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1. Chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh

(Differential diagnosis of tachycardias)

 Không phải tất cả SVT là loạn nhịp của người trẻ vì vậy tiếp cận chẩn 
đoán phân biệt RL nhịp nhanh thì cực kỳ quan trọng.

 Nhịp nhanh QRS rộng có thể là
1. VT (80%)
2. SVT dẫn truyền lệch hướng dạng block nhánh (15%)
3. SVT dẫn truyền xuôi dòng (antegrade) qua đường phụ (5%) 

Do đó, chẩn đoán mặc định nên là VT cho đến khi được chứng 
minh điều ngược lại.



Chẩn đoán nhịp nhanh

(QRS ≤120 ms) (QRS ≤120 ms)

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2012/01/Belhassen-VT-with-capture-beat1.jpg
https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2012/01/Belhassen-VT-with-capture-beat1.jpg


Chẩn đoán nhịp nhanh



Chẩn đoán nhịp nhanh



Chẩn đoán nhịp nhanh



Chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh

9 đặc điểm ECG khả năng nhịp nhanh thất hơn nhịp nhanh trên thất 

1 Phân ly nhĩ thất TS thất > TS nhĩ

2
Nhát hổn hợp/Nhát 
bắt được 

Hình thái QRS khác với nhịp nhanh 

3 Đồng âm các CĐ ngực Tất cả các chuyển đạo ngực đều âm 

4
Dạng RS ở chuyển đạo 
ngực 

• Không có dạng RS ở CĐ ngực
• RS>100ms ở bất cứ CĐ nào

5 Phức bộ QRS ở aVR
• Bắc đầu sóng R 
• Bắc đầu sóng R hoặc Q > 40ms  
• Có khía ở sườn xuống phần sóng âm chính của phức bộ 

6
QRS axis −90 to 
±180°

Cả hai trong sự hiện diện của dạng block nhánh trái và phải

7
R wave peak time in 
lead II

Thời gian đỉnh sóng R ở DII ≥ 50ms 

8 RBBB morphology
Lead V1: Sóng R đơn pha, Rsr’, Sóng 2 pha qR, sóng R rộng 
(>40ms), sóng R 2 đỉnh với đỉnh bên trái cao hơn phải 
Lead V6: R:S ratio <1 (rS, QS patterns)

9 LBBB morphology
Lead V1: Sóng R rộng, có khía của sườn xuống sóng S và 
điểm thấp nhất của sóng S đến muộn
Lead V6: Q or QS wave



ECG features increasing the likelihood of VT

Josephson sign –
Notching near the 
nadir of the S-wave

Brugada sign –
The distance 

from the onset of 
the QRS complex 
to the nadir of 
the S-wave is > 
100ms

https://litfl.com/vt-versus-svt-ecg-library/

https://litfl.com/vt-versus-svt-ecg-library/


ECG features increasing the likelihood of VT

5
QRS ở 
aVR

• Bắc đầu sóng R 
• Bắc đầu R hoặc Q > 40ms  
• Có khía ở sườn xuống 
phần sóng âm chính của 
phức bộ 



ECG features increasing the likelihood of VT

Ventricular tachycardia.

Positive deflection wide QRS

R-wave peak time (RWPT) >50 ms

https://litfl.com/r-wave-peak-time-rwpt-ecg-library/

Ventricular tachycardia.

Negative deflection wide QRS

R-wave peak time (RWPT) >50 ms

https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/R-Wave-Peak-Time-RWPT-Lead-II.png
https://litfl.com/wp-content/uploads/2018/08/R-Wave-Peak-Time-RWPT-Lead-II.png
https://litfl.com/r-wave-peak-time-rwpt-ecg-library/


ECG features increasing the likelihood of VT

RBBB morphology

V1 or V2 V6

1. Smooth monophasic R wave
2. Notching downslope of the R wave — the 

taller left rabbit ear (= Marriott’s sign)
3. qR complex (small Q wave, tall R wave) in V1

1. QS complex 
2. R/S ratio < 1

1. Smooth monophasic R wave 2. Marriott’s sign 3. qR pattern

QS waves in V6 R/S ratio < 1 in V6



ECG features increasing the likelihood of VT

LBBB morphology

V1 or V2 V6

1. Initial R wave > 30ms duration.
2. Notching or slurring of the S wave 

(Josephson’s sign).
3. RS interval (R onset to S nadir)> 70 ms.

1. QS waves
2. qR pattern

QS waves in V6qR complex in V6

A dominant S wave in V1, the following three features are 
diagnostic of VT:
• A. Initial R wave > 30ms duration.
• B. Notching or slurring of the S wave (Josephson’s sign).
• C. RS interval (R wave onset to S wave nadir) > 70 ms.



2. Xử trí nhịp nhanh QRS hẹp/rộng

(Management of narrow/wide QRS tachycardias)

 Nghiệm pháp Vagal và adenosine là BP điều trị được lựa chọn để 
XT cấp cứu SVT, qua đó cũng cung cấp thông tin cho chẩn đoán.

 Amiodarone và digoxin thì không được đề cập trong khuyến cáo 
xử trí cấp cứu nhịp nhanh QRS hẹp 

 Sotalol và lidocaine đã được loại khỏi lưu đồ xử trí cấp cứu nhịp 
nhanh phức bộ QRS rộng



Nhịp nhanh QRS hẹp

Xử trí cấp cứu nhịp nhanh QRS hẹp
khi chưa biết cơ chế



2019 ESC Guidelines for themanagement of patients with supraventricular tachycardia

Amiodarone và digoxin không được đề cập trong

khuyến cáo 2019

Khuyến cáo Class Level
Huyết động bất ổn

• Sốc điện chuyển nhịp I B

Huyết động ổn

• ECG 12 chuyển đạo trong lúc nhịp nhanh I C

• Nghiệm pháp Vagal với tư thế nằm ngửa, chân cao I B

• Adenosine (6 -18 mg i.v. bolus) nếu nghiệm pháp vagal thất bại I B

• Sốc điện chuyển nhịp nếu dùng thuốc thất bại I B

Xử trí cấp cứu nhịp nhanh QRS hẹp khi chưa biết cơ chế

Nhịp nhanh QRS hẹp



Xử trí cấp cứu nhịp nhanh QRS rộng
khi chưa biết cơ chế

Nhịp nhanh QRS rộng





Sotalol and lidocaine không được đề cập trong

khuyến cáo 2019

Khuyến cáo Class Level
• Sốc điện chuyển nhịp nếu huyết động bất ổn I B

• Nghiệm pháp Vagal với tư thế nằm ngửa, chân cao I C

• Adenosine nên xem xét dùng khi NP Vagal thất bại, nếu ECG lúc 

nghĩ không có biểu hiện kích thích sớm IIa C

• Procainamide/Amiodarone (i.v.) nên được xem xét dùng nếu NP 

vagal và adenosine thất bại. IIa/IIb B

• Sốc điện chuyển nhịp nếu dùng thuốc thất bại I B

Xử trí cấp cứu nhịp nhanh QRS rộng khi chưa biết cơ chế

Nhịp nhanh QRS rộng



3. Nhịp nhanh xoang không thích hợp

(Inappropriate Sinus Tachyarrhythmias)

 Xem xét dùng ivabradine, hoặc ivabradine + a beta-blocker 
khi bệnh nhân có triệu chứng.

 Verapamil/diltiazem và cắt đốt bằng catheter không được đề 
cập trong khuyến cáo



2019 ESC Guidelines for themanagement of patients with supraventricular tachycardia

Verapamil/diltiazem và cắt đốt bằng catheter không 

được đề cập trong khuyến cáo 2019

Khuyến cáo Class Level
• Đánh giá và điều trị nguyên nhân có thể đảo ngược I C

• Ivabradine đơn trị hoặc kết hợp beta-blocker nên dùng ở BN có TC IIa B

• beta-blocker nên xem xét dùng ở BN có TC IIa C

Xử trí nhịp nhanh xoang không thích hợp

Nhịp nhanh xoang không thích hợp



4. Xử trí nhịp nhanh nhĩ đơn ổ (1)

(Focal Atrial Tachycardia)

 Procainamide, sotalol và digoxin không còn được khuyến cáo 
để điều trị cấp cứu cho nhịp nhanh nhĩ đơn ổ (focal AT).

 Amiodarone, sotalol và disopyramide không được khuyến cáo 
dùng lâu dài để kiểm soát AT đơn ổ

 Cắt đốt bằng catheter được khuyến cáo cho AT đơn ổ tái 
phát, hoặc gây ra bệnh cơ tim do nhịp nhanh.

 Chẹn beta nên được xem xét để điều trị focal AT/cuồng nhĩ tái 
phát, nếu cắt đốt không thể hoặc không thành công.



Nhịp nhanh nhĩ

Xử trí cấp cứu nhịp nhanh nhĩ
đơn ổ

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias


Xử trí tiếp theo nhịp nhanh nhĩ
đơn ổ

Nhịp nhanh nhĩ

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias


2019 ESC Guidelines for themanagement of patients with supraventricular tachycardia

Procainamide, sotalol và digoxin không được đề 

cập trong khuyến cáo 2019

Khuyến cáo Nhóm MĐ
Giai đoạn cấp cứu

• Sốc điện chuyển nhịp nếu huyết động bất ổn I B

Huyết động ổn

• Sốc điện chuyển nhịp khi dùng thuốc thất bại I B

Giai đoạn tiếp theo

• Cắt đốt bằng catheter, đặc biệt đối với AT tái phát hoặc gây TCM I B

Xử trí nhịp nhanh nhĩ đơn ổ

Sotalol và disopyramide không được đề cập trong

khuyến cáo 2019

Nhịp nhanh nhĩ

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias


4. Xử trí nhịp nhanh nhĩ đa ổ (2)

(Multifocal Atrial Tachycardia)

 Thuốc chống loạn nhịp, nói chung, không hữu ích trong 
việc ức chế MAT 

 Xử trí thường nhằm vào mục đích "chậm dẫn truyền" AVN 
để kiểm soát nhịp tim

 Magnesium (i.v.) cũng có thể hữu ích, ngay cả ở những 
người có mức Magnesium bình thường.



2019 ESC Guidelines for themanagement of patients with supraventricular tachycardia

Khuyến cáo Nhóm MĐ
Giai đoạn cấp cứu

• Điều trị bệnh nền được khuyến cáo là bước đầu tiên, nếu khả thi. I C

• Thuốc TM beta-blockers hoặc verapamil/diltiazem nên được xem xét CĐ IIa B

Giai đoạn tiếp theo

• Verapamil hoặc diltiazem đường uống nên được xem xét cho BN MAT tái 

phát (không có HFrEF) IIa B

• Chẹn beta chọn lọc nên được xem xét cho BN MAT tái phát IIa B

• Cắt đốt nút nhĩ thất sau đó tạo nhịp 2 buồng thất hoặc bó His nên được 

xem xét CĐ cho BN RLCN thất trái do MAT kháng với điều trị bằng thuốc IIa C

Xử trí nhịp nhanh nhĩ đa ổ

Nhịp nhanh nhĩ đa ổ 

Chẩn đoán phân biệt



5. Xử trí cuồng nhĩ

(Atrial flutter/macro re-entrant atrial arrhythmias)

 Dofetilide, sotalol, flecainide, propafenone, Procainamide, quinidine và 
disopyramide không còn được khuyến cáo để điều trị lâu dài cuồng nhĩ

 Bệnh nhân bị cuồng nhĩ mà không có rung nhĩ đi kèm nên được xem 
xét dùng thuốc chống đông

 Trong RL nhịp do vòng vào lại và hầu hết loạn nhịp khu trú (focal 
arrhythmias), cắt đốt bằng catheter nên là BP điều trị lựa chọn ban 
đầu cho bệnh nhân

 AT (focal or macro–re-entrant) sau đốt AF, nếu có chỉ định cắt đốt nên 
được hoãn lại > 3 tháng, kể từ khi cắt bỏ AF, khi có thể.



Xử trí cấp cứu cuồng nhĩ/nhịp nhanh nhĩ vòng vào lại lớn

Cuồng nhĩ

Atrial flutter
Macro-re-entrant atrial tachycardia.



Cuồng nhĩ

ICD = implantable cardioverter 

defibrillator;  

MRAT = macro-re-entrant atrial 

tachycardia; 

PPM: permanent pacemaker.

Xử trí cấp cứu cuồng nhĩ/nhịp
nhanh nhĩ vòng vào lại lớn



Xử trí cấp cứu cuồng nhĩ

Cuồng nhĩ

Digoxin không được đề cập trong khuyến cáo 2019

Dofetilide, sotalol, flecainide, propafenone, 
procainamide, quinidine, and disopyramide không 
được đề cập trong khuyến cáo 2019

Khuyến cáo Nhóm MĐ
• Cuồng nhĩ kèm theo RN được khuyên dùng kháng đông như RN I C

• Cuồng  nhĩ không có RN đi kèm nên được xem xét dùng kháng

đông, nhưng ngưỡng bắc đầu chưa được thiết lập IIa B

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias


Cuồng nhĩ

Xử trí tiếp theo cuồng nhĩ/nhịp nhanh nhĩ vòng vào lại lớn



6. Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất

(Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia-AVNRT)

 Nhiều loại thuốc đã được loại khỏi khuyến cáo xử trí cấp cứu và 
lâu dài AVNRT từ bản cấp nhật này

 Verapamil, diltiazem và beta-blockers vẫn được chọn để xử trí lâu 
dài AVNRT, nhưng chúng đã bị hạ cấp từ Class I xuống Class IIa.



Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất

Sóng P thường bị ẩn - được nhúng trong các phức bộ QRS.

Sóng P giả sóng r có thể được nhìn thấy trong V1

Sóng P giả sóng S có thể được nhìn thấy  II, III hoặc aVF.



Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất

Xử trí cấp cứu AVNRT

Amiodarone, sotalol, flecainide và propafenone
không được đề cập trong khuyến cáo 2019

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias


Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất

Xử trí tiếp theo AVNRT

Amiodarone, sotalol, flecainide, propafenone và 
Cách tiếp cận‘pill-in-the pocket’ không được đề 
cập trong khuyến cáo 2019

LAO



7. Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất

(Atrioventricular Reentrant Tachycardia
Atrioventricular Reciprocating Tachycardia)

 Nguy cơ ngừng tim /rung thất ở BN bị kích thích 

sớm không TCLS là 2,4/1000 người-năm.

 1/5 bệnh nhân sẽ bị rối loạn nhịp tim liên quan

đến AP trong quá trình theo dõi.

 Cắt đốt bằng catheter được khuyến cáo ở BN có

nguy cơ cao khi khảo sát điện sinh lý dù không

triệu chứng

 Digoxin, chẹn beta, diltiazem, verapamil và 

amiodarone không được khuyến cáo dùng ở 

pre-excited AF
First described in 1930 by Louis 

Wolff, John Parkinson and Paul 

Dudley White



Đường dẫn truyền phụ (Aps)

Copyright © 2015. Washington Heart Rhythm Associates

Hình 1. Hệ thống dẫn bình thường của tim và đường 

dẫn truyền phụ nối nhĩ-thất

Đường dẫn truyền phụ có thể 

dẫn tín hiệu trực tiếp từ nhĩ

đến thất và độc lập với dẫn 

truyền nút AV.

Accessory Pathways



Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất

Xử trí cấp cứu AVRT

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias


Xử trí tiếp theo AVRT

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias/wolff-

parkinson-white-syndrome-wpw-and-atrioventricular-

reciprocating-tachycardia-avrt.php

Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất

http://www.washingtonhra.com/arrhythmias/wolff-parkinson-white-syndrome-wpw-and-atrioventricular-reciprocating-tachycardia-avrt.php


Xử trí rung nhĩ kích thích
sớm (pre-excited AF)

https://www.acc.org/education-and-meetings/patient-case-

quizzes/afib-with-pre-excitation

Digoxin, chẹn beta, diltiazem, 

verapamil và amiodarone không 

được khuyến cáo dùng ở BN

rung nhĩ kèm kích thích sớm 

(Class III)

Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất

https://www.acc.org/education-and-meetings/patient-case-quizzes/afib-with-pre-excitation


2019 ESC Guidelines for themanagement of patients with 

supraventricular tachycardia

Amiodarone, sotalol và cách tiếp cận ‘pill-in-the 

pocket’ không được đề cập trong khuyến cáo 2019

Khuyến cáo Nhóm MĐ
Giai đoạn Cấp cứu

Huyết động bất ổn

• Sốc điện chuyển nhịp I B

Huyết động ổn

• Nghiệm pháp Vagal với tư thế nằm ngửa, chân cao I B

• Adenosine (6 -18 mg i.v. bolus) nếu nghiệm pháp vagal thất bại I B

• Sốc điện chuyển nhịp khi dùng thuốc thất bại I B

Giai đoạn tiếp theo

• Cắt đốt bằng catheter đối với AVRT có triệu chứng hay tái phát I B

Xử trí AVRT 

Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất



Khuyến cáo Nhóm MĐ

• Phân tầng nguy cơ bằng KSĐSL ở BN bị kích thích sớm không TC có nghề 

nghiệp nguy cơ cao hoặc những người tham gia môn điền kinh đối kháng.

I B

• Cắt đốt catheter được khuyến cáo ở những BN không có TC nhưng KSĐSL

có nguy cơ cao như SPERRI < 250 ms, AP ERP < 250 ms, nhiều AP và nhịp 

nhanh qua trung AP.

I B

• Phân tầng nguy cơ bằng KSĐSL được khuyến cáo ở những BN không nguy 

cơ thấp trên phân tầng nguy cơ không xâm lấn

I B

Xử trí bệnh nhân kích thích sớm không triệu chứng

Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất



8. Nhịp nhanh trên thất trong thai kỳ

(Supraventricular tachycardia in pregnancy)

 SVT tăng nguy cơ tử vong khi mang thai

 Sotalol, propranolol, quinidine và Procainamide không còn khuyến cáo 

xử trí SVT ở phụ nữ mang thai.

 Nếu có thể, tránh tất cả thuốc chống loạn nhịp trong 3 tháng đầu thai kỳ

 Nếu nhóm thuốc chẹn beta là cần thiết, chỉ nên sử dụng thuốc chẹn  

beta-1 chọn lọc (trừ atenolol).

 Nếu cắt đốt là cần thiết trong thai kỳ, sử dụng non-fluoroscopic mapping/ 

Fluoroless



2019 ESC Guidelines for themanagement of patients with 

supraventricular tachycardia

Sotalol, propranolol, quinidine và procainamide 

không được đề cập trong khuyến cáo 2019

Khuyến cáo Nhóm MĐ
• Cắt đốt bằng catheter ở BN có triệu chứng và chuẩn bị có thai I C

Cấp cứu

• Nghiệm pháp Vagal với tư thế nằm ngửa, chân cao I C

• Adenosine (6 -18 mg i.v. bolus) nếu nghiệm pháp vagal thất bại I C

• Sốc điện chuyển nhịp khi huyết động không ổn định I C

• Chẹn beta-1chọn lọc TM (trừ atenolol) nên được xem xét dùng để 

chuyển nhịp cấp cứu hoặc kiểm soát tần số của SVT IIa C

Xử trí SVT trong thai kỳ

SVT trong thai kỳ

22-24 / 100 000 bà mẹ mang thai
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Khuyến cáo Nhóm MĐ
Giai đoạn tiếp theo

• Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, nên tránh tất cả các loại thuốc

chống loạn nhịp, nếu có thể. I C

• Chẹn beta-1 chọn lọc (trừ atenolol) hoặc verapamil, theo thứ tự ưu 

tiên, nên xem xét dùng phòng ngừa SVT ở BN không có HC WPW IIa C

• Flecainide hoặc propafenone nên xem xét để phòng ngừa SVT ở 

những BN mắc HC WPW, và không có bệnh tim TMCB hoặc bệnh 

tim cấu trúc IIa C

• Flecainide hoặc propafenone nên xem xét dùng ở những BN không 

bị bệnh tim TMCB hoặc bệnh tim cấu trúc nếu thuốc block nút AV 

không phòng được SVT IIa C

• Digoxin hoặc verapamil nên xem xét để KS tần số  AT nếu thuốc 

chẹn beta thất bại ở BN không có hội chứng WPW IIa C

• Amiodarone không được khuyến cáo ở phụ nữ mang thai III C

Xử trí SVT trong thai kỳ

SVT trong thai kỳ



9. Nhịp nhanh trên thất trong bệnh 
tim bẩm sinh ở người lớn

(Supraventricular tachycardia in 
congenital heart disease in adults)

 SVT đã được báo cáo là yếu tố nguy cơ đột tử do tim ở BTBSNL

 Trong BTBSNL, thuốc chống đông đối với AT, AFL phải tương tự như AF 

 Cắt đốt bằng catheter nên xem xét thực hiện ở trung tâm có kinh 
nghiệm.

 Sotalol không được khuyến cáo là thuốc chống loạn nhịp hàng đầu ở 
BTBSNL do tăng nguy cơ loạn nhịp tim và tử vong
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Khuyến cáo Nhóm MĐ

• Thuốc chống đông dùng cho AT đơn ổ hoặc cuồng nhĩ tương tự 

như bệnh nhân bị AF

I C

Cấp cứu

• Nghiệm pháp Vagal với tư thế nằm ngửa, chân cao I B

• Adenosine (6 -18 mg i.v. bolus) nếu nghiệm pháp vagal thất bại I B

• Sốc điện chuyển nhịp khi huyết động không ổn định I B

• Verapamil hoặc diltiazem TM nên được xem xét dùng, nếu NP 

Vagal và adenosine thất bại. IIa B

• Beta-blockers (esmolol or metoprolol) TM nên được xem xét dùng, 

nếu NP Vagal và adenosine thất bại. IIa C

• Sốc điện chuyển nhịp khi thuốc thất bại I B

Xử trí SVT trong bệnh tim bẩm sinh ở người lớn

SVT trong BTBS người lớn
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Khuyến cáo Nhóm MĐ
Giai đoạn tiếp theo

• Cắt đốt bằng catheter nên xem xét CĐ ở TT có kinh nghiệm IIa C

• Chẹn beta nên được xem xét điều trị AT tái phát hoặc cuồng nhĩ 

tái phát, nếu việc cắt đốt không thể hoặc không thành công IIa C

• Bệnh nhân bị SVT có kế hoạch phẫu thuật sửa chữa bất thường 

trong tim, nên xem xét cắt đốt bằng catheter trước PT hoặc cắt 

đốt trong PT IIa C

• Amiodarone có thể được xem xét để phòng ngừa nếu cắt đốt 

không thể  hoặc không thành công IIb C

• Sotalol không được khuyến cáo là thuốc chống loạn nhịp đầu tiên 

vì nó liên quan đến việc tăng nguy cơ loạn nhịp tim và tử vong. III C

• Flecainide và propafenone không được khuyến cáo là thuốc chống 

loạn nhịp đầu tiên ở bệnh nhân rối loạn chức năng tâm thất và xơ 

hóa nghiêm trọng III C

Xử trí SVT trong bệnh tim bẩm sinh ở người lớn

SVT trong BTBS người lớn



10. Bệnh cơ tim do nhịp nhanh

(Tachycardia-induced Cardiomyopathy/
Arrhythmia-induced cardiomyopathy)

 Bệnh nhân SVT có giảm chức năng thất trái nên nghĩ đến TCM 

 Cắt đốt là lựa chọn điều trị cho TCM do SVT. 

 Cắt đốt nút AV và đặt máy tạo nhịp (‘ablate and pace’) được 
khuyến cáo, nếu cắt đốt loạn nhịp hoặc kiểm soát bằng thuốc 
thất bại.
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Bệnh cơ tim do loạn nhịp

Định nghĩa
BCT do nhịp nhanh (TCM)/BCT do loạn nhịp, là một nguyên nhân có thể đảo 
ngược của suy chức năng thất trái do loạn nhịp nhanh kéo dài hoặc ngoại tâm 
thu thất thường xuyên có thể dẫn đến HF và tử vong.
Chẩn đoán 
- Loại trừ các nguyên nhân khác của bệnh cơ tim và 
- Chứng minh phục hồi LVEF (EF ≤ 30%) sau khi loại bỏ RL nhịp tim hoặc kiểm 
soát nhịp thất.
- ĐKTT cuối tâm trương <65 mm và ĐKTT cuối tâm thu <50 mm
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Khuyến cáo Nhóm MĐ
• Cắt đốt bằng catheter được khuyến cáo cho TCM do SVT I B

• Chẹn beta (các thuốc được chứng minh có lợi trong HFrEF) được 

khuyến cáo dùng cho TCM do SVT, khi cắt đốt bằng catheter thất 

bại hoặc không thể. I A

• Cần nghĩ đến TCM khi BN có LVEF giảm kèm với nhịp tim tăng (> 

100 L/ph) I C

• Holter ECG 24 giờ (hoặc nhiều ngày) để chẩn đoán TCM bằng cách 

xác định rối loạn nhịp tim dưới lâm sàng hoặc RL nhịp từng lúc IIa C

• Cắt đốt nút AV và đặt máy tạo nhịp (‘ablate and pace’) hai buồng 

thất hoặc bó HIS, được khuyến cáo, nếu cắt đốt hoặc kiểm soát 

bằng thuốc thất bại I C

Xử trí bệnh cơ tim do nhịp nhanh

Bệnh cơ tim do loạn nhịp
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• Định nghĩa

o Bệnh cơ tim do nhịp nhanh (TCM), hay chính xác hơn là bệnh cơ tim do loạn 
nhịp, là một nguyên nhân có thể đảo ngược của suy chức năng thất trái do nhịp 
tim nhanh kéo dài hoặc ngoại tâm thu thất rất thường xuyên có thể dẫn đến HF 
và tử vong.

o Tỷ lệ mắc TCM chưa được biết nhưng đã được báo cáo ở tất cả các nhóm tuổi, từ 
thai nhi đến người cao tuổi.

• Chẩn đoán 

o Loại trừ các nguyên nhân khác của bệnh cơ tim và 

o Chứng minh phục hồi LVEF (thông thường EF ≤ 30%) sau khi loại bỏ RL nhịp tim 
hoặc kiểm soát nhịp thất.

o Đường kính cuối tâm trương thất trái <65 mm và đường kính cuối tâm thu thất 
trái <50 mm

• BN nghi ngờ TCM, cộng hưởng từ tim (CMR) được khuyến cáo làm để loại trừ thay 
đổi cấu trúc nội tại. 

• NT-pro BNP dùng để theo dõi trong quá trình điều trị, có thể giúp phân biệt TCM với 
bệnh cơ tim giãn vô căn không hồi phục. 

• Trong TCM, chức năng thất trái thường cải thiện sau 3 tháng từ khi hồi phục nhịp tim 
bình thường.

• Điều trị dài hạn với chẹn beta, UCMC hoặc UC thụ thể angiotensin II, trước và sau khi 
cắt đốt thành công có nhiều lợi ích trên quá trình tái cấu trúc thất trái.



• Giá trị tham chiếu trên người bình thường của NT-proBNP huyết tương thay 
đổi theo tuổi: < 50 tuổi là 50 pg/mL, 50-75 tuổi là 75-100 pg/mL và > 75 
tuổi là 250-300 pg/mL; một điểm cắt chung cho cả hai giới là 125 pg/mL.

• Điểm cắt tối ưu để loại trừ suy tim mạn là NT-proBNP < 125 pg/mL.

• Điểm cắt tối ưu loại trừ suy tim cấp khi khó thở, NT-proBNP < 300 pg/mL

• Nồng độ NT-proBNP huyết tương có thể tăng trong các bệnh lý và hội 
chứng sau:

– Khó thở cấp/ suy tim cấp: các điểm cắt tối ưu của NT-proBNP để xác 
định suy tim cấp đối với các lứa tuổi < 50, 50-75 và > 75 lần lượt là 
450, 900 và 1800 pg/mL. Điểm cắt không phụ thuộc tuổi NT-proBNP < 
300pg/mL có giá trị chẩn đoán âm tính để loại trừ suy tim cấp là 98%.

– Suy tim mạn: ở các bệnh nhân này việc đo NT-proBNP lặp lại mỗi lần 
khám bệnh là cần thiết, nguy cơ tiên lượng nặng khi NT-proBNP > 
1000pg/mL.

– Thiếu máu cục bộ cơ tim ổn định và không ổn định: nên đo NT-proBNP 
lặp lại 24-72 giờ, nồng độ NT-proBNP tăng kéo dài > 250 pg/mL dự báo 
một tiên lượng xấu, nên đo NT-proBNP lặp lại hàng tuần hoặc hàng 
tháng tùy tình trạng cụ thể.
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Khuyến cáo Nhóm MĐ

• Cắt đốt bằng catheter được khuyến cáo cho TCM do SVT I B

• Chẹn beta (các thuốc được chứng minh có lợi trong HFrEF) được 

khuyến cáo dùng cho TCM do SVT, khi cắt đốt bằng catheter thất 

bại hoặc không thể. I A

• Cần nghĩ đến TCM khi BN có LVEF giảm kèm với nhịp tim tăng (> 

100 L/ph) I C

• Holter ECG 24 giờ (hoặc nhiều ngày) để chẩn đoán TCM bằng cách 

xác định rối loạn nhịp tim dưới lâm sàng hoặc RL nhịp từng lúc IIa C

• Cắt đốt nút AV và đặt máy tạo nhịp (‘ablate and pace’) hai buồng 

thất hoặc bó HIS, được khuyến cáo, nếu cắt đốt hoặc kiểm soát 

bằng thuốc thất bại I C

Xử trí bệnh cơ tim do nhịp nhanh

Bệnh cơ tim do loạn nhịp



Nhịp nhanh trên thất trong thể thao

(Supraventricular tachycardia in sports)



7. Xử trí nhịp nhanh nhĩ đa ổ

(Multifocal atrial tachycardia)

Nhịp tim nhanh nhĩ là một dạng của nhịp nhanh trên thất, bắt nguồn từ 

tâm nhĩ nhưng bên ngoài nút xoang. 

Cả cuồng nhĩ và nhịp nhanh nhĩ đa ổ là các dạng đặc biệt nhịp nhanh nhĩ.



Xử trí nhịp nhanh nhĩ đa ổ (Multifocal atrial tachycardia)

Nhịp Nhanh Nhĩ

Khuyến cáo Nhóm MĐ
Giai đoạn Cấp cứu

• Điều trị bệnh nền được khuyến cáo là bước đầu tiên, nếu khả thi I C

• Thuốc TM chẹn beta, hoặc chẹn kênh canxi (verapamil hoặc diltiazem) 

nên được xem xét dùng IIa B

Giai đoạn tiếp theo

• Verapamil hoặc diltiazem dạng uống nên được xem xét cho BN tái phát 

trong TH không có suy tim với EF giảm

IIa B

• Thuốc chẹn beta chọn lọc nên được xem xét dùng cho BN tái phát IIa B

• Cắt đốt nút nhĩ thất rồi đặt máy tạo nhịp (tạo nhịp 2 buồng thất hoặc bó 

His) nên được xem xét cho BN RLCN thất trái do kháng trị với thuốc IIa C



Đường dẫn truyền phụ 

Wolff-Parkinson-White syndrome

Copyright © 2019 Epocrates, Inc. All Rights Reserved

Manifest and Concealed Accessory Pathways

https://online.epocrates.com/redir?url=https://www.epocrates.com/


Đường dẫn truyền phụ 

Manifest Accessory Pathways

Copyright © 2015. Washington Heart Rhythm Associates

• Sự dẫn truyền từ tâm nhĩ đến tâm 

thất qua hệ thống nút AV và đường 

dẫn truyền phụ xãy ra cùng lúc. 

• Sóng delta và PR ngắn

Hình 2. Đường dẫn phụ rõ với EKG

điển hình WPW. 



Đường dẫn truyền phụ 

Manifest Accessory Pathways

Copyright © 2015. Washington Heart Rhythm Associates
Hình 2. Đường dẫn phụ rõ với EKG

điển hình WPW. 

WPW type A or B.

•Type A: Sóng delta (+) tất cả các chuyển đạo trước ngực với R/S > 1 in V1

•Type B: Sóng delta âm trong V1 và V2



Đường dẫn truyền phụ 

Sinus rhythm – Type B Pattern
Sinus rhythm with very short PR interval (< 120 ms)

Broad QRS complexes with a slurred upstroke to the QRS complexes — the delta wave.

Dominant S wave in V1 — this pattern is known as “Type B” WPW and indicates a right-sided accessory pathway.

https://litfl.com/pre-excitation-syndromes-ecg-library/

https://litfl.com/delta-wave-ecg-library/
https://litfl.com/pre-excitation-syndromes-ecg-library/


Đường dẫn truyền phụ 

Sinus rhythm – Type A Pattern

•Sinus rhythm with a very short PR interval (< 120 ms).

•Broad QRS complexes with a slurred upstroke to the QRS complex — the delta wave.

•Dominant R wave in V1 — this pattern is known as “Type A” WPW and is associated with a left-sided accessory pathway.

https://litfl.com/pre-excitation-syndromes-ecg-library/

https://litfl.com/delta-wave-ecg-library/
https://litfl.com/pre-excitation-syndromes-ecg-library/


Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất 

Phân loại AVRT

https://ecgwaves.com/pre-excitation-avrt-wolff-parkinson-white-wpw-syndrome/.

https://ecgwaves.com/pre-excitation-avrt-wolff-parkinson-white-wpw-syndrome/


Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất 

Phân loại AVRT

ECG criteria for for pre-excitation are as follows: 
o PR interval <120 ms (adults) or 90 ms (children)
o QRS duration >120 ms (adults) or 90 ms (children)
o Delta wave seen in most leads (slurred initial upstroke of QRS complex) 

Jason G. Andrade. The clinical cardiac electrophysiology handbook. Cardiotext 2016; 6: 133-164.



Đường dẫn truyền phụ 

Copyright © 2015. Washington Heart Rhythm Associates

Hình 3. Orthodromic atrioventricular reciprocating 

tachycardia (AVRT)

Orthodromic AVRT với vòng vào lại 
gồm 2 đường:  

• Đường xuôi từ trên xuống (antegrade) đi 
qua hệ thống nút nhĩ thất và 

•Đường ngược dòng từ dưới lên (retrograde) 
qua đường phụ (AP). 

ECG điển hình nhịp nhanh QRS hẹp.

Orthodromic AVRT



Đường dẫn truyền phụ 

Copyright © 2015. Washington Heart Rhythm Associates

Antidromic AVRT

Antidromic AVRT với vòng vào lại 
gồm 2 đường:  

• Đường xuôi từ trên xuống (antegrade) đi 
qua đường phụ (AP) 

• Đường ngược dòng từ dưới lên 
(retrograde) qua hệ thống nút nhĩ thất. 

ECG điển hình nhịp nhanh QRS rộng.

Hình 4. Antidromic atrioventricular reciprocating 

tachycardia (AVRT)



Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất 

2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of 

Adult Patients With Supraventricular Tachycardia

Orthodromic AVRT

No

IV beta blockers, 

IV diltiazem, or 

IV verapamil

(Class IIa)

No

Yes

Pre-excitation 

on resting 

ECG

Hemodynamically 

stable

Synchronized

cardioversion

(Class I)

IV beta blockers, 

IV diltiazem, or 

IV verapamil

(Class IIb)

Yes

Vagal maneuvers 

and/or IV adenosine

(Class I)

If ineffective

or not feasible

Synchronized

Cardioversion*

(Class I)

If ineffective or not feasible

Xử trí Orthodromic AVRT
AV reciprocating/reentrant 

tachycardia (AVRT) 



Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất 

2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of 

Adult Patients With Supraventricular Tachycardia

Orthodromic AVRT

Flecainide or 

propafenone 

(in the absence 

of SHD)

(Class IIa)

Catheter 

ablation

(Class I)

Beta blockers, 

diltiazem, or 

verapamil

(Class I)

Pre-excitation on 

resting ECG

Yes

Amiodarone, 

beta blockers, 

diltiazem, 

dofetilide, sotalol, 

or verapamil

(Class IIb)

Flecainide or 

propafenone

(in the absence 

of SHD)

(Class IIa)

Amiodarone, 

digoxin, 

dofetilide, or 

sotalol

(Class IIb)

Ablation 

candidate, willing to 

undergo ablation

Yes No

Ablation 

candidate, pt prefers 

ablation

Yes

If ineffective, 

consider ablation

No No

If ineffective, 

consider ablation

Xử trí tiếp theo 

Orthodromic AVRT



Cắt đốt nhịp nhanh vào lại nhĩ thất 

Jason G. Andrade. The clinical cardiac electrophysiology handbook. Cardiotext 2016; 6: 121-122

• Thành công : 95-98%, tùy vào vị trí AP

o Left lateral: 95%

o Right lateral: 90%

o Posteroseptal: 90%–95%

o Mid/anteroseptal: 95%

• 5–10% tái phát sau 1 năm: 

o Anteroseptal:15% recurrence

o Posteroseptal: 10% recurrence

o Free wall: 2%–3% recurrence

• Chuẩn bị bệnh nhân

o Ngừng các thuốc chống loạn nhịp (AAD) 3-5
lần T1/2 trước thủ thuật.

o Thuốc an thần.



Cắt đốt nhịp nhanh vào lại nhĩ thất 

Tần suất vị trí phân bố APs

Hands-On Ablation: Right-Sided Accessory Pathways. The Experts’ Approach, 2nd ed. © 2017



Định vị AP dựa vào ECG 

Taguchi N, et al. A simple algorithm for localizing accessory pathways in patients withWolff-Parkinson-White syndrome 
using only the R/S ratio. J Arrhythmia (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.joa.2013.10.006i

Abbreviations: LA: left anterior; LL: left lateral; LP: left posterior; LPL: left posterolateral; MS: midseptal; 
PS: posteroseptal; RA: right anterior; RAS: right anteroseptal; RL: right lateral; RP: right posterior; and RPL: 
right posterolateral.



Cắt đốt nhịp nhanh vào lại nhĩ thất 
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Cắt đốt nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất 

Cắt đốt thành công AVRT

Jason G. Andrade. The clinical cardiac electrophysiology handbook. Cardiotext 2016; 6: 127-164
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Chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh
9 đặc điểm ECG nhiều khả năng nhịp nhanh thất hơn 

nhịp nhanh trên thất 

1 AV dissociation Ventricular rate > atrial rate

2 Fusion/capture beats Different QRS morphology from that of tachycardia

3
Chest lead negative 
concordance

All precordial chest leads negative

4
RS in precordial 
leads

- Absence of RS in precordial leads - RS >100 ms in any leada

5 QRS complex in aVR

• Initial R wave
• Initial R or Q wave >40 ms
• Presence of a notch of a predominantly negative complex

6
QRS axis −90 to 
±180°

Both in the presence of RBBB and LBBB morphology

7
R wave peak time in 
lead II

R wave peak time ≥50 ms

8 RBBB morphology

Lead V1: Monophasic R, Rsr’, biphasic qR complex, broad R (>40 
ms), and a double-peaked R wave with the left peak taller than 
the right (the so-called ‘rabbit ear’ sign)
Lead V6: R:S ratio <1 (rS, QS patterns)

9 LBBB morphology

Lead V1: Broad R wave, slurred or notched-down stroke of the S 
wave, and delayed nadir of S wave
Lead V6: Q or QS wave



Cắt đốt nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất 

• Thành công

o 93–96%

o 5–10% tái phát sau 1 năm: 

• Fast-slow 1.2%

• Slow-fast 0.4%

• Slow-slow 6%

• Chuẩn bị bệnh nhân

o Ngừng các thuốc chống loạn 
nhịp tim (AAD) 3-5 lần T1/2 
trước khi làm thủ thuật.

o Thuốc an thần.

Jason G. Andrade. The clinical cardiac electrophysiology handbook. Cardiotext 2016; 6: 121-122





4. Xử trí HC nhịp nhanh tư thế đứng

(Therapy of postural orthostatic tachycardia syndrome)



2019 ESC Guidelines for themanagement of patients with supraventricular tachycardia

Xử trí nhịp nhanh tư thế đứng

Nhịp nhanh xoang


