay.

» Thuốc chẹn Beta đặc biệt hữu ích khi rung nhĩ mới
có liên quan đến nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực,
và khi rung nhĩ mới xảy ra sau khi tập thể dục.

» Esmolol có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ
bị biến chứng do chẹn Beta, đặc biệt là những người
có phản ứng co thắt đường hô hấp, rối loạn chức năng
thất trái, và/hoặc bệnh mạch máu ngoại vi.

» Chẹn kênh Canxi được ưu tiên dùng ở những bệnh
nhân bị bệnh phổi mạn tính bị co thắt phế quản khi
dùng thuốc chẹn Beta.

» Cả hai nhóm thuốc đều có thể gây nhịp tim chậm,
block tim, vô tâm thu, suy tim hoặc tụt huyết áp.

» Nếu một liệu pháp không đủ để kiểm soát nhịp
tim, thì có thể kết hợp thuốc chẹn Beta và chẹn kênh
Canxi.

bổ sung Khử rung bằng sốc điện hoặc thuốc

Các lựa chọn sơ cấp

» Khử rung tim bằng dòng điện một chiều

HOẶC
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Cấp tính

» flecainide: 200-300 mg dùng đường uống trong
một lần

HOẶC

» Propafenone: 600 g dùng đường uống trong một
lần

HOẶC

» amiodarone: ban đầu tiêm 150 mg qua đường
tĩnh mạch, sau đó truyền 0,5 đến 1 mg/phút trong
24-48 giờ

HOẶC

» Dronedarone: 400 mg dùng đường uống, hai lần
mỗi ngày

HOẶC

» Ibutilide: ban đầu tiêm 0,01 mg/kg (tối đa 1 mg/
liều) qua đường tĩnh mạch, có thể tiêm lại 10 phút
sau khi tiêm liều đầu tiên nếu không thấy đáp ứng

» Nếu rung nhĩ không tự khỏi, thì chỉ được tiến hành
khử rung sau khi bệnh nhân đã dùng thuốc chống
đông, với INR mục tiêu là 2 đến 3 trong 3 đến 4 tuần.

» Khử rung bằng sốc điện là biện pháp nhanh gọn, an
toàn và hiệu quả.

» Các loại thuốc nhóm IC (Flecainide, Propafenone)
gây tỉ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân bị bệnh
mạch vành, và chống chỉ định ở những bệnh nhân
bị bệnh mạch vành và rối loại chức năng tim. Rung
nhĩ có thể chuyển thành cuồng nhĩ, và gây nhịp thất
nhanh.

» Có bằng chứng thuyết phục chứng minh Flecainide
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (tỷ suất
chênh [OR], 24,7; CI, 9,0 đến 68,3). Tỉ lệ chuyển nhịp
cao khoảng 70% sau 3 giờ điều trị và lên tới 90% sau
8 giờ.[67]

» Cũng có bằng chứng thuyết phục chứng minh
Propafenone có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng
thuốc (OR, 4,6; CI, 2,6 đến 8,2). Tỉ lệ chuyển nhịp cao
lên tới 76% sau 8 giờ điều trị.[67]

» Thuốc nhóm III ( bao gồm Amiodarone và Ibutilide)
có hiệu quả kém hơn các loại thuốc nhóm IC trong tác
dụng chuyển nhịp.
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Rung nhĩ mới khởi phát Điều trị

Cấp tính
» Amiodarone còn có thêm một lợi ích nữa, đó là cải
thiện khả năng kiểm soát nhịp ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ.

» Dronedarone là một loại thuốc chẹn đa kênh và có
hoạt tính kháng Adrenergic, không cạnh tranh.[37]
[38] [39] Thuốc này có hiệu quả kém hơn so với
Amiodarone, nhưng lại có ít tác dụng phụ hơn. Mặc
dù không được dùng chủ yếu để khử rung, nhưng lại
có thể được dùng để duy trì nhịp xoang sau khi khử
rung thành công ở những bệnh nhân trưởng thành ổn
định về mặt lâm sàng đang bị rung nhĩ bền bỉ hoặc
kịch phát và có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Chống
chỉ định dùng thuốc ở những bệnh nhân bị suy tim độ
IV theo Hiệp hội Tim New York (NYHA) hoặc suy
tim độ II hoặc II theo NYHA và mới bị mất bù (trong
vòng 4 tuần trước) cần nhập viện hoặc đến phòng
khám suy tim chuyên khoa và ở những bệnh nhân bị
rung nhĩ vĩnh viễn.[68] [69]

» Ibutilide kéo dài thời gian tái cực nhĩ bằng cách tăng
cường kênh Na+ chậm khử cực vào trong tế bào ở giai
đoạn bình nguyên của tái cực. Có tới 70% các trường
hợp về nhịp xoang trong vòng 20 phút truyền thuốc.
Có bằng chứng thuyết phục chứng minh thuốc này
có hiệu quả trong việc chuyển nhịp bằng thuốc (OR,
29,1; CI, 9,8 đến 86,1). Tỉ lệ chuyển nhịp thành công
dao động trong khoảng từ 33% đến 45% trong vòng
70 phút đầu. Bởi thời gian bán thải của Ibutilide là từ
3 đến 6 giờ, do đó cần theo dõi dài hơn ở những bệnh
nhân dùng Ibutilide.[67]
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Khuyến nghị

Giám sát

Những bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ bị rung nhĩ kịch phát, bền bỉ hoặc vĩnh viễn cần được theo dõi trong thời
gian dài. Tùy thuộc vào nguyên nhân tiềm ẩn gây rung nhĩ (tức bệnh mạch vành, bệnh van tim hoặc suy tim) mà bệnh
nhân sẽ được siêu âm tim thường quy (tối thiểu 6 đến 12 tháng) và được cân nhắc làm nghiệm pháp gắng sức.

Những bệnh nhân dùng các loại thuốc chống loạn nhịp cần được theo dõi để làm điện tâm đồ. Khuyến cáo làm
nghiệm pháp gắng sức để đánh giá tình trạng rối loạn nhịp gồm nhịp nhanh thất phụ thuộc thuốc ở những bệnh nhân
dùng Flecainide và Propafenone.

Những bệnh nhân dùng Warfarin để chống đông bắt buộc phải được theo dõi thường xuyên để kiểm tra và giám sát
INR. Không bắt buộc phải theo dõi nồng độ Digoxin thường quy nhưng có thể phải kiểm tra nồng độ này nếu nghi
ngờ bệnh nhân dùng liều lượng không đủ hoặc bị quá liều.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Những bệnh nhân có thể xác định hoặc đã biết những yếu tố gây ra rung nhĩ, chẳng hạn như rượu, chất kích thích,
Caffeine, hoặc Nicotine cần tránh những yếu tố đó để phòng ngừa tái phát.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Đột quỵ cấp ngắn hạn thấp

Thông thường, bệnh nhân sẽ bị rung nhĩ từ kịch phát đến bền bỉ, có các yếu tố nguy cơ của thuyên tắc huyết khối,
chẳng hạn như giãn nhĩ trái, suy tim sung huyết, tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng Lipid máu và tuổi cao.

Còn nhiều tranh cãi về biện pháp điều trị đột quỵ cấp do huyết khối khi bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ. Thuốc
chống đông trong trường hợp này có thể gây đột quỵ do xuất huyết. Khuyến nghị nên hội chẩn với chuyên viên tư vấn
(bác sĩ chuyên khoa thần kinh). Những phương pháp mới làm gián đoạn quá trình lan truyền huyết khối sử dụng các
thiết bị đặt nội mạch hiện đang được nghiên cứu.

Nhồi máu cơ tim ngắn hạn thấp

Nhịp thất nhanh và nhu cầu Oxy của cơ tim tăng cao có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp tính ở những người bị bệnh
mạch vành.

Suy tim xung huyết ngắn hạn thấp

Nhịp thất nhanh, nhu cầu Oxy của cơ tim tăng cao, và rối loạn huyết động có thể dẫn đến suy tim cấp ở những người
bị bệnh mạch vành, rối loạn chức năng thất trái và bệnh van tim.
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Tiên lượng

Tiên lượng rung nhĩ mới tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như biến cố báo hiệu, bệnh tim tiềm ẩn, nguy cơ thuyên
tắc huyết khối và bản chất của rung nhĩ, kịch phát, bền bỉ hay vĩnh viễn. Ở những bệnh nhân trẻ tuổi không có những
bất thường trong cấu trúc tim, mới khởi phát cơn rung nhĩ do say rượu, thì sẽ có tiên lượng rất tốt nếu tránh uống rượu.
Ngược lại, tiên lượng ngắn hạn và dài hạn khá kém ở những bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ kèm suy tim sau khi bị
nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, một phân tích gộp đã chứng minh được rằng nguy cơ tử vong tăng cao khi bị rung nhĩ bền bỉ
do nhồi máu cơ tim, không xét đến thời gian xảy ra rung nhĩ.[70] Những bệnh nhân từng bị hoặc mới khởi phát rung nhĩ
sau khi bị nhồi máu cơ tim sẽ cần được theo dõi lâm sàng chặt chẽ.
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with
EACTS

Nhà xuất bản: European Society of Cardiology Xuất bản lần cuối: 2016

Atrial fibrillation: management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2014

Cardiac arrhythmias in coronary heart disease: a national clinical guideline

Nhà xuất bản: Scottish Intercollegiate Guidelines Network Xuất bản lần cuối: 2007

Bắc Mỹ

2016 focused update of the Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the management
of atrial fibrillation

Nhà xuất bản: Canadian Cardiovascular Society Xuất bản lần cuối: 2016

2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation:
executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society

Nhà xuất bản: American Heart Association; American College of Cardiology;
Heart Rhythm Society

Xuất bản lần cuối: 2014

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with
EACTS

Nhà xuất bản: European Society of Cardiology Xuất bản lần cuối: 2016

Atrial fibrillation: management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2014

Antithrombotics: indications and management

Nhà xuất bản: Scottish Intercollegiate Guidelines Network Xuất bản lần cuối: 2013

Dabigatran etexilate for the prevention of stroke and systemic embolism in atrial fibrillation

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2012
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Châu Âu

Rivaroxaban for the prevention of stroke and systemic embolism in people with atrial
fibrillation

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2012

Consensus document on antithrombotic therapy in the setting of electrophysiological
procedures

Nhà xuất bản: European Heart Rhythm Association Xuất bản lần cuối: 2008

Acute management of atrial fibrillation with acute haemodynamic instability and in the
postoperative setting

Nhà xuất bản: Guideline Development Group for the NICE clinical guideline for
the management of atrial fibrillation

Xuất bản lần cuối: 2007

Rate control in the medical management of atrial fibrillation

Nhà xuất bản: Guideline Development Group for the NICE clinical guideline for
the management of atrial fibrillation

Xuất bản lần cuối: 2007

Rhythm control and cardioversion

Nhà xuất bản: Guideline Development Group for the NICE clinical guideline for
the management of atrial fibrillation

Xuất bản lần cuối: 2007

Cardiac arrhythmias in coronary heart disease: a national clinical guideline

Nhà xuất bản: Scottish Intercollegiate Guidelines Network Xuất bản lần cuối: 2007

Quốc tế

HRS/EHRA/ECAS expert consensus statement on catheter and surgical ablation of
atrial fibrillation: recommendations for patient selection, procedural techniques, patient
management and follow-up

Nhà xuất bản: Heart Rhythm Society; European Heart Rhythm Association;
European Cardiac Arrhythmia Society; American College of Cardiology; American
Heart Association; Society of Thoracic Surgeons

Xuất bản lần cuối: 2017

Bắc Mỹ

2016 focused update of the Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the management
of atrial fibrillation

Nhà xuất bản: Canadian Cardiovascular Society Xuất bản lần cuối: 2016

2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation:
executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society

Nhà xuất bản: American Heart Association; American College of Cardiology;
Heart Rhythm Society

Xuất bản lần cuối: 2014
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Bắc Mỹ

2012 ACCF/AHA/HRS focused update incorporated into the ACCF/AHA/HRS 2008
guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities

Nhà xuất bản: American College of Cardiology; American Heart Association Xuất bản lần cuối: 2013

Antithrombotic therapy for atrial fibrillation: antithrombotic therapy and prevention of
thrombosis, 9th ed

Nhà xuất bản: American College of Chest Physicians Xuất bản lần cuối: 2012
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. HEMORR2HAGES calculator (external link)

2. FDA: dabigatran safety alert (external link)
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Điểm số bằng chứng

1. Kiểm soát nhịp tim ở những bệnh nhân bị rung nhĩ khởi phát cấp tính, ổn định về mặt huyết động: có bằng chứng
tương đối thuyết phục cho rằng, khi so với giả dược, Digoxin có hiệu quả hơn trong việc kiểm soát nhịp tim sau 30
phút đến 2 giờ ở những người bị rung nhĩ kéo dài tới 7 ngày.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

2. Kiểm soát nhịp tim ở những bệnh nhân bị rung nhĩ khởi phát cấp tính, ổn định về mặt huyết động: có bằng chứng
không mấy thuyết phục cho rằng, khi so với Digoxin, Amiodarone có hiệu quả hơn trong việc kiểm soát nhịp tim
sau 30 phút.
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

3. Chuyển về nhịp xoang ở những bệnh nhân bị rung nhĩ khởi phát cấp tính ổn định về mặt huyết động: có bằng
chứng khá thuyết phục cho rằng khử rung bằng sốc điện đem lại hiệu quả cao hơn so với tiêm Propafenone qua
đường tĩnh mạch khi tăng tỉ lệ bệnh nhân chuyển về nhịp xoang trong vòng 6 giờ ở những người mới khởi phát
rung nhĩ ổn định về mặt huyết động trong <48 giờ. Đã nhất trí rằng nên sử dụng thủ thuật này ở những người mới
khởi phát rung nhĩ, bất ổn về mặt huyết động.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

4. Chuyển về nhịp xoang ở những bệnh nhân bị rung nhĩ khởi phát cấp tính, ổn định về mặt huyết động: có bằng
chứng tương đối thuyết phục cho rằng, khi so với giả dược, Flecainide dùng đường uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch
đem lại hiệu quả cao hơn khi làm tăng tỉ lệ bệnh nhân chuyển về nhịp xoang sau 1 đến 24 giờ ở những người mới
khởi phát rung nhĩ. Có bằng chứng ít thuyết phục cho thấy Flecainide dùng đường uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch
có thể đem lại hiệu quả cao hơn so với Amiodarone tiêm qua tĩnh mạch khi làm tăng tỉ lệ bệnh nhân chuyển về
nhịp xoang sau 1 đến 12 giờ. Có bằng chứng ít thuyết phục cho thấy Flecainide dùng đường uống hoặc tiêm qua
tĩnh mạch có thể đem lại hiệu quả tương đương Propafenone đường uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch khi chuyển về
nhịp xoang sau 1 đến 12 giờ.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

5. Chuyển về nhịp xoang ở những bệnh nhân bị rung nhĩ khởi phát cấp tính, ổn định về mặt huyết động: có bằng
chứng khá thuyết phục cho thấy, khi so với giả dược, Propafenone dùng đường uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch đem
lại hiệu quả cao hơn khi làm tăng tỉ lệ bệnh nhân chuyển về nhịp xoang trong vòng 24 giờ ở những người mới
khởi phát rung nhĩ. Có bằng chứng ít thuyết phục cho thấy Propafenone tiêm qua tĩnh mạch có thể đem lại hiệu
quả tương đương Digoxin tiêm qua tĩnh mạch khi làm tăng tỉ lệ bệnh nhân chuyển về nhịp xoang sau 1 giờ. Ngoài
ra, có bằng chứng ít thuyết phục cho thấy Propafenone dùng đường uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch có thể đem lại
hiệu quả tương đương Flecainide đường uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch khi tăng tỉ lệ chuyển về nhịp xoang sau 1
đến 12 giờ. Căn cứ trên bằng chứng ít thuyết phục, thì vẫn không rõ liệu Propafenone đem lại hiệu quả cao hơn
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hay thấp hơn Amiodarone trong việc làm tăng tỉ lệ chuyển về nhịp xoang sau 1 đến 48 giờ ở những bệnh nhân
mới khởi phát rung nhĩ. Biến cố bất lợi: không được cho dùng Propafenone và Flecainide ở những bệnh nhân đã
biết hoặc nghi ngờ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ, bởi những loại thuốc này có thể gây rối loạn nhịp.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

6. Chuyển về nhịp xoang ở những bệnh nhân bị rung nhĩ khởi phát cấp tính, ổn định về mặt huyết động: có bằng
chứng ít thuyết phục cho thấy, khi so với giả dược, Amiodarone đem lại hiệu quả cao hơn khi làm tăng tỉ lệ bệnh
nhân chuyển về nhịp xoang sau 1 đến 8 giờ ở những người mới khởi phát rung nhĩ, ổn định về mặt huyết động.
Khi so với Digoxin, Amiodarone có thể có hiệu quả tương đương khi làm tăng tỉ lệ bệnh nhân chuyển về nhịp
xoang sau 1 đến 48 giờ. Khi so với Sotalol, Amiodarone có thể đem lại hiệu quả tương đương khi làm tăng tỉ lệ
bệnh nhân chuyển về nhịp xoang sau 3 giờ. Amiodarone đường tiêm qua tĩnh mạch có thể không hiệu quả bằng
Flecainide đường uống hoặc tiêm qua tĩnh mạch khi làm tăng tỉ lệ chuyển về nhịp xoang sau 1 đến 12 giờ. Hiện
vẫn không rõ liệu Amiodarone đem lại hiệu quả cao hơn hay kém hơn Propafenone khi làm tăng tỉ lệ bệnh nhân
chuyển về nhịp xoang sau 1 đến 48 giờ ở những bệnh nhân mới khởi phát rung nhĩ. Biến cố bất lợi: Amiodarone
có thể gây ra những biến cố bất lợi, bao gồm nhịp tim chậm và hạ huyết áp.
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

7. Chuyển về nhịp xoang ở những bệnh nhân bị rung nhĩ khởi phát cấp tính, ổn định về mặt huyết động: có bằng
chứng tương đối thuyết phục cho thấy, khi so với Verapamil, Amiodarone đem lại hiệu quả cao hơn khi làm tăng tỉ
lệ bệnh nhân chuyển về nhịp xoang sau 3 giờ.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.
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