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Bản lược dịch của Bác Sĩ Trần Minh Thành- Khoa HSTC-CĐ 

                              Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa 

 

Trong bài báo này, Dr Legate Philip và Dr Ruth Poole xem xét sinh lý bệnh và dịch tễ học 

của suy tim trong bệnh đái tháo đường, thuốc điều trị suy tim và ảnh hưởng của chúng đối 

với bệnh đái tháo đường; bao gồm các khía cạnh thực tế của điều trị các trường hợp cấp 

cứu tăng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường / suy tim. 

 

Giới Thiệu 

Suy tim và đái tháo đường thường cùng tồn tại và bằng chứng gần đây cho thấy 

mối quan hệ hai chiều với việc tăng nguy cơ suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường và ngược 

lại tăng nguy cơ đái tháo đường ở bệnh nhân suy tim.1,2 Mặc dù việc điều trị suy tim ở bệnh 

nhân có đường huyết ổn định là tương đối đơn giản, nhưng việc kiểm soát hai tình trạng 

này trở nên khó khăn trong giai đoạn Nhiễm Toan Ceton Do Đái Tháo Đường (DKA) hoặc 

Tình Trạng Tăng Áp Lực Thẩm Thẩu (HHS). Thuốc lợi tiểu và hạn chế dịch là những yếu 

tố thiết yếu trong điều trị suy tim, tuy nhiên bù dịch tích cực qua đường tĩnh mạch được 

chỉ định trong DKA và HHS. 

 

Dịch tễ 

The Framingham Heart Study3 cho thấy Nam giới và phụ nữ mắc đái tháo đường 

có nguy cơ mắc suy tim cao hơn lần lượt hai và năm lần so với dân số chung, không phụ 

thuộc vào tuổi, tăng huyết áp, béo phì, bệnh mạch vành và tăng lipid máu. Dữ liệu được 

công bố vào đầu năm 2001 cho thấy rằng cứ tăng 1% (11 mmol / mol) HbA1c làm tăng 

nguy cơ suy tim lên đến 10% .4–6 

Ở những bệnh nhân bị suy tim mãn tính, tỷ lệ mắc đái tháo đường là khoảng 20% 
7-9 so với 40% ở những bệnh nhân suy tim mất bù nội viện. 10 Có bằng chứng cho thấy bệnh 

nhân suy tim và đái tháo đường nhập viện có tiên lượng xấu hơn và tỷ lệ tử vong do biến 

cố tim mạch tăng cao hơn so với bệnh nhân không mắc đái tháo đường. 11,12 
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Sinh lý bệnh 

Đái tháo đường là một bệnh rối loạn đa hệ thống ảnh hưởng đến nhiều cơ quan cả 

ở cấp độ mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Tăng đường huyết, các protein glycated liên 

quan và rối loạn lipid máu làm tổn thương hệ thống mạch máu lớn dẫn đến xơ vữa động 

mạch và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 4,13 Đái tháo đường cũng ảnh hưởng đến chức năng 

nội mô do mất đi các đặc tính chống viêm và chống xơ vữa, do đó làm tăng nhanh quá trình 

hình thành mảng xơ vữa và bệnh mạch máu lớn. 13,14 Tác động ở động mạch vành dẫn đến 

tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. Hơn nữa, các bệnh đi kèm 

thường thấy ở bệnh nhân đái tháo đường, chẳng hạn như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu 

và suy thận, cũng đẩy nhanh sự tiến triển của bệnh tim mạch.  

Vi tuần hoàn có cơ chế điều hòa trung ương (giao cảm và phó giao cảm) và ngoại 

biên.4 Rối loạn chức năng nội mô dẫn đến mất cân bằng giữa chất giãn mạch và chất co 

mạch, dẫn đến không thể điều hòa kịp thời dòng chảy vi mạch để đáp ứng nhu cầu trao đổi 

chất của mô, với vi tuần hoàn đã được phát hiện có giảm sinh khả dụng của oxit nitric một 

chất giãn mạch nhanh, cũng như tăng tiết chất co mạch, endothelin-1,13,16,17.  

Biến chứng thần kinh tự chủ do đái tháo đường cũng dẫn đến suy giảm khả năng tự 

điều hòa của dòng máu.18 Bệnh nhân đái tháo đường rối loạn chức năng tự chủ có nhịp tim 

nhanh hơn so với bệnh nhân không đái tháo đường do giảm trương lực phế vị. Nhịp tim 

nhanh làm tăng nhu cầu oxy của cơ tim và giảm tưới máu động mạch vành do thì tâm 

trương rút ngắn, theo thời gian làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim và rối loạn chức năng thất.19 

Rối loạn chức năng tự chủ của tim cũng là một trong những nguyên nhân gây ra 'nhồi máu 

cơ tim thầm lặng' do chúng giảm hoặc thậm chí không có nhận thức về cơn đau do thiếu 

máu cơ tim cục bộ.20 

Suy thất trái có thể phát triển bất kể có hoặc không có yếu tố nguy cơ điển hình như 

tăng huyết áp, bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường và đây được gọi là bệnh cơ tim 

do đái tháo đường. 21,22 Nguyên nhân chính xác của điều này vẫn chưa được xác định, 

nhưng có thể do rối loạn chức năng ty thể, tăng xơ hóa, suy giảm tích tụ canxi và yếu tố 

viêm. 21,23,24 Có bằng chứng cho thấy khả năng co bóp của cơ tim bị ảnh hưởng bởi rối loạn 

chuyển hóa glucose ở tim và tăng quá trình oxy hóa acid béo tự do để chuyển hóa năng 

lượng. Điều này có thể dẫn đến suy giảm chức năng tâm thất.25 

Gần đây, người ta đã thấy rõ rằng mối quan hệ giữa suy tim và đái tháo đường có 

tính chất hai chiều hơn là chỉ đái tháo đường dẫn đến suy tim. 1,2 Một nghiên cứu quan sát 

cho thấy đái tháo đường phát triển ở 29% bệnh nhân suy tim so với 18% đối tượng được 

kiểm soát tốt trong vòng ba năm.26 Một giả thuyết được công nhận là giảm hoạt động thể 

chất ở bệnh nhân suy tim có thể dẫn đến giảm độ nhạy insulin.2 Hơn nữa, kích hoạt thần 

kinh-thể dịch, bao gồm tăng mức catecholamine và hoạt động giao cảm kích thích tạo 

gluconeogenesis và glycogenolysis dẫn đến tăng đường huyết. 27 Cung lượng tim giảm và 
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ứ máu ở ngoại biên và tĩnh mạch có thể gây giảm tưới máu đến tuyến tụy và gan, do đó 

làm suy giảm khả năng điều chỉnh cân bằng nội môi chuyển hóa.2 Thật vậy, kết quả từ một 

nghiên cứu gần đây cho thấy thiết bị trợ giúp thất trái cải thiện kiểm soát đường huyết ở 

bệnh nhân đái tháo đường.28 

 

Xử Trí Cấp Cứu Tăng Đường Huyết Ở Bệnh Nhân Suy Tim 

Nhiễm Toan Ceton Do Đái Tháo Đường (DKA) và Hôn Mê Tăng Áp Lực Thẩm 

Thấu (HHS) là hai biến chứng cấp tính, đe dọa tính mạng của bệnh đái tháo đường cần 

được nhận biết nhanh chóng và điều trị tích cực. Nếu bệnh nhân bị suy tim kèm theo, việc 

xử trí những bệnh nhân này có thể đặt ra nhiều thách thức: xử trí đè sụp huyết động; xử trí 

dịch truyền; và xử trí rối loạn chuyển hóa liên quan như chức năng thận, toan máu và dư 

thừa bazơ. Tiến triển của DKA thường tương đối cấp tính, xảy ra trong vòng 24-48 giờ, 

trong khi HHS thường phát triển trong vài ngày đến vài tuần và có thể dẫn đến mất nước 

trầm trọng.54 Các triệu chứng như đa niệu, suy giảm thị lực, suy giảm tri giác, mệt mỏi, suy 

nhược và mất cân có thể được nhìn thấy trong cả DKA và HHS. Bệnh nhân DKA thường 

có biểu hiện nôn ói và đau bụng kèm theo.55 

Bệnh nhân suy tim kèm đái tháo đường cũng dễ mắc các tình trạng này như phần 

còn lại của bệnh nhân đái tháo đường khác. Một số nguyên nhân phổ biến của DKA và 

HHS là nhiễm trùng, đặc biệt là viêm dạ dày ruột; stress như phẫu thuật lớn, nhồi máu cơ 

tim, viêm tụy hoặc đột quỵ; hoặc khiếm khuyết insulin.55 Đái tháo đường chưa được chẩn 

đoán trước đây có thể tiến triển thành DKA hoặc HHS. Một số loại thuốc như 

corticosteroid, thiazide, thuốc cường giao cảm, thuốc chống loạn thần cũng có thể dẫn đến 

tiến triển của DKA và HHS. Điều quan trọng cần lưu ý là không có nguyên nhân rõ ràng 

nào của DKA và HHS được xác định ở gần 1/5 bệnh nhân nhập viện với một tình trạng cấp 

cứu tăng đường huyết.55 

Phương pháp điều trị chính trong các trường hợp cấp cứu đái tháo đường này là 

điều chỉnh insulin, bù dịch và cân bằng điện giải; lý tưởng, những bệnh nhân này cũng nên 

được quản lý trong một môi trường chăm sóc cao. Cho đến nay, không có hướng dẫn cụ 

thể nào về việc điều trị cụ thể các trường hợp cấp cứu tăng đường huyết trong suy tim mặc 

dù các hướng dẫn của Vương quốc Anh cho thấy rằng “bù dịch có thể cần phải được điều 

chỉnh”. 56 Điều quan trọng là phải khai thác tiền sử tập trung vào bệnh nhân và gia đình 

của họ để cố gắng xác định và tìm kiếm yếu tố khởi phát tình trạng mất bù. Ngoài ra cần 

xem xét chỉ số HbA1c cuối cùng của bệnh nhân, sẽ rất hữu ích nếu bạn tìm thấy siêu âm 

tim mới nhất, đơn thuốc tim mạch và tiền sử nhập viện trước đó của bệnh nhân vì tất cả 

những điều này có thể cung cấp thông tin về chức năng tim, tình trạng dịch và tiền sử thuốc 

tim mạch của họ. Cân nặng được thực hiện tại phòng khám có thể hữu ích để đánh giá tình 

trạng thiếu dịch hiện tại của họ. 

Đánh giá tình trạng thể tích ở những bệnh nhân này có thể khó khăn. Bệnh nhân 

suy tim có thể phù ngoại vi và điều này không phản ánh thể tích dịch nội mạch. Bệnh nhân 
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thường thiếu hụt dịch nội mạch trong tình trạng tăng đường huyết trong khi có biểu hiện 

quá tải dịch ở ngoại biên. Do đó, cần cẩn thận khi thăm khám và đánh giá tình trạng thể 

tích dịch. Thăm khám áp lực tĩnh mạch cổ, đánh giá mức độ phù ngoại vi, bằng chứng sung 

huyết phổi (trên lâm sàng và trên X-quang), kích thước và độ xẹp của tĩnh mạch chủ dưới 

trên siêu âm, đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (nếu có), cảm giác khát đều có thể giúp ích 

trong việc đánh giá tình trạng thể tích dịch. Tình trạng huyết động có thể được đánh giá 

bằng huyết áp / áp lực động mạch trung bình và đánh giá tưới máu cơ quan đích (cung 

lượng nước tiểu, mức độ ý thức, thời gian đổ đầy mao mạch). Điều quan trọng cần nhớ là 

một số bệnh nhân trong số này có mức huyết áp nền thấp do giảm cung lượng tim và tác 

dụng của thuốc; do đó, nhìn vào chỉ số huyết áp cơ bản của họ từ các bệnh án trước đó có 

thể hướng dẫn việc đánh giá. Lượng nước tiểu cao phản ánh tình trạng tăng đường huyết 

và không có nghĩa là bệnh nhân được cung cấp đủ dịch. Lượng nước tiểu thấp cho thấy 

tưới máu thận kém. Xét nghiệm máu có thể bao gồm đường huyết tĩnh mạch, ceton, khí 

máu, nồng độ thẩm thấu huyết thanh (tính toán hoặc đo lường) và troponin nếu có chỉ định 

lâm sàng. Vai trò của peptide Natri lợi niệu (BNP) trong những tình huống này sẽ khó giải 

thích và do đó hiện tại BNP không có vai trò nào trong hướng dẫn xử trí. Điện tâm đồ nên 

được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân. 

 

Các điểm thực hành để hồi sức dịch ở bệnh nhân suy tim có biểu hiện cấp cứu tăng đường 

huyết 

• Hồi sức dịch có thể khó khăn ở những bệnh nhân này; đánh giá chính xác và tái 

đánh giá về tình trạng thể tích là rất quan trọng. 

• Hãy nhớ rằng bệnh nhân suy tim có thể bị quá tải ở ngoại vi trong khi bị thiếu 

hụt thể tích nội mạch trong tình trạng tăng đường huyết. 

• Các hồ sơ bệnh án trước đây về cân nặng, siêu âm tim và tình trạng thể tích có 

thể hữu ích. 

• Nước muối đẳng trương bổ sung kali là dịch truyền được lựa chọn. 

• Tiếp cận thận trọng hơn là truyền 1–1,5 lít nước muối đẳng trương trong 1–2 giờ 

với việc theo dõi huyết động và lâm sàng thường xuyên có thể được thực hiện 

như hồi sức ban đầu ở bệnh nhân suy tim. 

• Hồi sức dịch truyền phải được điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng lâm sàng 

và đáp ứng của bệnh nhân. Nếu có dấu hiệu xấu đi về huyết động học, thì có thể 

cần sử dụng thuốc vận mạch và chuyển điều trị đến đơn vị chăm sóc tích cực. 

 

 

Xử Trí Chuyên Biệt Các Bất Thường Liên Quan Đến Cân Bằng Dịch 

Cả DKA và HHS đều có liên quan đến sự thiếu dịch và rối loạn điện giải mức độ 

nặng. Mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất nước ở HHS nhiều hơn ở DKA. Việc bù 
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dịch là rất quan trọng để phục hồi thể tích nội mạch, mô kẽ và nội bào và tưới máu thận. 

Mức độ thiếu hụt dịch trung bình là khoảng 5–7 lít trong DKA56 nhưng có thể lên đến 22 

lít trong HHS.54 Đối với DKA, khuyến cáo của Vương quốc Anh đề xuất bù một lít dịch 

truyền trong giờ đầu tiên sau đó 500 ml / giờ trong 4 giờ tiếp theo.56 Trong HHS, khuyến 

cáo đề xuất bù một nửa lượng dịch thiếu hụt trong 12 giờ đầu tiên và nửa còn lại trong thời 

gian sau 12 giờ.54 Bù thể tích lớn dịch như vậy có thể gây mất bù cho bệnh nhân suy tim. 

Nước muối đẳng trương (natri clorua 0,9%) bổ sung thêm kali theo nhu cầu là dịch 

truyền được ưu tiên trong cả DKA56 và HHS, 54 vì thiếu hụt các chất điện giải chính là 

natri, clorua và kali. Một báo cáo tổng quan của Cochrane khuyến cáo sử dụng dịch tinh 

thể hơn là dịch keo ở những bệnh nhân nặng.57 Việc sử dụng Ringer’s lactate (dung dịch 

Hartmann) trong HHS54 hoặc trong DKA58 không cho thấy lợi ích so với nước muối đẳng 

trương. 

Ở những bệnh nhân suy tim, cần phải có một cách tiếp cận thận trọng hơn. Cho 1–

1,5 lít nước muối đẳng trương trong 1–2 giờ với việc theo dõi sát tình trạng huyết động và 

lâm sàng. Việc hồi sức dịch truyền nhiều hơn nữa nên được điều chỉnh cho phù hợp với 

tình trạng lâm sàng và đáp ứng của bệnh nhân. Nếu có dấu hiệu huyết động xấu đi, ví dụ 

huyết áp tụt hoặc bằng chứng tưới máu kém như vùng ngoại vi lạnh hoặc cung lượng nước 

tiểu thấp, thì điều này có thể cần phải sử dụng thuốc vận mạch và chuyển điều trị đến đơn 

vị chăm sóc tích cực. Cũng cần lưu ý rằng phù phổi không do tim55 có thể tiến triển ở bệnh 

nhân DKA do bù dịch quá mức hoặc rò rỉ mao mạch-phế nang (hội chứng suy hô hấp cấp) 

ngay cả ở những bệnh nhân không có vấn đề về thận hoặc tim. Điều này có thể làm phức 

tạp thêm việc xử trí và hồi sức dịch; may mắn thay, đây là một biến chứng tương đối hiếm 

gặp. 

Trong DKA, một khi mức glucose đã giảm xuống mức mục tiêu nhưng vẫn chưa 

giải quyết được ceton / toan máu, truyền dextrose 10% thường được bắt đầu để ngăn ngừa 

hạ đường huyết.56 Ở những bệnh nhân suy tim, việc quá tải dịch đang trở thành mối lo ngại, 

điều này có thể được thay thế với dextrose 20% để duy trì mục tiêu đường huyết với chỉ 

một nửa thể tích dịch truyền. Tuy nhiên, việc truyền dextrose đậm đặc hơn có thể gây kích 

thích tĩnh mạch, vì vậy điều này cần được thực hiện qua một tĩnh mạch lớn hoặc lý tưởng 

nhất là qua catheter tĩnh mạch trung tâm. 

 

Tóm Lược 

Bệnh nhân đồng thời bị suy tim và đái tháo đường có nhiều bất thường về sinh lý 

bệnh, chuyển hóa và nội tiết có khả năng góp phần vào dự hậu tồi tệ hơn những bệnh nhân 

không mắc bệnh nền đái tháo đường. Các trường hợp cấp cứu tăng đường huyết như DKA 

và HHS có nguy cơ tử vong cao. Xử trí những trường hợp cấp cứu như vậy ở bệnh nhân 

đái tháo đường và suy tim là một thách thức, đặc biệt là trong việc đánh giá tình trạng thể 

tích dịch một cách chính xác. Điều quan trọng là phải có sự tham gia của cả bác sĩ chuyên 
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khoa tiểu đường và bác sĩ tim mạch càng sớm càng tốt để đảm bảo kết quả tốt nhất cho 

bệnh nhân. 
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