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BỆNH TIM MẠCH Ở PHỤ NỮ



Bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong 
hàng đầu ở phụ nữ 

- 90% phụ nữ có ít nhất 

một yếu tố nguy cơ phát 

triển bệnh tim mạch
Martha Guiati, Benjamin et al 2019



Tài liệu thông tin thuốc



Tử vong do bệnh tim mạch giữa nam và nữ









VIRGO: Patient response to symptoms

Litchman J et al. Circulation. 2018; 137:781-790







Yếu tố nguy cơ truyền thống





2019 ACC/AHA Primary Prevention 
Guideline: Risk Enhancing Factors

Arnett DK et al, Circulation 2019











Tỷ lệ tham gia của phụ nữ trong các thử nghiệm



EMPEROR-Reduced1 DAPA-HF2

Empagliflozin Placebo Dapagliflozin Placebo

Number of participants 1863 1867 2373 2371

Mean±SD age, years 67.2±10.8 66.5±11.2 66.2 ± 11.0 66.5 ± 10.8

Females 437 (23.5%) 456 (24.4%) 564 (23.8%) 545 (23.0%)

NYHA II 1399 (75.1%) 1401 (75.0%) 1606 (67.7%) 1597 (67.4%)

NYHA III 455 (24.4%) 455 (24.4%) 747 (31.5%) 751 (31.7%)

NYHA IV 9 (0.5%) 11 (0.6%) 20 (0.8%) 23 (1.0%)

LVEF (%), mean ± SD 27.7 ± 6.0 27.2 ± 6.1 31.2±6.7 30.9±6.9

NT-proBNP, pg/ml, median (IQR) 1887.0 (1077.0−3429.0) 1926.0 (1153.0−3525.0)
1428

(857-2655)

1446

(857-2641)

Hospitalisation for HF 577 (31.0%)* 574 (30.7%)* 27%

Diabetes 927 (49.8%) 929 (49.8%) 1075 (45.3%) 1064 (44.9%)

eGFR, ml/min/1.73 m2 (CKD-EPI) 61.8±21.7 62.2 ±21.5 66.0 ± 19.6 65.5 ± 19.3

HF medications /devices

ACE inhibitor 867 (46.5%) 836 (44.8%) 1332 (56.1%) 1329 (56.1%)

ARB 451 (24.2%) 457 (24.5%) 675 (28.4%) 632 (26.7%)

MRA 1306 (70.1%) 1355 (72.6%) 1696 (71.5%) 1674 (70.6%)

ARNI 340 (18.3%) 387 (20.7%) 250 (10.5%) 258 (10.9%)

ICD or CRT-D 578 (31%) 593 (31.8%) 622 (26.2%) 620 (26.1%)

CRT-D or CRT-P 220 (11.8%) 222 (11.9%) 190 (8.0%) 164 (6.9%)

Baseline characteristics in EMPEROR-
Reduced and DAPA-HF



Tài liệu thông tin thuốc

Demographics 
Uperio
(n=440)

Enalapril  (n=441)

Tuổi (năm) 61 (51, 71) 63 (54, 72)

Phụ nữ (%) 25 30

Người da đen(%) 40 36

Tiền sử suy tim (%) 68 63

LVEF, trung vị (25th, 75th) 0.24 (18, 30) 0.25 (20, 30)

Huyết áp tâm thu, trung vị (25th, 
75th) mm Hg

118 (110, 133) 118 (109, 132)

NT-proBNP trung vị (25th, 75th) 
pg/mL khi chia ngẫu nhiên

2883 (1610, 5403) 2536 (1363, 4917)

Điều trị bằng ACEi/ARB (%) 47 49

Chẹn Beta (%) 60 60

ACEi=angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB=angiotensin II receptor blocker; HF=heart failure; LVEF=left ventricular ejection fraction; NT-

proBNP=N-terminal pro–b-type natriuretic peptide. 

Reference: Velazquez EJ, et al. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1812851.
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Các yếu tố nguy cơ ở phụ nữ

Elder P et al, Am J Prev Cardiol 2020



Thời gian của Menarche

• Trẻ có menarche sớm (trước 12 tuổi) có nguy cơ mắc 

bệnh tim mạch trong tương lai cao hơn. 

• Những người có menarche trước 10 tuổi có nguy cơ 

bệnh tim mạch cao hơn. (RR 1,27; CI 1,22-1,31; p 

<0,0001). 

• Nghiên cứu  (WISE), trên 648 phụ nữ trung niên, những 

người có kinh nguyệt sớm (≤10 tuổi) được phát hiện có 

nguy cơ TM cao hơn 4,53 lần (CI:2,13, 9,63)

Canoy D et al, Circulation. 2015;131(3):237– 44 



TÌNH TRẠNG THAI KỲ LIÊN QUAN ĐẾN 
TĂNG NGUY  CƠ TIM MẠCH

• Biến cố bất lợi liên quan đến thai kỳ (APO) :

✓ Xảy ra khoảng 10% đến 20% của các thai phụ 

✓ Tăng nguy cơ bệnh tim mạch trong tương lại lên 1,8-4 lần

✓ Nguy cơ tăng khi số lần mang thai càng tăng

• Cơ chế bất thường mạch máu trong APO: chỉ điểm sớm 

của nguy cơ bệnh tim mạch

✓ Rối loạn chứng năng bánh rau

✓ Bất thường chức năng nội mạc 

• Những thay đổi bất lợi về trao đổi chất xảy ra trong thời 

kỳ mang thai gồm:

✓ Sự tích tụ khối lượng chất béo

✓ Kháng insulin

✓ Tăng lipid máu. 
Cho et al. MAY 26, 2020:2602 Guidelines and Statements Summary for CVD Prevention in Women



Cho et al. MAY 26, 2020:2602 Guidelines and Statements Summary for CVD Prevention in Women



TĂNG HUYẾT ÁP KHI MANG THAI

• Tăng nguy cơ THA sau sinh và nguy cơ tim mach

• TSG  bao gồm các yếu tố nguy cơ tăng cường“risk 

enhancer” trong khuyến cáo update 2018 về điều trị rối 

loạn cholesterol máu và trong khuyến cáo 2019 ACC/AHA 

về dự phòng bệnh tim mạch tiên phát.

• Rối loạn về HA tăng nguy cơ THA mạn tính, nguy cơ 

bệnh ĐMV trong vòng 3 năm sau sinh và phát triển các 

yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống như ĐTĐ và RL 

lipid máu.

Wu P et al, J Am Heart Assoc 2018
Wu P et al, Circ 2017



Tiền sản giật, sinh non

➢ Tiền sản giật:

- Ảnh hưởng đến 5-8% tổng số mang thai nói chung

- Tăng 4 lần nguy cơ suy tim

- Tăng 2 lần nguy cơ bệnh tim mạch

- Nguy cơ cao hơn nếu tuổi mang thai càng nhỏ hoặc đẻ non

- 2/3 phụ nữ bị tiền sản giật có nguy cơ chết bởi bệnh tim 

mạch.Tiền sử sản khoa rất quan trọng để dự phòng và điều trị bệnh TM.

➢ Sinh non: 

- Sinh trước 37 tuần

- Tăng 2 lần nguy cơ bệnh tim mạch và tử vong do bệnh mạch vành; 

- Nguy cơ TM cao hơn khi sinh non trước 34 tuần.

Wu P et al, J Am Heart Assoc 2018
Wu P et al, Circ 2017



• Tỷ lệ 1 trong 10 nữ mang thai

• Khoảng 70% sẽ phát triển thành ĐTĐ typ 2 trong vòng 5 

năm

• ĐTĐ thai kỳ tăng 25% nguy cơ bệnh tim mạch ở mẹ 
trong tương lai

Đái tháo đường thai kỳ



Thai hạn chế phát triển trong tử cung 
(Intrauterine growth restriction)

• Thường liên quan đến tưới máu tử cung-nhau thai 

không được tối ưu 

• Một số yếu tố của mẹ có liên quan đến hạn chế sự phát 

triển của bào thai gồm: THA và ĐTĐ

▪ Nhiều nguy cơ bị tăng lipid máu, tăng triglycerid máu và 

kháng insulin.

• Những thay đổi về tim qua siêu âm tim được quan sát 

thấy ở phụ nữ trong IUGR mà huyết áp bình thường bao 

gồm cả tỷ lệ cao rối loạn chức năng tâm trương và dự 

trữ tim thấp hơn so sánh vớinhóm chứng. 
Wu P et al, J Am Heart Assoc 2018
Wu P et al, Circ 2017



Thời kỳ cho con bú

• Những thay đổi bất lợi về trao đổi chất xảy ra trong thời 

kỳ mang thai gồm:

✓ Sự tích tụ khối lượng chất béo

✓ Kháng insulin

✓ Tăng lipid máu. 

• Cho con bú đảo ngược những thay đổi giống như hội 

chứng chuyển hóa nhanh hơn và hoàn toàn hơn là 

không cho con bú. 

• Trong một phân tích 63.260 phụ nữ Đan Mạch, thời gian 

cho con bú trên 4 tháng nguy cơ tăng huyết áp và CVD 

có tỷ lệ thấp hơn 30% và 20% so sánh nhóm không cho 
con bú hoặc cho con bú dưới 4 tháng.

Kirkegaard H et al Prev Med. 2018;114:140–8.



RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở PHỤ NỮ
MANG THAI

• Phụ nữ đang điều trị bằng statin cần ngừng dùng statin1 

đến 2 tháng trước khi cố gắng mang thai

• Nếu mang thai ngoài kế hoạch, nên ngừng sử dụng 

statin ngay khi biết có thai.

• Quản lý tối ưu lượng cholesterol tốt cho sức khỏe

• Những thói quen trong lối sống nên được thảo luận đầu 

tiên khi mang thai phụ nữ bị rối loạn lipid máu



Mối liên quan giữa nguy cơ tim mạch 
trong tương lai và biến cố sản khoa

Hauspurg et al, P.Clin Cardiol 2018



Recommendations for Cardiovascular Risk 
Screening After Adverse Pregnancy Outcomes

Cho et al JACC VOL. 75, NO. 20, 2020



Nguy cơ tim mạch-chuyển hóa ở HC 
buồng trứng đa nang (PCOS)

Osibogun O, Mochos ED, Trends in CV Medicine 2019

- Rối loạn chức năng phóng noãn (thiểu kinh hoặc vô kinh)vô 

sinh , cường androgen và kháng insulin

- BN HC buồng trứng đa nang tăng 2 lần nguy cơ tim mạch



Mãn kinh sớm và bệnh tim mạch

• Nguy cơ tăng ở người MK sớm do phẫu thuật so với người MK tự 

nhiên

• Phụ nữ có biến cố tim mạch sớm (<35 tuổi) có nguy cơ MK sớm 
gấp 2 lần (<45 tuổi)



Nồng độ hormon và sức khỏe tim mạch 
sau mãn kinh



Nguy cơ tim mạch liên quan đến mãn 
kinh và liệu pháp hormon thay thế

➢ Mãn kinh sớm

➢ Nồng độ Hormon 

sau mãn kinh

➢ Liệu pháp Hormon 

sau mãn kinh

Hơn 75% phụ nữ có triệu chứng bốc hỏa và vã mồ hôi đêm ở giai 

đoạn TMK và sau mãn kinh (20% triệu chứng vừa-nặng)

Liệu pháp hormon thay thế là điều trị hiệu quả những triệu chứng này

JoAnn E et al N Engl J Med 2016



Different effect of Estrogen and Later 
stages of Atherosclerotic Disease









Objective To assess the effects on major disease incidence rates of the most commonly used 
postmenopausal hormone therapy in the United States. Design, Setting, and Participants A 
randomized, double-blind, placebocontrolled disease prevention trial (the estrogen-alone 
component of the Women’s Health Initiative [WHI]) conducted in 40 US clinical centers
beginning in 1993. Enrolled were 10739 postmenopausal women, aged 50-79 years, with prior 
hysterectomy, including 23% of minority race/ethnicity.

JAMA, April 14, 2004—Vol 291, No. 14



N=10739  







ELITE

Carotid IMT by Treatment and Time since  Menopause

Hodis H, et al. N Engl J Med 2016



✓ Không khuyến cáo sử dụng liệu pháp 

hormon trong dự phòng bệnh tim mạch

✓ Nguy cơ vẫn cao hơn hiệu quả

✓ Tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch với tất cả 

các dạng estrogen, loại trừ estrogen dạng 
dán qua da.

American College of Obstetrics and Gynecology



Liệu pháp Hormon ở phụ nữ mãn kinh

• Triệu chứng: xác định triệu chứng bốc hỏa, vã mồ hôi 

đêm ảnh hưởng giấc ngủ, hoạt động ban ngày, chất 

lượng cuộc sống.

• Yếu tố nguy cơ

• Sử dụng liệu pháp hormon

Shifrea JI et al JAMA 2019:321:2458



Khi nguy cơ TM không rõ ràng





Breast Arterial Calcification (BAC)

• Là dấu hiệu đại diện khác có thể chứng minh công dụng 

để sàng lọc ASCVD cho phụ nữ.

• Đánh giá từ chụp mamogram (X quang tuyến vú) và 

phản ánh mức độ vôi hóa động mạch vú.

• Mặc dù BAC đang trong giai đoạn phát triển và khám 

phá sớm hơn và dữ liệu hạn chế về các ứng dụng lâm 

sàng có sẵn, các nghiên cứu ban đầu, mặc dù quy mô 

nhỏ và chủ yếu là hồi cứu,chứng minh mối liên hệ chặt 

chẽ giữa BAC và CAC. 

Yoon YE et al JACC Cardiovasc Imaging. 2019;12(7 Pt 1):1202–11. 

Bui QM et al Circulation. 2019;139(8):1094–101 



BỆNH TỰ MIỄN 
Bệnh tăng nguy cơ ở phụ nữ

Lupus ban đỏ hệ thống (SLE)

o Phụ nữ có nguy cơ SLE gấp 9 lần so với nam giới

o BN SLE có tỷ lệ cao hơn về bệnh xơ vữa ĐM cận lâm sàng như MXB 

mạch vành và mạch cảnh, là yếu tố nguy cơ TM truyền thống.

Bệnh viêm khớp do thấp (RA)

o Tỷ lệ nữ tăng 2-3 lần so với nam giới.  

o Tăng 50% nguy cơ tử vong bệnh TM so với dân số chung

o Thời gian bị RA liên quan tới tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

o Thuốc chống viêm được cho là có vai trò trong sự tiến triển của MXV 

ĐM  => người bị RA có các đợt bùng phát viêm có gánh nặng ASCVD 

cao hơn ở những người ổn định.
Myasoedova et al (Ann Rheum Dis. 2016;75(3):560–5



BỆNH TỰ MIỄN 
Bệnh tăng nguy cơ ở phụ nữ

Các bệnh tự miễn ít phổ biến khác:

o Tỷ lệ gặp ở nữ cao hơn nam như bệnh xơ cứng rải rác hệ 

thống, Sjogren, viêm đa cơ, thấp khớp, hội chứng kháng 

phospholipid và viêm động mạch tế bào khổng lồ, tất cả là 

những trạng thái viêm tự miễn dịch phổ biến ở phụ nữ hơn 

nam giới

o Tăng nguy cơ ASCVD

Myasoedova et al (Ann Rheum Dis. 2016;75(3):560–5

Kiểm soát tích cực tình trạng viêm và xác định các 

YTNC tim mạch truyền thống nên được thực hiện để 

giảm ASCVD



Hóa chất và xạ trị

➢ K vú là bệnh chủ yếu gặp ở nữ, gấp 100 lần so với nam 

➢ Có 3,8 triệu BN K vú sống sót ở Mỹ và nguyên nhân tử vong hàng đầu là 

bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu do tác động ngắn hay 

kéo dài tác động lên ngộ độc tim mạch và chuyển hóa là hậu quả của 

điều trị K

➢ Liệu pháp hóa chất Anthracycline và Herceptin (Trastuzumab) gây suy 

giảm chức năng thất trái và suy tim chiếm tỷ lệ 10-50% ở các mức độ 

khác nhau trong theo dõi 10 năm. 

➢ Phối hợp cả 2 loại hóa chất tăng 7 lần nguy cơ suy tim và bệnh tim mạch. 

Nếu chỉ Herceptin tăng nguy cơ 4 lần suy tim.

➢ Xạ trị tăng nguy cơ bệnh TM, đặc biệt, trong đtrị K vú trái liên quan đến tỷ 

lệ cao bệnh TM do thiếu máu cơ tim.
Harris et al, J Clin Oncology 2006: 26:1390

Marcom et al J Clin Oncology 2007

Bowles et al Journal NCI 2012: 104



DỰ PHÒNG ĐỘT QUỴ Ở BỆNH NHÂN 
RUNG NHĨ 

• Phụ nữ có nguy cơ đột quỵ do rung nhĩ cao hơn nam 

giới

• Phụ nữ có nguy cơ đột quỵ do rung nhĩ cao hơn nam 

giới 20-30%

• Thang điểm CHA2DS2-VASc

• Đột quỵ ở nữ thường nặng và di chứng kéo dài lâu hơn 

ở nam

• Nữ nguy cơ chảy máu thấp hơn khi dùng NOACs so với 

vitamin K



Dự phòng đột quỵ ở BN RN ở phụ nữ



TRẦM CẢM VÀ TÂM LÝ Ở PHỤ NỮ

• Stress tâm lý xã hội có xu hướng ngày càng yếu tố nguy 

cơ quan trọng đối với các bệnh chuyển hóa tim ở phụ 

nữ hơn nam giới, đặc biệt trầm cảm và chấn thương tâm 

lý (PTSD- post traumatic stress disorder)

• Ở Hoa Kỳ, PTSD ảnh hưởng đến 9,7% phụ nữ so với 

3,6% ở nam. 

• Phụ nữ có  triệu chứng PTSD đã cao hơn gấp 3 lần 

nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục 

• Nguy cơ tim mạch tăng gấp đôi ở bệnh nhân có chẩn 

đoán LS trầm cảm.



Glenn N. Levine. Circulation. Volume 143
© 2021 American Heart Association, Inc.





Recommendations for Cardiovascular Risk 
Screening After Adverse Pregnancy Outcomes

Cho et al JACC VOL. 75, NO. 20, 2020



KẾT LUẬN

➢ Phụ nữ có nguy cơ riêng biệt về bệnh tim mạch trong suốt 

cuộc đời.

➢ Biểu hiện lâm sàng phong phú

➢ Tiền sử sản khoa rất quan trọng trong  dự phòng và điều trị 

bệnh tim mạch.

➢ Sử dụng các hướng dẫn dự phòng bệnh tim mạch ở phụ 

nữ 

➢ Cần sàng lọc các nguy cơ tim mạch trong vòng 3 tháng ở 

phụ nữ sau sinh có APO.
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