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1. Những điểm mới trong điều trị suy tim 

của ACC/AHA/HFSA 2022 

1. Điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh suy tim 

phân suất tống máu giảm (HFrEF) hiện bao 

gồm 4 nhóm thuốc, trong đó có thuốc ức chế 

kênh đồng vận chuyển natri-glucose 2 

(SGLT2i). 

2. SGLT2i được khuyến cáo mức độ 2a 

trong điều trị suy tim phân suất tống máu 

giảm nhẹ (HFmrEF). ARNi, ACEi, ARB, MRA 

và thuốc chẹn beta được khuyến cáo yếu hơn 

SGLT2i trong điều trị HFmrEF (2b). 

3. Các khuyến cáo mới cho điều trị suy tim 

phân suất tống máu bảo tồn (HFpEF) bao 

gồm SGLT2i (2a), MRA (2b) và ARNi (2b). 

Một số khuyến cáo trước đây đã được thay 

đổi bao gồm điều trị tăng huyết áp (1), điều trị 

rung nhĩ (2a), sử dụng ARB (2b) và tránh sử 

dụng thường quy nitrat hoặc chất ức chế 

phosphodiesterase-5 (Mức độ 3: Không có 

lợi). 

4. “LVEF cải thiện” được sử dụng để chỉ 

những bệnh nhân có tiền sử HFrEF nhưng 

hiện có LVEF > 40%. Những bệnh nhân này 

nên tiếp tục điều trị như trường hợp HFrEF. 

5. Các tuyên bố về giá trị được đưa ra dựa 

trên các nghiên cứu có chất lượng cao về 

đánh giá chi phí - hiệu quả của thuốc đã được 

công bố. 

6. Bệnh amyloidosis tim có những khuyến 

cáo mới về điều trị bao gồm: định lượng các 

chuỗi nhẹ đơn dòng trong máu hoặc nước 

tiểu, xạ hình xương, giải trình tự gen, liệu 

pháp ổn định tetramer và chống đông máu. 

7. Bằng chứng ủng hộ tăng áp lực đổ đầy là 

dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán suy tim 

nếu LVEF >40%. Bằng chứng này có thể thu 

được từ các xét nghiệm không xâm lấn (nồng 

độ peptid lợi niệu Natri, chức năng tâm 

trương trên hình ảnh) hoặc xâm lấn (đo 

huyết động). 

8. Những bệnh nhân suy tim tiến triển với 

kỳ vọng kéo dài thời gian sống nên được 

chăm sóc bởi đội ngũ chuyên khoa về suy tim. 

Đội ngũ chuyên khoa về suy tim xem xét việc 

quản lý suy tim, đánh giá tính phù hợp của 

các phác đồ điều trị suy tim tiến triển và cung 

cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ bao gồm các 

thuốc trợ tim phù hợp với mục tiêu điều trị 

của người bệnh.  

9. Những người có nguy cơ suy tim (giai 

đoạn A) hoặc tiền suy tim (giai đoạn B) cần 

được dự phòng nguyên phát. Các giai đoạn 

của suy tim đã được sửa đổi để nhấn mạnh 

các thuật ngữ mới là “có nguy cơ” đối với suy 

tim ở giai đoạn A và tiền suy tim ở giai đoạn 

B. 

10. Hướng dẫn bổ sung các khuyến cáo cho 

các trường hợp suy tim kèm thiếu sắt, thiếu 

máu, tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ, ĐTĐ 

týp 2, rung nhĩ, bệnh động mạch vành và 

bệnh ác tính. 

Tháng 5/2022, Hội tim mạch Quốc gia Việt 

Nam đã ban hành hướng dẫn cập nhật về 

chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và suy tim 

mạn. Quý đồng nghiệp tham khảo tại link của 

Hội: http://www.vnha.org.vn/congress12.asp?hoinghi=25  

 

2. Cập nhật chỉ định điều trị suy tim của 

các thuốc nhóm SGLT2i 

Ngày 28/3/2022, Cục Quản lý Dược Việt 

Nam đã phê duyệt thêm 2 chỉ định mới cho 

dapagliflozin (một thuốc điều trị đái tháo 

đường nhóm SGLT2i): 

- Giảm nguy cơ nhập viện do suy tim ở 

bệnh nhân trưởng thành bị đái tháo đường 

typ 2 và có tiền sử bệnh lý tim mạch hoặc 

nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch. 

- Giảm nguy cơ tử vong tim mạch và nhập 

viện do suy tim ở bệnh nhân trưởng thành bị 

suy tim (phân loại NYHA II-IV) với phân suất 

tống máu giảm. 

Trước đó, ngày 24/2/2022, empagliflozin 

(thuốc điều trị đái tháo đường nhóm SGLT2i) 

đã được FDA phê duyệt chỉ định mới cho 

bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo 

tồn (LVEF > 40%), có hoặc không kèm đái 

tháo đường, nhằm giảm tỉ lệ tử vong do tim 

mạch hoặc nhập viện vì suy tim. 
Nguồn: Cục Quản lý Dược VN, FDA. 
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