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SINH LÝ 
CƠ TIM - BƠM TIM



Các tế bào cơ tim liên kết chặt chẽ thành chuỗi và song song với nhau 

1.1 SINH LÝ CƠ TIM

Sinh lý tim mạch ứng dụng trong lâm sàng

1.1.1 Sắp xếp tế bào cơ tim



1.1 SINH LÝ CƠ TIM

1.1.2 Cấu trúc cơ tim

- Các yếu tố co rút gồm:
+ Actin
+ Myosin
+ Sợi titin

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude

Sarcomere là đơn vị chức năng của tế bào cơ tim



- Khi cơ tim giãn ra vạch Z kéo sợi actin và titin ra. Sợi titin bị kéo căng chịu trách nhiệm 
cho sức căng thụ động của cơ tim, sợi actin kéo ra khỏi myosin tạo sức căng chủ động
- Sợi sarcomere rút ngắn lại (khoảng cách giữa 2 vạch Z ngắn lại), sợi titin co lại đồng 
thời sợi actin trượt lên sợi myosine -> sự co cơ

1.1 SINH LÝ CƠ TIM

Sinh lý Guyton



☸ CÁC BUỒNG TIM

Cardiovascular physiology 
concepts 3nd edition, Richard E. 
Klabude



1.2 CHU CHUYỂN TIM

Cardiovascular physiology concepts 
3nd edition, Richard E. Klabude

1. Nhĩ co
2. Co đẳng tích
3. Tống máu nhanh
4. Tống máu chậm
5. Giãn đẳng tích
6. Đổ đầy thất nhanh
7. Đổ đầy thất chậm



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Cung lượng tim (CO) là lượng máu tim tống đi trong 1 phút

- Cung lượng tim tỉ lệ với nhịp tim và thể tích nhát bóp

CO = HR*SV

Nursing education consultant



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Thể tích nhát bóp tỉ lệ thuận 
với tiền tải và sức co bóp

- Thể tích nhát bóp tỉ lệ nghịch 
với hậu tải

1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng thể tích nhát bóp

https://www.cvphysiology.com/Cardiac%20Function/CF002



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Tiền tải là sự căng giãn của sợi cơ tim trước khi khi co bóp hay sức căng cơ tim 
vào cuối kỳ tâm trương. Nói cách khác tiền tải tỉ lệ với độ dài sarcomere vào cuối 
kỳ tâm trương
- Có thể ước tính gián tiếp qua thể tích cuối tâm trương (EDV) hoặc áp lực cuối tâm 
trương (EDP)

Cardiovascular physiology 
concepts 3nd edition, 
Richard E. Klabude

1.3.1.1 Tiền tải



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Trong giới hạn nhất định, độ dài sợi cơ tim tỉ lệ thuận với sức co bóp

https://aneskey.com/chapter-30-starlings-law-and-cardiac-dysfunction/

1.3.1.1 a)  Định luật Frank - Starling



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Sức căng của tim bao gồm sức căng chủ động và sức căng thụ động:
+ Sức căng thụ động tăng tỉ lệ với độ dài sợi cơ
+ Sức căng chủ động tăng tỉ lệ với độ dài sợi cơ đến một điểm nào đó thì sức 
căng chủ động sẽ giảm xuống 

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. 
Klabude

1.3.1.1 b) Mối quan hệ giữa chiều dài và sức căng



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

YẾU TỐ KHÁC03

● Nhịp tim

● Sức co bóp của tâm nhĩ

● Sức co bóp của tâm thất

GIÃN NĂNG TÂM 

THẤT
02

HỒI LƯU TĨNH MẠCH01

● Giãn năng tĩnh mạch

● Thể tích máu trong tĩnh 

mạch

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude

1.3.1.1 c) Yếu tố ảnh hưởng tiền tải



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

+ Là lượng máu trở về tim từ hệ tĩnh mạch
+ Trong điều kiện huyết động ổn định, hồi lưu máu tĩnh mạch bằng cung lượng tim
+ Tăng hồi lưu máu tĩnh mạch -> tăng thể tích nhát bóp

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude

1.3.1.1 c)

- Hồi lưu tĩnh mạch



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

+ Là khả năng giãn ra của thất để nhận máu đổ về
+ Phụ thuộc vào trạng thái tâm thất kỳ tâm trương và đặc điểm sợi cơ tim tạo 

nên thành thất

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude

1.3.1.1 c)

- Giãn năng tâm thất



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Hậu tải là tải mà tim phải vượt qua để co bóp tống máu hay là áp lực tâm thất 
phải thắng để tống máu ra ngoài
- Hậu tải tăng -> giảm tốc độ rút ngắn của sợi cơ -> giảm vận tốc co rút sợi cơ
- Trong điều kiện tiền tải và sức co bóp cơ tim không đổi, tăng hậu tải sẽ làm 
giảm thể tích nhát bóp

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, 
Richard E. Klabude

1.3.1.2 Hậu tải



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

σ: sức căng 

thành

r: bán kính

h: độ dày 

thành
P: áp lực

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, 
Richard E. Klabude

1.3.1.2 a) Định luật 
Laplace



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- “stress wall”-Sức căng thành
là trung bình sức căng mỗi sợi 
cơ riêng lẻ trong thành thất 
phải chịu để co bóp

Sinh lý tim mạch ứng dụng



- P là áp lực bên trong buồng thất
- r là bán kính buồng thất cuối kỳ tâm thu
- T là bề dày của thành thất

1.3 CUNG LƯỢNG TIM

Công thức tính “stress wall”

SInh lý tim mạch ứng dụng



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

Cardiovascular physiology concepts 
3nd edition, Richard E. Klabude

1.3.1.2 b) Áp lực buồng tim



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Sức co bóp cơ tim là sự thay đổi lực co bóp 
của cơ tim do cơ chế tế bào liên quan tới sự 
tương tác của actin và myosin mà không phụ 
thuộc vào độ dài sarcomere
- Sức co bóp tỉ lệ với nồng độ Ca2+ nội bào
- Yếu tố ảnh hưởng:
+ Hệ thần kinh giao cảm
+ Catecholamin
+ Hậu gánh (hiệu ứng Anrep)
+ Nhịp tim

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude

1.3.1.3 Sức co bóp cơ tim



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Trong giới hạn bình thường, cung lượng tim tỉ lệ thuận với nhịp tim

Giáo trình sinh lý, đại học y dược Huế

1.3.2 Nhịp tim



1.3 CUNG LƯỢNG TIM

- Hệ thần kinh thực vật:
+ Thần kinh giao cảm: tăng nhịp tim
+ Hệ phó giao cảm: giảm tần số tim
- Hormon:
+ Hormon tuyến thượng thận: epinephrine 
và norepinephrine
+ Hormon tuyến giáp: T3, T4
- Yếu tố khác: 
+ Mức độ vận động thể lực
+ Thân nhiệt
+ Sự thay đổi nồng độ khí O2 và CO2

Giáo trình sinh lý, đại học y dược Huế

☸ Yếu tố ảnh hưởng nhịp tim



1.3 CUNG LƯỢNG TIM



SINH LÝ BỆNH SUY 
TIM



2.1 ĐỊNH NGHĨA

Hội tim mạch châu âu (ESC) 2021: 

Suy tim là một hội chứng lâm sàng đặc trưng bởi các triệu chứng điển hình

(ví dụ: khó thở, phù mắt cá chân và mệt mỏi) mà có thể đi kèm với các dấu hiệu

(ví dụ: tĩnh mạch cổ nổi, ran phổi và phù ngoại vi) gây ra bởi bất thường cấu 

trúc và/hoặc chức năng tim mạch, dẫn đến cung lượng tim giảm và/hoặc áp lực 

trong buồng tim cao khi nghỉ ngơi hoặc khi gắng sức.



2.2 CƠ SỞ SINH LÝ

Các yếu tố ảnh hưởng tới cung lượng tim:

- tần số tim

- tiền tải

- hậu tải

- sức co bóp

https://www.lecturio.com/concepts/cardiac-mechanics/



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude

Các cơ chế bù trừ trong suy tim:

1. Giao cảm
2. RAA
3. Vasopressin
4. Peptid lợi niệu
5. Tái cấu trúc cơ tim



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

2.3.1 Hệ thần kinh giao cảm:

“Heart failure as an autonomic nervous system dysfunction” Katuya Kishi. MD,PhD

Cung lượng tim giảm

Phản xạ thụ thể áp lực

Tăng hoạt hệ giao cảm



☸ Các loại thụ thể của hệ giao cảm:

2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

- Tim: chủ yếu β1

→ tăng nhịp tim, tăng 
co cơ tim

- Mạch máu: chủ yếu α1

→ Co mạch

Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude



2.3.2 Hệ RAA

2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

- Hệ RAA là hệ thống các hormon 

làm nhiệm vụ điều hòa cân bằng 

huyết áp và dịch ngoại bào trong 

cơ thể.

- Những yếu tố kích thích tiết 

Renin:

+ Kích thích giao cảm

+ Giảm tưới máu thận

+ Giảm huyết áp

+ Giảm Natri máu



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

Sinh lý Guyton



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

Y học căn bảnViiViwA

Viện tim mạch Việt Nam



Georg Nickenig

2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

☸ Vai trò của Aldosterol

- Angiotensin II kích thích vỏ thượng thận 
tăng tiết Aldosteronl vào máu

- Aldosterol kích thích tế bào chính ở ống 
góp tái hấp thu nhiều Na+ và Cl- và bài 
tiết K+.

- Tăng tái hấp thu Na+ và Cl- → nước được 
tái hấp thu nhiều hơn

→ Tăng thể tích máu



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

- Tăng tái hấp thu nước tại OLX 

và ống góp gây giữ nước và hạ 

Na máu

- Nồng độ ADH từ trung bình 

đến cao sẽ làm co động mạch 

-> Tăng huyết áp

Cardiovascular physiology concepts, Richard E. Klabude

2.3.3  Vasopressin



- ADH tăng hấp thụ nước ở OLX và

ống góp theo cơ chế giải phóng

cAMP trong tế bào ống góp, làm

tăng tính thấm màng đối với nước.

2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

- Các receptor V1 ( V1a) của AVP 

được tìm thấy ở cơ trơn mạch máu 

trong toàn cơ thể 

→ Tăng kháng lực mạch máu



2.3.4 Peptid lợi niệu

2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

Có 3 nhóm:

- Peptide natri lợi niệu tâm nhĩ (ANP)

- Peptide natri lợi niệu nhóm B (BNP)

- Peptide natri lợi niệu nhóm C (CNP)



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

NƠI CHẾ TIẾT ĐÁP ỨNG

ANP (A-type) Tế bào cơ nhĩ, đôi khi từ 

cơ thất

Căng giãn nhĩ

BNP (B-type) Tế bào cơ thất ↑ EDV, ↑EDP, rối loạn 

huyết động tâm trương

CNP (C-type) Tế bào nội mô mạch máu Cọ xát của dòng máu 

(shear stress)



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

Tác dụng:

- Giãn mạch

- Tăng bài tiết Natri

- Giảm tái cấu trúc cơ tim

Cardiovascular Physiology Concepts - Richard E. Klabunde, PhD



2.3.5 Tái cấu trúc cơ tim
❖Phì đại lệch tâm (giãn tâm thất)

❖Phì đại đồng tâm (dày tâm thất)

2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

CVPhysiology.com



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ

Braunwald’s Heart Disease: A textbook of cardiovascular medicine 10th edition, 2015



2.3 CƠ CHẾ BÙ TRỪ



☸ BIẾN ĐỔI CỦA CƠ THỂ TRONG SUY TIM

1. McMurray. N Engl J Med 2010;362:228–38; 

2. Francis et al. Ann Intern Med 1984;101:370–7; 

3. Krum and Abraham. Lancet 2009;373:941–55

Tổn thương tế bào cơ tim và cấu trúc nền dẫn đến các thay đổi về kích 
thước, hình dạng và chức năng của tim và sức căng thành tim

Co mạch, xơ hóa, chết tế bào, phì đại, thay đổi về mặt phân tử và tế bào, 
độc tế bào cơ tim

Triệu chứng suy tim: khó thở, phù, mệtBiến chứng và tử vong: Loạn nhịp, suy bơm

Thay đổi huyết động, giữ muối và nướcTái cấu trúc kém và giảm dần chức năng thất trái

Hoạt hóa quá mức hệ thống
thần kinh thể dịch



2.4 PHÂN LOẠI 

PHÂN LOẠI SUY TIM

- Phân loại theo tiến triển: Suy tim cấp, suy tim mạn
- Phân loại theo lưu lượng: Suy tim cung lượng thấp và suy tim cung 

lượng cao
- Phân loại theo định khu: Suy tim trái, suy tim phải và suy tim toàn bộ
- Phân loại theo chức năng: Suy tim tâm thu và suy tim tâm trương
- Phân loại theo phân suất tống máu: Suy tim phân suất tống máu 

giảm, suy tim phân suất tống máu giảm nhẹ, suy tim phân suất tống 
máu bảo tồn



https://www.merckmanuals.com/home/heart-and-blood-vessel-disorders/heart-failure/heart-failure-hf

☸ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÂM THU - TÂM TRƯƠNG



2.5 SUY TIM TÂM TRƯƠNG

Rối loạn đổ đầy thất

Giảm EDV Giảm SV

Tăng EDP
Tăng P nhĩ 

và TM

Suy tim 
phải

Suy tim 
trái

Phù hệ 
thống

Phù phổi

> 30 mmHg

2.5.1 Cơ chế



2.5 SUY TIM TÂM TRƯƠNG

1. Bệnh động mạch vành

2. Tăng huyết áp

3. Hẹp van động mạch chủ

4. Bệnh cơ tim phì đại 

5. Bệnh cơ tim hạn chế

2.5.2 Nguyên nhân



☸ Hẹp van ĐMC

2.5 SUY TIM TÂM TRƯƠNG

- Tăng hậu gánh → tăng áp 
lực lên tế bào cơ tim → tái 
cấu trúc → Phì đại đồng 
tâm 



2.6 SUY TIM TÂM THU

Giảm sức co bóp Giảm SV Tăng ESV Tăng EDV

Duy trì SV

Suy timTái cấu trúc

EF giảm

Thêm sarcomere

CV Physiology.com

2.6.1 Cơ chế



2.6.2 Nguyên nhân

2.6 SUY TIM TÂM THU

Bệnh mạch vành Bệnh tim thiếumáu cục bộ

Nhồimáu cơ tim

Tăng áp lực mạn tính Tăng huyết áp

Các bệnh van tim gây nghẽn

Tăng thể tích mạn

tính

Các bệnh hở van tim

Các đường thông trong, ngoài tim

Bệnh cơ tim giãn nở

không TMCT

Rối loạn di truyền hay yếu tố gia đình

Rối loạn do thâm nhiễm tẩm nhuận

Các bệnh lý chuyển hóa

Các tổn thương do thuốc hoặc nhiễm độc

Các rối loạn nhịp nhanh

hoặc nhịp chậm mạn

Suy tim nhịp nhanh...

Bệnh tim do phổi Tâm phế mạn

Bệnh động mạch phổi ( tăng áp phổi, nhồi máu

phổi…)

Các tình trạng cung

lượng cao

Rối loạn chuyển hóa (cường giáp),

Rối loạn dinh dưỡng (Bệnh Beri - Beri)

Nhu cầu dòng máu tăng Thông động - tĩnh mạch hệ thống,

Thiếumáumạn tính



☸ Bệnh cơ tim giãn

2.6 SUY TIM TÂM THU



3. TỔNG KẾT

1. Cơ tim - bơm tim

❏ Sự căng của sợi titin tạo nên 

sức căng chủ động

❏ Sự trượt sợi myosin và actin 

tạo sức căng thụ động

❏ Cung lượng tim chịu ảnh 

hưởng bởi thể tích tống máu 

và nhịp tim

❏ Thể tích tống máu chịu ảnh 

hưởng bởi tiền gánh, hậu 

gánh và sức co bóp cơ tim

❏ Thần kinh giao cảm

❏ Hệ RAA

❏ Vasopressin

❏ Peptid lợi niệu

❏ Tái cấu trúc cơ tim

2.Cơ chế bù trừ trong 
suy tim

3. Suy tim tâm thu
Suy tim tâm trương

❏ STTT: Giảm sức co bóp 

cơ tim

❏ STTTr:  Giảm nhận khả 

năng nhận máu về thất



1. Cardiovascular physiology concepts 3nd edition, Richard E. Klabude
2. Giáo trình sinh lý, đại học y dược Huế
3. Sinh lý Guyton
4. Braunwald’s Heart Disease: A textbook of cardiovascular medicine 10th edition, 
2015
5. Sinh lý tim mạch ứng dụng, TS. BS. Lê Minh Khôi
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