
CHẨN ĐOÁN 

SUY TIM MẠN

Nhóm 4 CVC



1. Nắm triệu chứng lâm sàng của suy tim và cơ chế của các 

triệu chứng đó.

2. Nắm các chỉ định cận lâm sàng cần trong chẩn đoán và điều 

trị suy tim mạn.

3. Nắm các bước chẩn đoán đầy đủ của bệnh cảnh suy tim 

mạn.

MỤC TIÊU



Đdđđi 1.Định nghĩa

Theo ESC 2021
“Suy tim không phải 1 chẩn đoán bệnh học đơn
thuần, mà là 1 hội chứng lâm sàng bao gồm
những triệu chứng điển hình (ví dụ khó thở, phù
mắt cá và mệt mỏi) và có thể đi kèm các dấu
hiệu (ví dụ tĩnh mạch cổ nổi, rale phổi và phù
ngoại vi), gây ra bởi sự bất thường cấu trúc và/
hoặc chức năng tim dẫn đến tăng áp lực buồng
tim và/ hoặc giảm cung lượng tim lúc nghỉ và/
hoặc lúc gắng sức.”

1.1



Đdđđi 1.Định nghĩa

Nguồn: Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn, 2022

Theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn, Bộ Y tế, 2022: 

Suy tim là hội chứng lâm sàng, trong tiền sử 

hoặc hiện tại có:

➔ Triệu chứng cơ năng, và hoặc thực thể 

của suy tim gây ra bởi các bất thường về 

cấu trúc/ chức năng tim.

➔ Kèm theo ít nhất 1 trong các dấu hiệu 

dưới đây: 

● Tăng nồng độ các peptide lợi niệu.

● Bằng chứng của ứ trệ máu hoặc phù toàn 

thân trên các thăm dò cận lâm sàng 

(Xquang ngực, siêu âm) hoặc các thăm dò 

huyết động lúc nghỉ hoặc lúc gắng sức.  

1.2



2.Phân loại  

2.1. Theo tình trạng tiến triển:
- Suy tim mạn (Chronic HF): suy tim mạn ổn định, suy tim mạn mất 

bù.

- Suy tim cấp (Acute HF): suy tim cấp lần đầu/ đợt mất bù cấp của 

suy tim mạn.

- Suy tim sung huyết (Congestive HF).

2.2 Theo hình thái, định khu: 
- Suy tim phải.
- Suy tim  trái.
- Suy tim toàn bộ.

Cập nhật khuyến cáo 2016 về chẩn đoán và xử trí suy tim – Hội TM TPHCM & Giáo trình nội cơ sở ĐHYDH.



2.Phân loại  

2.3 Theo lưu lượng tim:
- Suy tim cung lượng cao.
- Suy tim cung lượng thấp.

2.4 Theo chức năng:
- Suy tim tâm thu.
- Suy tim tâm trương.

2.5 Theo phân suất tống máu (EF) (Theo Bộ Y Tế, 2022).

- Suy tim phân suất tống máu giảm.
- Suy tim phân suất tống máu giảm nhẹ. 
- Suy tim phân suất tống máu bảo tồn.

Cập nhật khuyến cáo 2016 về chẩn đoán và xử trí suy tim – Hội TM TPHCM & Giáo trình nội cơ sở ĐHYDH.



Creative Med Doses: Left-sided Heart Failure. 

3.LÂM SÀNG



3.LÂM SÀNG

a. Triệu chứng cơ năng: 
Khó thở:

- Khó thở khi gắng sức.
- Khó thở khi nằm. 
- Khó thở kịch phát về đêm.

Ho: 
- Thường ho về đêm khi gắng sức.
- Ho khan/ ho lẫn máu.

*Triệu chứng toàn thân: 
- Mệt ngực/ vã mồ hôi. 
- Tiểu đêm.
- Lú lẫn, suy giảm trí nhớ, đặc biệt ở 

người cao tuổi. 

SUY TIM TRÁI

Sinh lý Guyton

3.1

.



3.LÂM SÀNG

b. Triệu chứng thực thể:
Tại tim:

- Mỏm tim lệch trái.
- Nhịp tim nhanh.
- Ngựa phi trái.
- Tiếng TTT ở mỏm do hở van 2 lá cơ

năng, (giãn vòng van 2 lá)
- Triệu chứng bệnh (van) tim gây ST.

SUY TIM TRÁI3.1.



3.LÂM SÀNG

b. Triệu chứng thực thể:
Ngoài tim:

- HA tâm thu bình thường hay 
giảm, HA tâm trương bình 
thường.

- Phổi: 
+Ran ẩm rải rác 2 đáy phổi.
+Ran rít và ẩm: cơn hen tim.
+Rale ẩm tăng như ‘’thủy triều 

dâng’’: phù phổi cấp. 

SUY TIM TRÁI3.1.



Cơ chế phù phổi cấp

- Tăng AL thủy tĩnh 

mao mạch 

→ liên quan đến tim. 

- Giảm AL keo mao 

mạch

→ do giảm albumin 

máu.

- Tăng tính thấm màng 

phế nang - mao mạch.

- Tăng AL mô kẽ.

- Suy mạch bạch huyết. 



3.LÂM SÀNG
•

•

GIAI ĐOẠN 3

- Áp lực trong lòng mao mạch

tiếp tục tăng cao, có sự gãy,

vỡ màng PN mao mạch →

dịch tràn vào lòng phế nang

- Phù phế nang. RL trao đổi

khí

- Biểu hiện LS: khó thở dữ

dội, kích thích, vã mồ hôi

đầm đìa, khạc đàm bọt

hồng, rale ẩm 2 bên phổi

- XQuang: mờ lan tỏa 2 phế

trường nhất là ở 2 rốn phổi

- KMĐM: giảm oxy máu.

GIAI ĐOẠN 1

- Áp lực TMP bắt đầu tăng

dẫn đến sự ứ máu ở hệ

thống mạch máu phổi, lúc

này lượng dịch thoát ra mô

kẽ < khả năng hấp thu của

hệ bạch mạch

- Giảm độ đàn hồi phổi. Tăng

dẫn lưu hệ bạch huyết

- Biểu hiện LS: thở nhanh/

khó thở

GIAI ĐOẠN 2

- Áp lực trong lòng mao mạch

tăng cao và dịch thoát ra mô

kẽ > khả năng hấp thu của hệ

bạch mạch

- Phù mô kẽ. Tăng kháng lực

đường thở nhỏ

- Biểu hiện LS: mức độ khó

thở tăng thêm kèm rale

rít/ngáy (Hen tim)

- XQuang lồng ngực: đường

Kerley B và bờ các mạch máu

bị mờ đi

Các giai đoạn phù phổi cấp theo cơ chế sinh lý bệnh



3.LÂM SÀNG

Creative Med Doses: Right-sided Heart Failure. 



3.LÂM SÀNG

a. Triệu chứng cơ năng: 

- Khó thở: thường xuyên, nhiều/ít, 
nặng dần, không có cơn kịch phát.

- Xanh tím.
- Mệt mỏi. 

SUY TIM PHẢI3.2



3.LÂM SÀNG

SUY TIM PHẢI

b. Triệu chứng thực thể:
Tại tim: 

- Dấu Harzer (thất phải to, đập 
dưới mũi ức).

- Nhịp tim nhanh. 
- Tiếng ngựa phi phải.
- Dấu hiệu Rivero-Carvallo 

(Tiếng TTT trong mỏm/mũi ức do 
HoBL cơ năng, tăng rõ khi hít 
sâu).

- Triệu chứng bệnh (van) tim gây 
ST.

Bài giảng Kỹ năng TLS Ts Nguyễn Tuấn Hải

http://www.youtube.com/watch?v=1Ah6Bw7tWhc
http://www.youtube.com/watch?v=1Ah6Bw7tWhc


3.LÂM SÀNG

SUY TIM PHẢI

b. Triệu chứng thực thể:
Ngoài tim:

- HA tối đa bình thường, tối thiểu tăng lên.

- Tím ngoại vi. 
- Phù (phù 2 bên đối xứng, không đau, ấn 

lõm, xuất hiện đầu tiên ở chi dưới) → 
toàn thân, tràn dịch các màng (bụng, 
phổi).

- Tĩnh mạch cổ nổi.
- Gan to (đều,nhẵn, bờ tù, ấn tức) kiểu đàn 

xếp → cứng chắc. 
- Phản hồi gan-tĩnh mạch cổ (+). 
- Cổ trướng, Tràn dịch màng phổi. Leg Swelling Q & A.



3.LÂM SÀNG

Phản hồi gan tĩnh mạch cổ:

Phản hồi gan -TMC (+) → tĩnh 

mạch cổ phồng to hơn trong suốt 

thời gian làm nghiệm pháp. TM nổi 

lâu hơn, khi thả tay ra tĩnh mạch 

xẹp trở về bình thường lâu hơn. 

Ý nghĩa : Chứng minh tình trạng 

gan lớn là do bệnh lý tim hay bệnh 

lý khác.

http://www.youtube.com/watch?v=XU_xeUMJ3Zc
http://www.youtube.com/watch?v=XU_xeUMJ3Zc


TRIỆU CHỨNG

Điển hình:
- Khó thở
- Cơn khó thở kịch phát về 

đêm
- Giảm khả năng gắng sức
- Mệt mỏi
- Tăng thời gian nghỉ hồi phục 

giữa 2 lần gắng sức 
- Phù mắt cá chân

Ít điển hình:
- Ho về đêm
- Thở rít 
- Cảm giác chướng bụng
- Mất cảm giác ngon miệng
- Lú lẫn (đặc biệt ở người già)
- Trầm cảm
- Hồi hộp, đánh trống ngực
- Chóng mặt
- Ngất
- Cảm giác khó thở khi cúi 

người

3. LÂM SÀNG

CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ 
DẤU HIỆU SUY TIM CỦA 

ESC 2021

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP VÀ MẠN (Ban hành 

kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế)



DẤU HIỆU

Đặc hiệu:

- Tĩnh mạch cổ nổi

- Phản hồi gan - TMC 

dương tính

- Tiếng ngựa phi

- Tăng diện đập của mỏm 

tim

Ít đặc hiệu:

- Tăng cân (> 2kg/tuần)

- Sụt cân (trong suy tim 

nặng)

- Teo cơ (suy kiệt)

- Có tiếng thổi ở tim

- Phù ngoại vi (mắt cá 

chân, cẳng chân, bìu)

- Ran ở phổi

- Tràn dịch màng phổi

- Nhịp tim nhanh

- Loạn nhịp tim

- Thở nhanh

- Thở Cheyne – Stokes

- Gan to

- Cổ chướng

- Đầu chi lạnh 

- Thiểu niệu

- Mạch nhanh, nhỏ. 

3. LÂM SÀNG

CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ 
DẤU HIỆU CỦA SUY TIM  

ESC 2021

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP VÀ MẠN (Ban hành 

kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế)



4.CẬN LÂM SÀNG

Theo khuyến cáo của ESC 2021 về các xét nghiệm nên làm cho tất cả các bệnh nhân suy tim

Xét nghiệm chỉ định Loại
Mức độ 

bằng 
chứng

BNP/NT-proBNP I B

Điện tâm đồ 12 chuyển đạo I C

Siêu âm tim I C

XQuang ngực I C

XN máu bao gồm: Công thức máu, Ure và điện giải, chức năng 
giáp, glucose máu và HbA1C, lipid máu, tình trạng sắt (TSAT và 
ferritin)

I C



4.1 BNP / NT-proBNP:

4.CẬN LÂM SÀNG

Peptide lợi niệu natri là các
hormone được giải phóng
từ các buồng tim khi thành
tim bị căng giãn, phì đại,
quá tải thể tích hoặc áp
lực.

Cardiovascular Physiology Concepts.



4.CẬN LÂM SÀNG

Biochemistry, Therapeutics and biomarker Implications of Neprilysin in Cardiorenal Disease.

4.1 BNP và NT-proBNP: BNP NT-proBNP

Dạng hoạt tính, 32 acid 
amin. 
Thời gian bán hủy 20 
phút 
Kém ổn định trong 
bệnh phẩm
Bị ảnh hưởng bởi thuốc 
điều trị (ARNI) 
BNP giảm ở BN béo phì 

Dạng không hoạt tính, 
76 acid amin. 
Thời gian bán hủy 60 -

120 phút
Ổn định hơn trong 
bệnh phẩm
Không bị ảnh hưởng 
bởi ARNI  
Bị ảnh hưởng bởi BN 
suy thận nhiều hơn
Ít bị ảnh hưởng bởi béo 
phì hơn



4.CẬN LÂM SÀNG

4.1 BNP và NT-proBNP:

Biochemistry, Therapeutics and biomarker Implications of Neprilysin in Cardiorenal Disease.

Quá trình hình thành 

và chuyển hóa NP



4.1 BNP và NT-proBNP:

4.CẬN LÂM SÀNG

Nguồn: Bộ Y tế, Hướng dẫn 
chẩn đoán và điều trị suy tim 
cấp và mạn, 2022

BNP/NT-proBNP được khuyến cáo sử dụng để chẩn đoán loại trừ suy tim ở bệnh nhân có triệu

chứng nghi ngờ, giá trị dự đoán âm tính 94 - 98% (ESC 2021)

Tuy nhiên có nhiều nguyên nhân gây tăng BNP, NT-proBNP không do suy tim mà do nguyên
nhân khác tại tim (vd rung nhĩ) hoặc ngoài tim mạch (cao tuổi, COPD, bệnh thận cấp và mạn).

Hình 2. Nồng độ peptide bài niệu trợ giúp chẩn đoán suy tim



4.CẬN LÂM SÀNG

NT-proBNP in the primary care setting
NT-proBNP2 enables accurate Heart Failure diagnosis,  particularly 
when used with the recommended age-dependent  threshold value:

NT-proBNP in the evaluation and triage of ED patients with acute dyspnea
VIDAS NT-proBNP2 clinical validation studies

4.1 BNP và NT-proBNP:



4.1 BNP / NT-proBNP:

4.CẬN LÂM SÀNG

Ponikowski P, et al. Eur J 

Heart Fail. 2016 doi: 

10.1002/ejhf.592 



4.2. ECG:

4.CẬN LÂM SÀNG

Suy tim phải: 

Tăng gánh buồng tim phải: trục phải, dày nhĩ phải, dày thất phải.

Suy tim trái:

Tăng gánh buồng tim trái: trục trái, dày nhĩ trái, dày thất trái.

Hình ảnh điện tâm đồ bất thường:
Rung nhĩ, có sóng Q bệnh lý, tăng gánh thất trái, phức bộ QRS giãn 
rộng →  tăng khả năng chẩn đoán suy tim.



4.CẬN LÂM SÀNG



4.CẬN LÂM SÀNG



4.3. XQuang ngực  

4.CẬN LÂM SÀNG

Cardiothoracic ratio:

Bình thường: < 0,5
Bóng tim lớn khi ≥ 0,5

XQuang bình thường

a

b

c



CẬN LÂM SÀNG

XQuang bệnh lý

a

b

c

≥ 0.5



4.CẬN LÂM SÀNG

- Dấu hiệu tim to
+ Tăng chỉ số tim/lồng ngực 

>0,5
- Đánh giá tình trạng sung 

huyết phổi:
+ Bằng chứng tái phân bố 

mạch máu
+ Đường Kerley B
+ Tràn dịch màng phổi





4.CẬN LÂM SÀNG

Suy tim trái:
X-quang ngực thẳng
•Cung dưới trái phồng và
kéo dài ra, mỏm tim chếch
xuống.
• Đường Kerley B.
•Phổi đậm, hình “cánh
bướm” kinh điển ở hai rốn
phổi khi phù phổi.
X-quang ngực nghiêng trái:
Khoảng sáng sau tim hẹp lại
(do thất trái to).

2017 Elliot K. Fishman, MD



4.CẬN LÂM SÀNG

Suy tim phải:
X-quang ngực thẳng
• Cung dưới phải giãn (NP),
mỏm tim hếch lên.
• Cung ĐMP giãn
X-quang ngực nghiêng trái ??
• Khoảng sáng sau xương
ức hẹp lại (do thất phải to)

Nội Cơ sở - ĐHYD Huế



4.4. Siêu âm tim:

4.CẬN LÂM SÀNG

Suy tim trái:
• Buồng tim (T) giãn lớn.
• Giảm chức năng thất trái thông qua phân suất tống máu (EF).
• Có thể xác định một số nguyên nhân gây suy tim.



4.4. Siêu âm tim:

4.CẬN LÂM SÀNG

Nội cơ sở

ĐHYD Huế



4.4 Siêu âm tim:

4.CẬN LÂM SÀNG

Suy tim phải:
• Buồng tim phải giãn to. 
• Tăng áp lực ĐMP, HoBL. 
• Chức năng tâm phải (TAPSE < 17mmHg → giảm)
• Xác định một số nguyên nhân suy tim phải như hở van 3 
lá, bệnh tim bẩm sinh,…



4.4 Siêu âm tim:

4.CẬN LÂM SÀNG

Nội cơ sở

ĐHYD Huế

Thất trái 

Giãn




