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THEO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI NĂM 1995 VỀ bệnh cơ tim, viêm cơ 
tim là một bệnh viêm của cơ tim được chẩn đoán dựa vào tiêu chuẩn 
mô học, miễn dịch và hóa mô miễn dịch đã được thiết lập. Kể từ khi 
công bố tiêu chuẩn Dallas, sinh thiết nội tâm mạc được xem như
phương pháp tiêu chuẩn để chẩn đoán. Tuy nhiên qua 2 thập kỷ, các 
bước chẩn đoán đã thay đổi nhờ các công cụ mới, chủ yếu là 
troponin có độ nhạy cao và chụp cộng hưởng từ tim (MRI); trong thực 
hành lâm sàng thường quy, kết hợp triệu chứng cơ năng và triệu 
chứng thực thể, các cận lâm sàng và nghiên cứu hình ảnh học 
thường mang lại hiệu quả xác định chẩn đoán.

Định nghĩa và chẩn đoán viêm cơ tim rất khác nhau. Đối với viêm cơ tim 
liên quan Covid19 hoặc vắc xin Covid19, tiêu chuẩn chẩn đoán đã được điều 
chỉnh từ các tiêu chuẩn do trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật và tổ 
chức hợp tác Brighton thiết lập. 

DỊCH TỄ HỌC

Trước đại dịch Covid19, ước tính tỷ lệ mắc viêm cơ tim toàn cầu khoảng 
1-10/100.000 bệnh nhân mỗi năm. Nguy cơ cao nhất thuộc những người 
trong độ tuổi 20-40 và đàn ông. Trong nhóm tuổi từ 30-39, tỷ lệ mắc là 6.1 ca/
100.000 đàn ông và 4.4 ca/100.000 phụ nữ, tỷ lệ tương tự trong nhóm tuổi từ 
20-40. Tăng sử dụng MRI tim làm gia tăng dần các ca mắc viêm cơ tim được 
báo cáo ở Hoa Kỳ, từ 9.5 đến 14.4 ca/100.000 bệnh nhân.

Dữ liệu chính xác về gánh nặng của viêm cơ tim chỉ có sẵn trong các bệnh 
cảnh lâm sàng được lựa chọn. Ví dụ, tỷ lệ mắc viêm cơ tim trên bệnh nhân 
suy tim thay đổi từ 0.5% - 4.0% phụ thuộc tuổi và vùng miền. Trong số các 
bệnh nhân đau ngực nhập khoa cấp cứu, 3% bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp 
và viêm màng ngoài tim. Chẩn đoán viêm cơ tim dựa trên cơ sở MRI tim 
trong 1/3 bệnh nhân có chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp trước đó và bệnh 
động mạch vành không tắc nghẽn. Các nghiên cứu tử thiết ở những bệnh 
nhân chết đột ngột cho thấy tỷ lệ viêm cơ tim khác nhau. Tỷ lệ mắc là 12% 
trong sổ lưu trữ tiền cứu miền Đông Bắc Italia. Ở những bệnh nhân ung thư 
nặng điều trị bằng các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, tỷ lệ mắc là 
1.14%. Trong đại dịch Covid19, 2.4 ca xác định viêm cơ tim hoặc có thể và 
4.1 ca xác định có viêm cơ tim, nhiều khả năng viêm cơ tim có thể 
được báo cáo trên 1000 bệnh nhân nhập viện vì Covid19. Cuối cùng, phân 
tích dữ liệu có sẵn hiện nay vắc xin Covid19 mRNA liên quan viêm cơ tim  
cho thấy tỷ lệ mắc tổng thể là 0.3 - 5 ca/100.000 bệnh nhân ở Hoa Kỳ và 
Israel. Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc và Cơ quan y tế châu Âu hiện 
nay ước tính nguy cơ viêm cơ tim khoảng 1/100.000 bệnh nhân tiêm vắc xin 
Covid19, mà nguy cơ cao nhất là nam giới trẻ tuổi.

Dan L. Longo, M.D., Editor
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NGUYÊN NHÂN VÀ BỆNH NGUYÊN

Viêm cơ tim có thể do nhiều nguyên nhân 
nhiễm trùng và không nhiễm trùng, như nhiễm 
siêu vi, hoạt hóa hệ miễn dịch (tự miễn [như u 
hạt (sarcoidosis) hoặc kích thích miễn dịch [như 
vắc xin hoặc thuốc điều trị ung thư]), hoặc tiếp 
xúc với chất độc và thuốc, bao gồm các hợp 
chất sinh hóa nội sinh, phát hiện trong bệnh 
thoái hóa tinh bột, nhiễm độc giáp. Trong số 
các bệnh nguyên nhiễm trùng gây viêm cơ tim, 
virus là nguyên nhân phổ biến nhất. Tuy nhiên 
trong quần thể được lựa chọn, nhiễm trùng 
không do virus (như vi khuẩn [Corynebacterium 
dipththeriae và Borrelia burgdorferi] và ký sinh 
trùng [Trypansosoma cruzi]) và viêm cơ tim 
thấp khớp tự miễn sau liên cầu  vẫn là nguyên 
nhân chính.  

Dữ liệu về tỷ lệ viêm cơ tim do virus không 
sẵn có, do sinh thiết nội tâm mạc và nghiên 
cứu bộ gen virus hiếm khi thực hiện trong thực 
hành lâm sàng thường qui. Sự khác biệt về 
mùa, địa lý và kinh tế-xã hội và thái độ tiêm 
chủng vắc xin khác nhau cũng được xem xét. 
Viêm cơ tim qua trung gian virus có thể do 
virus hướng tim nguyên phát, như adenovirus 
và enterovirus (như coxsackievirus), các virus 
hướng mạch máu (như parvovirus B19 
[PVB19]), virus hướng bạch huyết (như 
cytomegalovirus, Epstein-Barr virus và 
herpesvirus 6 [HHV-6]), virus gây độc tim 
(như virus viêm gan C, virus suy giảm hệ 
miễn dịch ở người [HIV] và virus cúm) và có 
thể enzyme chuyển hóa angiotensin 2 - virus
gây độc tim nhiệt đới (như coronavirus, gồm 
hội chứng suy hô hấp cấp do coronavirus 2 
[SARS-CoV-2]). Một sự thay đổi dịch tễ từ 
virus hướng tim truyền thống đến PVB19 và 
HHV-6 đã  trở nên rõ ràng hơn trong 30 năm 
qua. Tuy nhiên, vì PVB19 và HHV-6 cũng 
có thể tìm thấy trong tim bình thường hoặc 
liên quan các bệnh khác, số lượng bản 
sao DNA của virus vượt quá ngưỡng 500 
bản sao trên mỗi microgram đã được đề xuất 
xác định virus là nguyên nhân gây viêm cơ tim. 

Tầm hiểu biết của chúng tôi về sinh lý bệnh 
của viêm cơ tim do virus chủ yếu bắt nguồn từ 
nghiên cứu thực nghiệm trên chuột về virus 
hướng tim, với 3 giai đoạn thời gian:

virus xâm nhập vào tế bào cơ tim thông 
qua thụ thể xuyên màng, với hoại tử, chết 
chương trình và hoạt hóa miễn dịch bẩm 
sinh (1-7 ngày); sao chép virus và hoạt hóa 
đáp ứng miễn dịch thu được, với sự xâm 
nhập của tế bào T và các tự kháng thể (1-4 
tuần) và độ thanh thải virus hoặc tiến triển 
thành bệnh cơ tim giãn nở (vài tháng đến 
vài năm). Các virus hướng tim không nguyên 
phát trực tiếp phá hủy mô hoặc đóng vai 
trò như tác nhân gây tổn thương qua trung 
gian miễn dịch vẫn chưa được hiểu rõ; cơ 
chế thứ 2 có thể liên quan đến viêm cơ tim 
do SARS-CoV2 và các virus hô hấp khác. 
Hơn thế nữa, các con đường xác định sự 
chuyển đổi từ viêm cơ tim sang rố loạn chức 
năng tâm thất mạn tính vẫn chưa được làm 
rõ hoàn toàn và chưa giải thích thấu đáo 
tại sao một số bệnh nhân hồi phục, còn số 
khác thì không.  

Trong bối cảnh Covid19, các cơ chế tổn 
thương tim có thể do nhiều yếu tố và không 
chỉ viêm nội tâm mạc hoặc viêm cơ tim mà 
còn tổn thương cơ tim do không phù hợp 
giữa cung và cầu oxy, huyết khối mạch máu
nhỏ, đáp ứng viêm toàn thân và thiếu máu 
cục bộ cơ tim.

Nhiều thuốc có liên quan viêm cơ tim, chủ 
yếu là các thuốc chống loạn thần, các thuốc 
gây độc, thuốc miễn dịch, vắc xin và  thuốc 
salicylate. Sự gia tăng mạnh viêm cơ tim liên 
quan vắc xin được báo cáo vào năm 
2010, chủ yếu liên quan vắc xin đậu mùa, 
bệnh than và cúm. Viêm cơ tim do vắc 
xin thường tăng bạch cầu ái toan, như đã 
được chứng minh viêm cơ tim liên quan vắc 
xin đậu mùa. Gần đây, viêm cơ tim được 
công nhận là  biến chứng hiếm gặp của vắc 
xin mARN Covid19. Mối liên hệ tạm thời này 
không nhất thiết gợi ý vắc xin đóng vai trò 
là nguyên nhân viêm cơ tim. Viêm cơ tim 
có thể do yếu tố thúc đẩy, tái hoạt hóa 
hoặc kích thích viêm cơ tim xuất hiện tự 
nhiên thông qua virus hoặc các cơ chế qua 
hệ miễn dịch.

Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch 
cho thấy một cách tiếp cận mới để điều trị 
ung thư nặng bằng các kháng thể nhắm 
trúng đích kháng nguyên tế bào lympho 54 
gây độc (CTLA-4), chết tế bào theo chương 
trình 1 (PD-1) được dùng để thúc đẩy đáp 
ứng miễn dịch qua trung gian tế bào T chống 
lại tế bào ung thư. Tuy nhiên, các biến cố bất 
lợi qua trung gian hệ miễn dịch, gồm viêm 

The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org by NGUYEN THANH LUAN on October 20, 2022. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2022 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


n engl j med 387;16 nejm.org October 20, 20221490

T h e  n e w  e ngl a nd  j o u r na l  o f m e dic i n e

cơ tim đe dọa tính mạng tiềm năng, ngày 
càng được công nhận, đặc biệt sử dụng kết 
hợp thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. 

Vai trò di truyền như một yếu tố góp phần 
làm viêm cơ tim hiện nay đã được ghi nhận, 
với các biến thể được cho là gây hại trong 
gen liên quan cấu trúc và chức năng tế bào 
cơ tim xác định trong 16% trường hợp. Theo 
giả thuyết 2 đợt tấn công (two-hit) chất nền 
di truyền có thể đóng vai trò quan trọng 
trong kết cục kiểu hình ở những bệnh nhân tiếp 
xúc với các yếu tố gây độc hoặc viêm nhiễm. 
Bệnh nhân có các biến thể di truyền gây bệnh 
liên quan bệnh cơ tim di truyền hiếm khi biểu 
hiện lâm sàng và có đặc điểm mô bệnh học 
của viêm cơ tim. Xét nghiệm di truyền có thể 
xem xét trong tất cả các dạng viêm cơ tim có 
tính gia đình.

Gần đây, hệ vi sinh đường ruột được xác 
định như một yếu tố tiềm năng nguy cơ có 
thể thay đổi trong viêm cơ tim. Các peptide 
mô phỏng từ vi khuẩn cộng sinh có thể thúc 
đẩy bệnh viêm cơ tim ở những người dễ mắc 
bệnh di truyền.39

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

Viêm cơ tim có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng 
tùy vào mức độ các tạng liên quan (hình 1, 2 
và 3). Các biểu hiện lâm sàng chính là đau 
ngực với bệnh cảnh lâm sàng không phức tạp 
(phân suất tống máu thất trái bảo tồn [LVEF] 
và không rối loạn nhịp thất), suy tim mới hoặc 
nặng hơn, suy tim mạn, rối loạn huyết động đe 
dọa tính mạng (như viêm cơ tim tối cấp với sốc 
tim và suy chức năng thất trái nặng) và rối loạn 
nhịp tim hoặc rối loạn dẫn truyền đe dọa tính 
mạng (như rối loạn nhịp thất kéo dài, block nhĩ 
thất và đột tử).  

Trong quá khứ, chẩn đoán viêm cơ tim dựa 
vào sinh thiết nội mạc cơ tim, được thực hiện 
hầu hết trên bệnh nhân có các biến chứng trung 
bình hoặc nặng. Các công cụ mới cho phép 
chẩn đoán không can thiệp để xác định nhiều 
bệnh nhân nghi ngờ viêm cơ tim trên lâm sàng 
hơn, bao gồm những bệnh nhân có tiên lượng 
thuận lợi hơn.

Mặc dù rối loạn nhịp tim hoặc dẫn truyền có 
thể xuất hiện trong bất kỳ giai đoạn nào, bệnh 
nhân biểu hiện các bất thường dẫn truyền như 
là biểu hiện đầu tiên của viêm cơ tim chưa được 
đánh giá độc lập trong các nghiên cứu quốc tế.

Một tương quan chính xác giữa các đặc điểm 
của rối loạn nhịp thất và giai đoạn viêm cơ tim 
được báo cáo, với rối loạn nhịp thất không 
đều, đa ổ trong viêm cơ tim hoạt động và rối 
loạn nhịp đều, 1 ổ trong viêm cơ tim mạn.

Biểu hiện lâm sàng có thể là công cụ tiên 
lượng kết cục. Bệnh nhân có LVEF giảm, suy 
tim, block nhĩ thất nặng, rối loạn nhịp thất kéo 
dài hoặc sốc tim làm tăng nguy cơ tử vong 
hoặc ghép tim. Một phân tích dữ liệu từ các 
các ca đăng ký hợp tác viêm cơ tim cấp chỉ 
ra hầu hết bệnh nhân có 1 đợt không biến 
chứng, với tỷ lệ đau ngực là 97% bệnh nhân 
và ECG có ST chênh lên khoảng 62%,với 
không tỷ lệ tử vong và ghép tim trong 5 năm. 
Ghép tim hoặc tử vong do nguyên nhân tim 
hầu hết xảy ra trên bệnh nhân có LVEF 
<50%, rối loạn nhịp thất kéo dài, rối loạn 
huyết động lúc nhập viện hoặc kết hợp các 
yếu tố này (tỷ lệ tử vong hoặc ghép tim, 
10.4% trong 30 ngày và 14.7% trong 5 năm). 
Một phân tích dữ liệu đa trung tâm của viêm 
cơ tim cấp được chẩn đoán xác định bằng 
sinh thiết nội tâm mạch có suy chức năng 
tâm thu (LVEF, <50%) cho thấy ảnh hưởng 
tiên lượng của tình trạng rối loạn huyết động 
kéo dài, với 27.8% tỷ lệ tử vong hoặc ghép 
tim trong 60 ngày ở những bệnh nhân sốc 
tim, so với 1.8% những bệnh nhân không bị 
sốc tim. Tiên lượng đáng kể về đặc điểm mô 
học của tình trạng viêm cũng được xác định, 
với viêm cơ tim tế bào khổng lồ có nguy cơ 
cao nhất.     

Viêm cơ tim tế bào khổng lồ luôn luôn nên 
nghi ngờ trên bệnh nhân suy tim diễn tiến 
nhanh hoặc sốc tim, có hoặc không có rối 
loạn dẫn truyền, mà không đáp ứng với điều 
trị thông thường. Tiên lượng nghèo nàn, với 
85% tỷ lệ tử vong hoặc ghép tim trong 3 năm. 
Tuy nhiên, chẩn đoán sớm và bắt đầu sớm 
dùng thuốc ức chế miễn dịch tích cực hoặc 
hỗ trợ thở máy có thể giảm nguy cơ tử vong 
hoặc nhu cầu ghép tim.

Tỷ lệ tử vong hoặc ghép tim ở những bệnh 
nhân viêm cơ tim tăng bạch cầu ái toan và 
viêm cơ tim tối cấp hơn 26% trong 60 ngày. 
Sử dụng glucocorticoide đã cho thấy giảm tỷ 
lệ tử vong khi nằm viện nhưng dữ liệu từ các 
nghiên cứu ngẫu nhiên vẫn còn thiếu. 
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Bệnh nhân bị sarcoid tim có thể bị rối loạn 
dẫn truyền và suy tim. Những bệnh nhân đó 
có nguy cơ tử vong đột ngột và cần phải 
ghép máy khử rung tim. Các nghiên cứu cho 
thấy có đến 35% bệnh nhân bị block nhĩ thất 
hoàn toàn trẻ hơn 60 tuổi và 28% bệnh nhân 
bị nhịp nhanh thất chưa rõ nguyên nhân có 
thể không được chẩn đoán sarcoid tim.

VIÊM CƠ TIM LIÊN QUAN COVID19 
Viêm cơ tim không phổ biến, nhưng là bệnh 

cảnh tối cấp được báo cáo trên 38.9% 
bệnh nhân được chẩn đoán xác định hoặc 

chẩn đoán sơ bộ. 

Rối loạn huyết động, cần phải hỗ trợ tuần hoàn 
cơ học tạm thời và tử vong hầu như nhiều hơn 
trên những bệnh nhân đồng thời có viêm phổi 
hơn là những bệnh nhân không viêm phổi. 

VIÊM CƠ TIM LIÊN QUAN VẮC 
XIN COVID19 

Các phân tích dữ liệu hồi cứu trong các quần 
thể lớn cho thấy sau khi những người đủ điều 
kiện tiêm vắc xin mARN BNT162b2 (Pfizer - 
BioNTech), viêm cơ tim rất hiếm gặp, phổ 
biến nhất ở thanh thiếu niên và trong vòng 
vài ngày sau tiêm liều thứ 2, và thường  tự 
giới hạn. 

Hình 1.  Biểu hiện giống nhồi máu với phân suất tống máu thất trái bảo tồn (LVEF) ở bệnh nhân nam 18 tuổi bị đau ngực 
và viêm dạ dày.  

Điện tâm đồ (ECG) 12 chuyển đạo cơ bản khi bệnh nhân mới nhập viện cho thấy đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo phía dưới 
(hình A). MRI tim cho thấy tăng thuốc cản quang gadolinium muộn so với mô hình không mạch vành trong chế độ xem trục ngắn 
trực giao (phục hồi đảo ngược trọng số T1) (hình B). Hình chiếu 4 buồng tim cho thấy phù cơ tim như 1 dãi thành giữa trên bản đồ 
T2 (hình C, khoanh tròn)). Tăng thuốc cản quang gadolinium muộn với mô hình không mạch vành trong cùng 1 vùng như vằn sọc 
ở hình C, là bằng chứng hình chiếu 4 buồng tim (hồi phục đảo ngược trọng số T1) (hình D, khoanh tròn). 
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Gần đây, trên cơ sở giám sát thụ động tại Hoa 
Kỳ, tăng nguy cơ viêm cơ tim sau tiêm vắc xin 
Covid19 (như BNT162b2 hoặc mARN-1273 
[Moderna]) được báo cáo trong nhiều độ tuổi và 
giới tính và cao nhất khi tiêm vắc xin liều thứ 2 
ở thanh thiếu niên và vị thành niên. Trong 87% 
số ca, các triệu chứng đã hết sau khi xuất viện.  

 VIÊM CƠ TIM LIÊN QUAN LIỆU PHÁP ỨC 
CHẾ ĐIỂM KIỂM SOÁT MIỄN DỊCH

Phân tích dữ liệu từ các bệnh nhân viêm cơ 
tim liên quan ức chế điểm kiểm soát miễn 
dịch cho thấy khởi phát các triệu chứng sớm 
(khoảng trung bình sau điều trị ban đầu, 34 
ngày) và tỷ lệ tử vong cao (50%). Vì lo ngại 
các biến chứng này cũng như tăng số lượng 
bệnh nhân điều trị kết hợp thuốc ức chế điểm 
kiểm soát miễn dịch, ECG và đo troponin nền 
và hàng tuần trong 6 tuần đầu điều trị được 
khuyến cáo, mặc dù không có bằng chứng rõ 
ràng về tính hiệu quả hoặc giá trị của các giá 
trị nền thường quy này hoặc xét nghiệm hàng 
loạt. 

CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán viêm cơ tim phải dựa vào nhiều 
nguồn dữ liệu. Theo hiệp hội tim mạch châu 

Âu (ESC), 

một chẩn đoán không xâm lấn giúp thành lập 
chẩn đoán “nghi ngờ viêm cơ trên lâm sàng”, 
trên cơ sở biểu hiện lâm sàng và tiêu chuẩn 
trong 4 loại sau: xét nghiệm cận lâm sàng;  
điện tâm đồ; đo holter điện tâm đồ và stress 
gắng sức; đánh giá chức năng và cấu trúc 
hình ảnh tim (siêu âm tim, chụp mạch và MRI); 
và đặc điểm mô học của tim trên MRI. Mặc 
dù ESC khuyến cáo chụp mạch vành có chọn 
lọc và sinh thiết nội tâm mạc trên tất cả bệnh 
nhân đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán viêm cơ 
tim nghi ngờ trên lâm sàng, các khuyến cáo 
sinh thiết nội tâm mạc vẫn còn thay đổi trong 
cộng đồng khoa học. Hiệp hội tim hoa kỳ 2007 
(ACC) - Trường môn tim mạch hoa kỳ (ACC) 
- ESC cung cấp các khuyến cáo ban đầu về 
vai trò sinh thiết nội tâm mạc trong các tình 
huống lâm sàng khác nhau. Gần đây hơn, 
một cách tiếp cận dựa trên nguy cơ đối với 
sử dụng sinh thiết nội tâm mạc đã được đề 
xuất trên cơ sở đồng thuận của các chuyên 
gia (hình 4).

Sinh thiết nội tâm mạc có thể dành cho 
bệnh nhân nghi ngờ viêm cơ tim trên lâm 
sàng và có các phát hiện sau: sốc tim hoặc 
suy tim cấp phải dùng thuốc tăng co bóp cơ 
tim hoặc hỗ trợ tuần hoàn cơ học; rối loạn 
nhịp nhĩ hoặc Mobitz loại II độ 2 hoặc block 
nhĩ thất cao độ, đặc biệt khi các triệu chứng 
khởi phát gần đây, với dãn thất trái nhẹ hoặc 
không dãn; tăng bạch cầu ái toan ngoại biên 
hoặc liên quan một rối loạn viêm hệ thống;

HH I ình 2. Sốc tim trên bệnh nhân LVEF giảm nặng có khó thở và tụt huyết áp

Đơn vị hồi sức tích cực (ICU) cho thấy buồng thất trái dãn nặng có LVEF giảm. Trong hình B, một mẫu mô sinh thiết nội tâm 
mạc biểu hiện viêm cơ tim tế bào bạch huyết lan tỏa (hematoxylin và eosin). Xét nghiệm bộ gen của virus bằng chuỗi phản 
ứng polymerase (PCR) và phân tích phiên mã ngược đều cho kết quả âm tính.

A B
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giải phóng các dấu ấn hoại tử dai dẳng hoặc 
tái phát, đặc biệt có khả năng xảy ra một tình 
trạng tự miễn hoặc xuất hiện rối loạn nhịp 
thất và block nhĩ thất cao độ; hoặc rối loạn 
chức năng tim trên bệnh nhân điều trị thuốc 
ức chế miễn dịch. Trong các tình huống lâm 
sàng khác, MRI tim nên cân nhắc làm như 
một cách xét nghiệm chẩn đoán ban đầu để 
tìm viêm nhiễm và sinh thiết nội tâm mạc 
cũng có thể cân nhắc trên cơ sở từng ca 
bệnh, tùy theo khả năng phát hiện 1 rối loạn 
có thể điều trị được.

MRI TIM

Trong các trường hợp nghi ngờ viêm cơ tim 
trên lâm sàng, MRI tim là một công cụ giá trị 
và độ nhạy cao nhất nếu làm từ 2-3 tuần
sau khởi phát triệu chứng lâm sàng. MRI tim 
cũng hữu ích như một công cụ đánh giá sau 
6 - 12 tháng để theo dõi diễn tiến của bệnh. 

Hội nghị đồng thuận 2009 về MRI tim để 
chẩn đoán viêm cơ tim xác định các dấu ấn 
như sau (gọi là tiêu chuẩn Lake Louise): một 
tín hiệu mạnh trên hình ảnh học ngay sau khi 
tăng gadolinium, cho thấy tình trạng tăng thân 
nhiệt, tăng thời gian nghỉ T2 cơ tim hoặc tăng 
cường độ tín hiệu trên T2W, phản ánh phù nề 
mô và bắt thuốc gadolinium chậm, cho thấy 
hoại tử hoặc xơ hóa. Những tiêu chuẩn này 
được cập nhật năm 2018, có bổ sung ánh xạ 
T2 để phát hiện phù cơ tim và thể tích ngoại 
bào cũng như các dấu ấn tổn thương cơ tim. 
Độ nhạy và độ đặc hiệu của tiêu chuẩn gốc 
lần lược là 74% và 86%, so với 88% và 96% 
theo thứ tự của tiêu chuẩn được cập nhật.

Các loại viêm không xác định trên MRI 
tim. 

Hình 3. Rối loạn nhịp thất dai dẳng và LVEF bảo tồn trên bệnh nhân nữ 72 tuổi có ngất  

Ghi điện tâm đồ trong ICU cho thấy nhanh thất không bền vững (hình A). N biểu thị phức bộ QRS bình thường, nhịp sớm trên 
thất S và nhịp sớm thất V. Bệnh mạch vành được loại trừ nhờ chụp mạch máu. Chụp MRI tim cho thấy không có bằng chứng 
phù cơ tim trên T2 (xem trục ngắn) (hình B). MRI tim cho thấy sau khi uống thuốc cản quang bắt thuốc muộn gadolinium ở 
thượng tâm mạc và giữa thành, với dạng không phải mạch vành (xem trục ngắn) (hình C). Khu trú nhẹ, xơ hóa kiểu thay thế 
xuất hiện (màu xanh) trong mẫu sinh thiết nội tâm mạc (nhuộm 3 màu) (hình D). Phù khoảng kẽ và ít tế bào viêm cũng có thể 
nhìn thấy (hematoxylin và eosin) (hình E). Nhuộm hóa mô miễn dịch bằng kháng thể CD3 cho thấy sự xuất hiện của tế bào 
lympho T CD3 dương tính (>7 trên mỗi mm2),  đây là bằng chứng phù hợp viêm cơ tim mạn tính đang hoạt động (hình F).
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mặc dù phân bố theo vùng có thể là dấu hiệu 
cảnh báo, như sự xuất hiện của vách nền 
trong bệnh sarcodosis. Các đặc điểm của MRI 
tim cũng được dùng để phân tầng nguy cơ, vì 
MRI âm tính trên bệnh nhân nghi ngờ viêm cơ 
tim trên lâm sàng liên quan tiên lượng tốt.

Ngược lại, bắt thuốc gadolinium chậm trong 
lớp giữa của vách ngăn và LVEF thấp đã 
được xác định là yếu tố nguy cơ mạnh nhất 
về tiên lượng xấu.  
 

Hình 4. Tiếp cận dựa trên nguy cơ để điều trị kịp thời và chẩn đoán nghi ngờ viêm màng ngoài tim

he information is modified from Ammirati et al.31 Patients with low-risk acute myocarditis should be admitted to the hospital for cardiac 
MRI–based diagnosis and treatment of symptoms. Patients with acute myocarditis with high-risk features require admission to centers 
that have expertise in endomyocardial biopsy–based diagnosis, where they should be considered for mechanical circulatory support and 
immunosuppression. AVB denotes atrioventricular block, CAD coronary artery disease, HF heart failure, VF ventricular fibrillation, and 
VT ventricular tachycardia.
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Bắt thuốc cản quang muộn và không có 
phù trên hình ảnh học là các yếu tố dự 
đoán âm tính, không chỉ được so sánh 
với độ phân giải hoàn toàn mà còn bắt 
thuốc cản quan gadolinium muộn và phù, 
có lẽ vì các phát hiện sau cho thấy 1 quá 
trình vẫn tiếp diễn, với tiềm năng bệnh 
đang phục hồi.

SINH THIẾT NỘI TÂM MẠC
Viêm cơ tim được chẩn đoán khi đánh giá 
mẫu bệnh phẩm lấy từ sinh thiết nội tâm mạc 
cho thấy viêm thâm nhiễm, thoái hóa hoặc 
hoại tử các tế bào cơ lân cận. Có 
thể xác định các phân nhóm, như viêm 
cơ tim tế bào lympho, tế bào bạch cầu ưa 
acid và tế bào khổng lồ và sarcodosis 
tim, có ý nghĩa tiên lượng và điều trị cụ 
thể (hình 5). Sự hiện diện và mức độ xơ 
hóa cũng được báo cáo và mô tả như xơ 
hóa mô kẽ, xơ hóa nội tâm mạc và xơ 
hóa thay thế. Nhuộm hóa mô miễn dịch 
để mô tả đặc điểm các tế bào viêm làm 
gia tăng các phát hiện có ý nghĩa trên 
mẫu sinh thiết nội tâm mạc. Tiêu chuẩn 
định lượng cho tình trạng viêm được nêu 
rõ trong báo cáo ESC 2013, nhưng 
vẫn chưa thể xác thực trong bất kì nhóm 
người nào có tổ tiên không phải người châu 
Âu. Kết quả chẩn đoán sinh thiết sinh thiết 
nội tâm mạc cao nhất nếu thực hiện sinh 
thiết trong vòng 2 tuần sau khi khởi 
phát các triệu chứng. Độ nhạy có 
thể tăng bằng các tăng số lượng mẫu 
thử và bằng các sinh thiết nội tâm mạc 
theo hướng dẫn của hình ảnh học hoặc 
bản đồ điện giải phẫu.  

Ngoài đánh giá mô học và hóa mô miễn 
dịch của các mẫu sinh thiết, xét nghiệm phản 
ứng chuỗi polymerase hoặc lai tại chỗ để sàng 
lọc các loại virus, mặc dù ý nghĩa lâm sàng 
của nhiễm virus hoặc mối liên hệ nhân quả 
giữa nhiễm trùng và tổn thương vẫn còn đang 
nghiên cứu. Cần chuẩn hóa những phương 
pháp xác định bộ gen và định lượng virus. Sự 
hiện diện của bộ gen virus trong trường hợp 
không có tế bào viêm không phải là chẩn đoán 
viêm cơ tim. 

CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC
Các dấu ấn tổn thương tế bào cơ và viêm như 
tốc độ lắng của máu và protein C phản ứng 
thường được đánh giá, mặc dù chúng không 
đặc hiệu và tăng không nhiều trong viêm cơ 
tim. 

Hình 5. Các loại mô học của viêm cơ tim 
được chẩn đoán bằng sinh thiết nội tâm mạc.

Cho thấy nhuộm bằng hematoxylin và eosin là các 
mẫu mô học của sarcodosis tim (hình A, với chế độ 
xem cận cảnh trong hình B), viêm cơ tim tế bào 
khổng lồ (hình C, với chế độ xem cận cảnh trong 
hình D), viêm cơ tim bạch cầu ưa acid (hình E, với 
chế độ xem cận cảnh hình F), viêm cơ tim bạch 
huyết lan tỏa (hình G, với chế độ xem cận cảnh 
hình H) và viêm cơ tim bạch huyết khu trú (hình I, 
với chế độ xem cận cảnh hình J [CD3]). nhuộm 3 
màu của mẫu mô học cho thấy viêm cơ tim đang 
hoạt động mạn tính (hình K, với chế độ xem cận 
cảnh hình L [hematoxylin và eosin]). 
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Troponin là một dấu ấn nhạy hơn creatinine 
kinase (creatinine kinase và creatine kinase 
B), nhưng tăng creatinine kinase có thể gợi ý 
do viêm cơ tim hoặc viêm cơ xương. Xét 
nghiệm troponin độ nhạy cao là một công cụ 
giá trị chẩn đoán viêm cơ tim chính xác hơn 
xét nghiệm troponin thông thường. Đo petide 
natri lợi niệu não, như peptide natri lợi niệu 
pro-B-tyoe đoạn N (NT-pro BNP) cũng có thể 
hữu ích nhưng không đặc hiệu và khi kết quả 
bình thường vẫn không thể loại trừ viêm cơ 
tim.

Tầm soát bệnh tự miễn được khuyến cáo 
trên bệnh nhân nghi ngờ viêm cơ tim trên lâm 
sàng. Xét nghiệm huyết thanh học thường qui 
không được chỉ định, bởi vì nếu xét nghiệm 
dương tính không loại trừ nhiễm trùng cơ tim 
mà chỉ biểu thị sự tương tác giữa hệ miễn dịch 
ngoại  biên với một tác nhân lây nhiễm. Có 
một số ngoại lệ, như nghi ngờ viêm gan C và 
rickettsial, HIV, B. burdorferi và nhiễm trùng 
T.cruzi. Các tự kháng thể tim trong huyết thanh 
có thể được xét nghiệm, nhưng cần có chuyên 
môn đặc biệt và các xét nghiệm tự kháng thể 
tim không có sẵn trên thị trường.  

Xét nghiệm microRNA trong máu và các mẫu 
sinh thiết nội tâm mạc và các dấu ấn sinh học 
dựa trên phiên mã trong các mẫu sinh thiết nội 
tâm mạc đã được nghiên cứu, thu được các 
kết quả đầy hứa hẹn nhưng còn thiếu sự tương 
quan giữa mức độ mô và máu. Một nghiên cứu 
gần đây chỉ ra rằng một RNA lưu hành mới 
được tổng hợp nhờ tế bào T trợ giúp (hs-mir-
Chr8:96) có thể được dùng để phân biệt những 
bệnh nhân viêm cơ tim so với các bệnh nhân 
nhồi máu cơ tim và nhóm chứng những người 
khỏe mạnh. Thông tin này cần được đánh giá 
trong các bệnh cảnh khác trước khi áp dụng 
vào lâm sàng một cách khả thi..

ĐIỀU TRỊ

Điều trị viêm cơ tim phải kết hợp điều trị rối loạn 
nhịp và suy tim dựa trên các hướng dẫn tiêu 
chuẩn và điều trị nhắm trúng nguyên nhân gây 
bệnh.

ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG
Trên bệnh nhân suy tim huyết động ổn định nên 
điều trị bằng các thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế 
men chuyển angiotensin hoặc chẹn thụ thể 
angiotensin và chẹn beta-adrenergic.

Điều trị bổ sung bằng các thuốc đối vận 
aldosterone nên cân nhắc trên bệnh nhân 
suy tim lâu dài bất chấp điều trị đủ. Cho dù 
điều trị sớm cũng nên tiến hành trên bệnh 
nhân LVEF bảo tồn để giảm viêm, tái cấu 
trúc và sẹo vẫn chưa chắc chắn. 

Bệnh nhân suy tim huyết động không ổn 
định cần các thuốc co bóp cơ tim. Nên điều 
trị trong đơn vị hồi sức tích cực có thiết bị 
hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, và nên cân 
nhắc điều trị tại trung tâm chuyên khoa. 
Trên bệnh nhân sốc tim bị rối loạn chức 
năng thất nặng không đáp ứng điề trị nội 
khoa, hỗ trợ cơ học tuần hoàn bằng các 
thiết bị hỗ trợ thất hoặc oxy hóa qua màng 
ngoài cơ thể (ECMO) có thể cần thiết. 

Vì viêm cơ tim là một bệnh có thể đảo 
ngược, các mục tiêu chính điều trị là giảm 
tải 2 thất, tưới máu đầy đủ tuần hoàn cơ 
thể và mạch vành, và thông tĩnh mạch, 
đây là nỗ lực nhằm dự phòng rối loạn 
chức năng đa cơ quan và tạo cầu nối để 
phục hồi, cấy ghép hoặc sử dụng thiết bị 
hỗ trợ lâu dài. Nên cân nhắc các thiết bị 
tạm thời, như bơm bóng trong động mạch 
chủ, ECMO động tĩnh mạch, bơm quay 
hoặc bơm hướng trục trong động mạch 
chủ. Sử dụng các thiết bị giảm hậu tải thất 
trái, như bơm hướng trục ly tâm hoặc 
trong động mạch chủ, đơn lẻ hoặc kết hợp 
với ECMO có nhiều khả năng thúc đẩy 
quá trình hồi phục cơ tim so với chỉ ECMO 
đơn thuần. Trong những năm gần đây, 
giải áp thất trái thông qua đặt thuốc qua 
da qua dòng chảy trục dọc (Impella; 
Abiomed) đã chứng minh là một lựa chọn 
điều trị khả thi trên bệnh nhân sốc tim, 
vừa là phương tiện hỗ trợ tâm thất trái duy 
nhất khi chức năng thất trái bảo tồn và 
trong việc kết hợp hỗ trợ tuần hoàn ngoài 
cơ thể hoặc với một bơm Impella bên 
phải. Trong trường hợp không có quy trình 
hỗ trợ cơ học tuần hoàn tạm thời, lựa 
chọn thiết bị phụ thuộc vào kinh nghiệm 
tại chỗ và chức năng thất phải. Nếu bệnh 
nhân không thể ngừng hỗ trợ hỗ trợ cơ 
học tuần hoàn cơ học sau 2 - 3 tuần, một 
thiết bị hỗ trợ hỗ trợ thất trái vĩnh viễn 
hoặc cấy ghép nên cân nhắc. 

Không có các khuyến cáo đặc biệt trong 
điều trị rối loạn nhịp và rối loạn dẫn truyền 
trên bệnh nhân viêm cơ tim.  
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Sau đợt cấp, nên điều trị phù hợp theo 
các hướng dẫn hiện có trong rối loạn 
nhịp và cấy ghép thiết bị. Vì viêm cơ tim 
hoàn toàn có thể đảo ngược, một cách 
tiếp cận từng bước được đề nghị trong 
giai đoạn cấp. Tạo nhịp có lẽ cần thiết 
trong block nhĩ thất hoàn toàn. Sử dụng 
máy khử rung cấy ghép nên hoãn lại cho 
đến khi điều trị xong giai đoạn cấp tính, 
tầm 3-6 tháng sau khi bắt đầu giai đoạn 
cấp tính và một chiếc máy khử rung tim 
có thể đeo được có thể cân nhắc làm 
cầu nối.  

Ở các vận động viên thi đấu, nên hạn 
chế các hoạt động trong giai đoạn viêm 
cơ tim cấp tính và trong khoảng thời gian 
từ 3 đến 6 tháng sau đó, tùy theo mức độ 
nghiêm trọng trên lâm sàng và thời gian 
cấp tính. Sau khi khỏi bệnh, đánh giá lâm 
sàng nên được chỉ định trước khi tiếp tục 
thi đấu thể thao. Sàng lọc trước khi tham 
gia thi đấu nên làm 6 tháng 1 lần trong 
quá trình theo dõi.

ĐIỀU TRỊ BỆNH CẢNH ĐẶC BIỆT

Một khi các nguyên nhân có thể điều trị được 
của tăng bạch cầu ái toan như thuốc và ký 
sinh trùng đã được loại trừ, nên dùng sớm các 
thuốc ức chế miễn dịch (như glucocorticoide 
đơn lẻ hoặc dùng chung với azathioprine, 
cyclosporine hoặc cả 2) là điều trị chính trong 
viêm cơ tim tăng bạch cầu ái toan, cũng như 
viêm cơ tim tế bào khổng lồ và sarcodosis  
tim. Không có điều trị đặc hiệu trong viêm cơ 
tim tế bào bạch huyết, ngoại trừ các dạng liên 
quan bệnh hệ thống và các chất ức chế điểm 
kiểm soát miễn dịch.

Mặc dù có cơ sở với điều trị ức chế miễn 
dịch trong giai đoạn cấp viêm cơ tim nguy cơ 
cao, nhưng vẫn chưa có dữ liệu từ các thử 
nghiệm tiền cứu. Thử nghiệm điều trị viêm cơ 
tim sớm chứng minh không có lợi ích của ức 
chế miễn dịch trên bệnh nhân viêm cơ tim có 
sinh thiết nội tâm mạc, mặc dù nguyên nhân 
không rõ ràng và trì hoãn điều trị ban đầu sau 
khởi phát bệnh. Một số thử nghiệm điều trị 
bằng prednisone và azathioprine chứng minh 
các kết quả thuận lợi ở bệnh nhân đã được 
chứng minh bằng sinh thiết nội tâm mạc, virus 
âm tính, bệnh cơ tim viêm mạn tính, với cải 
thiện LVEF.

Để sử dụng an toàn điều trị ức chế miễn 
dịch, các hướng dẫn của ESC khuyến cáo 
phân tích bộ gen virus trên mẫu sinh thiết nội 
tâm mạc.

Tài liệu gần đây của AHA liên quan điều trị viêm 
cơ tim tối cấp yêu cầu dùng ngay 1g solumedrol 
khi nghi ngờ mạnh mẽ một dạng viêm cơ tim 
qua trung gia miễn dịch, trước khi sinh thiết nội 
tâm mạc hoặc làm tiếp các xét nghiệm. Nếu 
chẩn đoán viêm cơ tim tế bào khổng lồ được 
xác định, các thuốc ức chế miễn dịch khác nên 
thêm vào điều trị.

Gần đây, điều trị theo kinh nghiệm bằng 
glucocorticoide đường tĩnh mạch trên bệnh 
nhân sốc tim hoặc viêm cơ tim cấp biến 
chứng suy tim, rối loạn nhịp tâm thất hoặc 
block nhĩ thất cao độ đã được đề xuất. Điều 
trị duy trì sau đó hữu ích trên bệnh nhân viêm 
cơ tim bạch cầu ái toan hoặc tế bào khổng lồ, 
sarcodosis tim hoặc một rối lọan tự miễn đã 
xác định. Trong các trường hợp hiếm, một 
virus như enterovirus, cytomegalovirus hoặc 
adenovirus được xác định, và có thể không 
điều trị tiếp ức chế miễn dịch. Trên bệnh nhân 
PVB19 hoặc HHV-6 dương tính, duy trì thuốc 
ức chế miễn dịch dựa vào đáp ứng ban đầu 
với điều trị và tải lượng virus.

Các phương pháp điều trị thay thế dành 
riêng cho các bệnh nhân mắc bệnh cơ tim 
viêm tự miễn hoặc âm tính với virus bao gồm 
loại bỏ các tự kháng thể (nghĩa là hấp thụ 
miễn dịch) bằng liệu pháp globulin miễn dịch 
tiêm mạch, một nghiên cứu lớn, đa trung tâm 
trên bệnh nhân mắc bệnh cơ tim dãn nở đang 
được tiến hành. Điều trị globulin miễn dịch 
tiêm mạch thông thường được dùng ở bệnh 
nhi, nhưng điều trị ở người lớn mắc viêm cơ 
tim tế bào bạch huyết đã bị hạn chế. 

Dữ liệu không đủ để hỗ trợ điều trị kháng 
virus đối với viêm cơ tim cấp tính. Các tác 
động lợi ích của điều trị bằng interferon trên 
độ thanh thải virus và phân nhóm chức năng 
của Hiệp hội tim mạch New York chỉ được thể 
hiện với adenovirus và enterovirus.

Các thử nghiệm lâm sàng đang tiến hành 
nhằm đánh giá vai trò của methylprednisolone 
liều cao trên bệnh nhân viêm cơ tim cấp biến 
chứng suy tim hoặc shock tim (thử nghiệm
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điều trị viêm cơ tim bằng Steroides 
[MYTHS]; của anakinra, một chất đối vận 
thụ thể Interleukin -1 (Anakinra so với giả 
dược trong điều trị viêm cơ tim cấp 
[ARAMIS], ngoại trừ những bệnh nhân có 
tình trạng huyết động không ổn định; và của 
abatacept, một đoạn định hướng CTLA-4 
nhắm vào ngăn chặn đồng kích thích tế bào 
T bằng CD80 hoặc CD86) để điều trị viêm 
cơ tim do ức chế điểm kiểm soát miễn dịch 
[ACHLYS]. 

 KẾT LUẬN

Trong vòng 35 năm qua, chúng ta đã đạt 
được những tiến bộ lớn hiểu về điều hòa và 
tính đa dạng của con đường viêm cơ tim liên 
quan đến cơ chế bệnh sinh của viêm cơ tim. 
Cộng đồng y tế mong muốn phát triển các 
phát đồ điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân  
viêm cơ tim cấp.
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