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1. Đánh giá ban đầu bao gồm khai thác tiền sử, test vận động, xét nghiệm máu, điện tâm đồ, 
hình ảnh học (siêu âm…),một số các XN khác có thể được chỉ định trên các tình huồng cụ thể





Sàng lọc ngưng thở khi ngủ trên các 
bệnh nhân xuất hiện nhịp chậm, 
block nhĩ thất khi ngủ



XN gen cho các BN xuất hiện rối loạn 
dẫn truyền ở tuổi trẻ (<50 tuổi)

XN gen cho các thành viên trong gia 
đình nếu BN rối loạn nhịp có đột biến 
gen đã được xác định





Các XN máu cần làm để đánh giá các tình 
trạng bệnh lý có thể gây ra nhịp chậm (chức 
năng tuyến giáp, bệnh Lyme, nồng độ 
digitalis, Kali máu, Calci máu, pH)



Chẩn đoán hình ảnh tim mạch cần 
đánh giá cấu trúc tim, chức năng 
thất trái và chẩn đoán một số 
nguyên nhân tiềm ẩn gây rối loạn 
dẫn truyền

CT, MRI, PET có thể chỉ định để 
đánh giá về cấu trúc mô cơ tim trên 
một số thể bệnh đặc biệt, đặc biệt 
ở các bệnh nhân < 60 tuổi



Nhấn mạnh trong chỉ định tạo nhịp với nhịp chậm

- HCSXN quan trọng nhất là đánh giá mối liên quan giữa triệu chứng 
và thời điểm nhịp chậm.

- Block nhĩ thất độ cao, cấp 3 cần chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh 
viễn không quan tâm đến có triệu chứng hay không. 

- Bệnh nhân có block 2 phân nhánh và có ngất/thỉu, chỉ định tạo 
nhịp phụ thuộc vào kết quả thăm dò điện sinh lý, máy theo dõi 
điện tim kéo dài hoặc dựa trên kinh nghiệm trong 1 vài trường 
hợp nhất định



BN có ngất và block 2 phân nhánh, TD ĐSL 
để đánh giá nếu các thăm dò không xâm lấn 
khác không tìm được nguyên nhân

BN ngất và nhịp chậm xoang, TD ĐSL được 
chỉ định nếu các thăm dò không xâm lấn 
không chỉ ra được tương quan giữa triệu 
chứng ngất và nhịp chậm



Chỉ khi loại trừ hẹp mạch cảnh, tiến hành xoa 
xoang cảnh để đánh giá các trường hợp ngất 
khi thay đổi tư thế hoặc phản xạ

NP bàn nghiêng được chỉ định với các BN xuất 
hiện ngất do thay đổi tư thế tái diễn



NPGS được chỉ định cho các BN triệu 
chứng nghi do nhịp chậm xuất hiện khi 
gắng sức hoặc ngay sau gắng sức

Các BN nghi ngờ giảm khả năng tăng 
nhịp tim đáp ứng theo nhu cầu được 
chỉ định NPGS để xác định chẩn đoán

Các BN có rối loạn dẫn truyền trong 
thất hoặc block nhĩ thất không rõ mức 
độ được chỉ định NPGS để đánh giá





Tạo nhịp tim sau phẫu thuật tim
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Recommendations Class Level
Indications for pacing in specific conditions – Pacing in cardiac surgery
1) High-degree or complete AVB after cardiac surgery.
A period of clinical observation for at least 5 days is indicated in order to 
assess whether the rhythm disturbance is transient and resolves. However, in 
the case of complete AVB with low or no escape rhythm when resolution is 
unlikely, this observation period can be shortened.

I C

SND after cardiac surgery and heart transplantation. 
Before permanent pacemaker implantation, a period of observation for up to 
6 weeks should be considered. 

IIa C

New recommendations in 2021 (17)

AVB = atrioventricular block; SND = sinus node dysfunction.

Block nhĩ thất độ cao hoặc block nhĩ thất hoàn toàn sau phẫu thuật tim.
Theo dõi trong ít nhất 5 ngày để đánh giá khả năng phục hồi, những trường 
hợp block hoàn toàn, nhịp thoát chậm hoặc không có nhịp thoát và không có 
khả năng phục hồi có thể tiến hành cấy máy sớm hơn

Suy nút xoang sau phẫu thuật tim và ghép tim
Cân nhắc thời gian theo dõi tới 6 tuần

Chỉ định tạo nhịp sau phẫu thuật tim
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Recommendations Class Level
Indications for pacing in specific conditions – Pacing in cardiac surgery (continued)
Chronotropic incompetence after heart transplantation.
Cardiac pacing should be considered for chronotropic incompetence persisting 
more than 6 weeks after heart transplantation to improve quality of life.

IIa C

Surgery for valvular endocarditis and intraoperative complete AVB.
Immediate epicardial pacemaker implantation should be considered in 
patients with surgery for valvular endocarditis and complete AVB if one of the 
following predictors of persistence is present: preoperative conduction 
abnormality, Staphylococcus aureus infection, intracardiac abscess, tricuspid 
valve involvement, or previous valvular surgery. 

IIa C

New recommendations in 2021 (18)

AVB = atrioventricular block.

Chỉ định tạo nhịp sau phẫu thuật tim

Không đáp ứng được tăng nhịp tim theo nhu cầu sau khi ghép tim
Tạo nhịp được chỉ định nếu triệu chứng kéo dài > 6 tuần sau ghép tim để cải 
thiện chất lượng cuộc sống

Phẫu thuật van VNTMNK và block nhĩ thất hoàn toàn
Đặt tạo nhịp ngoại mạc được cân nhắc chỉ định ngay với các bệnh nhân tiến 
hành phẫu thuật thay van do VNTMNK và block nhĩ thất hoàn toàn nếu có các 
dấu hiệu tiên lượng sau: Rối loạn hệ dẫn truyền trước phẫu thuật, nhiễm 
Staphylococus aureus, abscess trong tim, tổn thương van ba lá hoặc đã phẫu 
thuật van khác trước đó



www.escardio.org/guidelines 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy
(European Heart Journal 2021 – doi:10.1093/eurheartj/ehab364)

©
ES

C

Recommendations Class Level
Indications for pacing in specific conditions – Pacing in cardiac surgery (continued)
Patients requiring pacing at the time of tricuspid valve surgery.
Transvalvular leads should be avoided and epicardial ventricular leads used. 
During tricuspid valve surgery, removal of pre-existing transvalvular leads 
should be considered and preferred over sewing-in the lead between the 
annulus and a bio-prosthesis or annuloplasty ring. In the case of an isolated 
tricuspid annuloplasty based on an individual risk-benefit analysis, a pre-
existing right ventricular lead may be left in place without jailing it between 
ring and annulus.

IIa C

New recommendations in 2021 (19)Chỉ định tạo nhịp sau phẫu thuật tim

BN cần đặt tạo nhịp và có phẫu thuật van ba lá
Nên tránh đặt điện cực tạo nhịp đi qua van, nên sử dụng điện cực ngoại 
mạc. 
Trong quá trình phẫu thuật, có thể bỏ hoặc khâu lại điện cực trước đó 
giữa có lá van của van sinh học hoặc vòng van nhân tạo
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Recommendations Class Level
Indications for pacing in specific conditions – Pacing in cardiac surgery (continued)
Patients requiring pacing after biological tricuspid valve replacement/tricuspid 
valve ring repair.
When ventricular pacing is indicated, transvenous implantation of a coronary 
sinus lead or minimally invasive placement of an epicardial ventricular lead 
should be considered and preferred over a transvenous transvalvular 
approach. 

IIa C

Patients requiring pacing after mechanical tricuspid valve replacement.
Implantation of a transvalvular right ventricular lead should be avoided. III C

New recommendations in 2021 (20)Chỉ định tạo nhịp sau phẫu thuật tim

BN cần tạo nhịp sau khi mổ thay van ba lá sinh học hoặc sửa vòng van
Nếu đặt tạo nhịp qua đường tĩnh mạch, nên đặt điện cực thất vào xoang tĩnh 
mạch vành hoặc đặt điện cực ngoại mạc

BN sử dụng van ba lá cơ học chống chỉ định đặt điện cực thất phải



Chỉ định tạo nhịp ở một số trường hợp đặc biệt



Chỉ định đặt máy tạo nhịp tương tự các trường hợp khác nếu block nhĩ thất 
không phục hồi trong ít nhất 5 ngày sau NMCT

Trên BN NMCT thành trước có block nhĩ thất và suy tim cấp, cân nhắc chỉ định 
sớm đặt máy CRT-D/CRT-P 

Không có chỉ định đặt máy vĩnh viễn nếu block nhĩ thất phục hồi sau tái thông 
động mạch vành

Chỉ định tạo nhịp sau nhồi máu cơ tim cấp
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Recommendations Class Level
Various syndromes (continued)
In patients with LMNA gene mutations, including Emery-Dreifuss and limb 
girdle muscular dystrophies who fulfil conventional criteria for pacemaker 
implantation or who have prolonged PR with LBBB, ICD implantation with 
pacing capabilities should be considered if at least 1-year survival is expected.

IIa C

In patients with Kearns-Sayre syndrome who have PR prolongation, any degree 
of AVB, bundle branch block, or fascicular block, permanent pacing should be 
considered.

IIa C

New recommendations in 2021 (23)

AVB = atrioventricular block; LBBB = left bundle branch block; ICD = implantable cardioverter-defibrillator; PR = PR interval.

Chỉ định tạo nhịp trên một số bệnh lý hiếm
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Recommendations Class Level
Various syndromes (continued)
In patients with neuromuscular disease such as myotonic dystrophy type 1 
with PR ≥240 ms or QRS duration ≥120 ms, permanent pacemaker 
implantation may be considered.g

IIb C

In patients with Kearns-Sayre Syndrome without cardiac conduction disorder, 
permanent pacing may be considered prophylactically. IIb C

Sarcoidosis
In patients with cardiac sarcoidosis who have permanent or transient AVB, 
implantation of a device capable of cardiac pacing should be considered.g IIa C

New recommendations in 2021 (24)

AVB = atrioventricular block; PR = PR interval; QRS = Q, R and S waves.
gWhenever pacing is indicated in neuromuscular disease, an ICD should be considered according to relevant guidelines.

Chỉ định tạo nhịp trên một số bệnh lý hiếm



Tạo nhịp sau TAVI



Chỉ định loại I: 
- Block nhĩ thất độ cao hoặc block nhĩ thất hoàn 
toàn duy trì trong 24-48h sau TAVI
- Xuất hiện block nhánh luân phiên mới sau TAVI
Chỉ định IIa:
- Đặt MTN vĩnh viễn sớm cho các BN có block 

nhánh phải từ trước nhưng tiến triển các rối 
loạn dẫn truyền sau TAVI

- Theo dõi ĐTĐ hoặc tiến hành TD ĐSL với các BN 
có block nhánh trái mới xuất hiện có QRS> 150 
ms hoặc PR > 240 ms và không tăng lên >48h 
sau TAVI



Thay đổi trong chỉ định tái đồng bộ cơ tim
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Recommendations Class Level
LBBB QRS morphology
CRT is recommended for symptomatic patients with HF in SR with LVEF ≤35%, 
QRS duration ≥150 ms, and LBBB QRS morphology despite OMT, in order to 
improve symptoms and reduce morbidity and mortality.

I A

CRT should be considered for symptomatic patients with HF in SR with LVEF 
≤35%, QRS duration 130–149 ms, and LBBB QRS morphology despite OMT, in 
order to improve symptoms and reduce morbidity and mortality.

IIa B

Recommendations for cardiac resynchronization therapy in patients 
in sinus rhythm (1)

CRT = cardiac resynchronization therapy; HF = heart failure; LBBB = left bundle branch block; LVEF = left ventricular ejection fraction; OMT = optimal medical therapy; SR = sinus rhythm.

CRT 

Class Level

Cấy CRT cho BN suy tim nhịp xoang với EF ≤ 35%, QRS ≥ 150 ms, block nhánh trái hoàn 
toàn mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu

I A

Cấy CRT cho BN suy tim nhịp xoang với EF ≤ 35%, QRS từ 130-149 ms, block nhánh trái 
hoàn toàn mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu

IIa B

Cấy CRT cho BN suy tim nhịp xoang với EF ≤ 35%, QRS ≥ 150 ms, không có block nhánh 
trái hoàn toàn mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu

IIa B

Cấy CRT cho BN suy tim nhịp xoang với EF ≤ 35%, QRS từ 130-149 ms, không có block 
nhánh trái hoàn toàn mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu

IIb B

Khuyến cáo tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim CRT

Cải thiện 
triệu chứng

Cải thiện 
tử vong

ESC 2013: QRS ≥ 120 ms
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Recommendations Class Level
CRT rather than RV pacing is recommended for patients with HFrEF (<40%) 
regardless of NYHA class who have an indication for ventricular pacing and 
high degree- AVB in order to reduce morbidity. This includes patients with AF.

I A

Recommendation for patients with heart failure and atrioventricular 
block

AF = atrial fibrillation; AVB = atrioventricular block; CRT = cardiac resynchronization therapy; HF = heart failure; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction (<40%) according to 
the 2021 ESC HF guideline; NYHA = New York Heart Association; RV = right ventricular.

Các bệnh nhân có LVEF < 40% đang tạo nhịp thất phải với mức độ tạo nhịp > 20% hoặc các bệnh 
nhân có LVEF < 50% tiến hành đốt nút nhĩ thất -> nên được nâng cấp lên máy tạo nhịp CRT

CRT nên ưu tiên hơn tạo nhịp thất phải đơn thuần với các BN suy tim EF < 40% bất kể mức 
độ NYHA nếu bệnh nhân có chỉ định đặt tạo nhịp thất và có block nhĩ thất độ cao để giảm tỉ 
lệ tiến triển suy tim. Khuyến cáo bao gồm cả các bệnh nhân rung nhĩ

Khuyến cáo tạo nhịp với bệnh nhân suy tim có kèm block nhĩ thất



www.escardio.org/guidelines 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy
(European Heart Journal 2021 – doi:10.1093/eurheartj/ehab364)

©
ES

C

Patient’s clinical characteristics and preference to be considered 
for the decision-making between cardiac resynchronization 
therapy pacemaker or defibrillator

CRT-P = cardiac resynchronization therapy-
pacemaker; CRT-D = defibrillator with cardiac 
resynchronization therapy; CMR = cardiovascular 
magnetic resonance.

Hướng dẫn đánh giá lựa chọn 
phương pháp tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim

có kèm/ không kèm máy phá rung

Yếu tố tăng chỉ định cho CRT-P
- Suy tim không phải do TMCT
- Kì vọng sống ngắn
- Nhiều bệnh lý đồng mắc
- Chức năng thận kém
- Tuổi cao
- Ít có xơ hoá cơ tim trên MRI
- BN mong muốn
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Indication for atrioventricular junction 
ablation in patients with symptomatic 
permanent atrial fibrillation or 
persistent atrial fibrillation unsuitable 
for atrial fibrillation ablation

AF = atrial fibrillation; AVJ = atrioventricular junction; BiV = biventricular; CRT = cardiac 
resynchronization therapy; ESC = European Society of Cardiology; HBP = His bundle pacing; 
HFmrEF = heart failure with mildly reduced ejection fraction; HFrEF = heart failure with 
reduced ejection fraction; LVEF = left ventricular ejection fraction; QRS = Q,R, and S waves; 
RV = right ventricular/right ventricle.
a Due to a rapid ventricular response.
Note: Figure based on the recommendations in the ESC guidelines on AF.

Chỉ định CRT cho bệnh nhân 
rung nhĩ

ESC 2013

ESC 2021





Tạo nhịp không dây dẫn và tạo nhịp bó HIS
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Recommendations Class Level
Leadless pacemakers should be considered as an alternative to transvenous 
pacemakers when no upper extremity venous access exists or when risk of 
device pocket infection is particularly high, such as previous infection and 
patients on haemodialysis.

IIa B

Leadless pacemakers may be considered as an alternative to standard single-
lead ventricular pacing, taking into consideration life expectancy and using 
shared decision-making.

IIb C

Recommendations for using leadless pacing (leadless pacemaker)Khuyến cáo tạo nhịp không dây dẫn

Tạo nhịp không dây dẫn được chỉ định thay tạo nhịp qua tĩnh mạch khi không có đường 
vào tĩnh mạch hoạc nguy cơ nhiễm trùng ổ máy cao (đã từng nhiễm trùng, BN chaỵ thận 
nhân tạo chu kì)

Tạo nhịp không dây dẫn được cân nhắc thay thế tạo nhịp 1 buồng thất dựa trên kì vọng 
sống và chia sẻ quyết định với bệnh nhân
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Recommendations Class Level
In patients treated with HBP, device programming tailored to specific 
requirements of HBP is recommended. I C

In CRT candidates in whom coronary sinus lead implantation is unsuccessful, 
HBP should be considered as a treatment option along with other techniques 
such as surgical epicardial lead.

IIa B

In patients treated with HBP, implantation of a RV lead used as “backup” for 
pacing should be considered in specific situations (e.g. pacemaker-
dependency, high-grade AVB, infra-nodal block, high pacing threshold, planned 
AVJ ablation) or for sensing in case of issues with detection (e.g. risk of 
ventricular undersensing or oversensing of atrial/His potentials).

IIa C

Recommendations for using His bundle pacing (1)

AVB = atrioventricular block; AVJ = atrioventricular junction; CRT = cardiac resynchronization therapy; HBP = His bundle pacing; LVEF = left ventricular ejection fraction; RV = right 
ventricular.

Khuyến cáo tạo nhịp HIS

Các BN sử dụng tạo nhịp bó HIS cần được cài đặt thông số tạo nhịp đặc thù

Tạo nhịp HIS có thể đượ cân nhắc sử dụng thay thế CRT trong trường hợp không thành 
công khi đặt điện cực thất trái

Các BN sử dụng tạo nhịp bó HIS cần đặt thêm điện cực thất phải để dự phòng trong những 
trường hợp đặc biệt (phụ thuộc máy, block nhĩ thất độ cao, ngưỡng tạo nhịp cao, dự kiến 
triệt đốt nút nhĩ thất) hoặc để cảm nhận những biến cố xuất hiện (VD: tình trạng 
under/oversensing)



Khuyến cáo về giảm thiểu biến chứng
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Recommendations Class Level
Administration of preoperative antibiotic prophylaxis within 1 h of skin incision 
is recommended to reduce risk of CIED infection. I A

Chlorhexidine alcohol instead of povidone-iodine alcohol should be considered 
for skin antisepsis. IIa B

For venous access, the cephalic or axillary vein should be considered as first 
choice. IIa B

To confirm target ventricular lead position, use of multiple fluoroscopic views 
should be considered. IIa C

For implantation of coronary sinus leads, quadripolar leads should be 
considered as first choice. IIa C

Recommendations regarding device implantations and perioperative 
management (1)

CIED = cardiovascular implantable electronic device.

Khuyến cáo về chuẩn bị trước thủ thuật đặt máy tạo nhịp

Kháng sinh dự phòng cần được sử dụng trong vòng 1 giờ trước thủ thuật cấy 
máy 

Cồn Chlohexidine được ưu tiên sử dụng cho sát khuẩn da hơn là cồn povidone 
- iodine 
Ưu tiên đường vào tĩnh mạch nách hoặc tĩnh mạch đầu





Awada H., Geller J.C., Brunelli M., et al. (2019). Pocket related complications following cardiac electronic device implantation in patients receiving anticoagulation 
and/or dual antiplatelet therapy: prospective evaluation of different preventive strategies. J Interv Card Electrophysiol, 54(3), 247–255.



Kết luận
1. Đánh giá ban đầu bao gồm khai thác tiền sử, test vận động, xét nghiệm máu, điện tâm đồ, hình ảnh học (siêu 

âm…),một số các XN khác có thể được chỉ định trên các tình huồng cụ thể
2. Chỉ định tạo nhịp trong nhịp chậm
- HCSXN quan trọng nhất là đánh giá mối liên quan giữa triệu chứng và thời điểm nhịp chậm.
- Block nhĩ thất độ cao, cấp 3 cần chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn không quan tâm đến có triệu chứng hay không. 
- Bệnh nhân có block 2 phân nhánh và có ngất/thỉu, chỉ định tạo nhịp phụ thuộc vào kết quả thăm dò điện sinh lý, 

máy theo dõi điện tim kéo dài hoặc dựa trên kinh nghiệm trong 1 vài trường hợp nhất định.
3. Chỉ định tạo nhịp ngất khi thay đổi tư thế/phản xạ
- Chỉ định đặt máy tạo nhịp cho BN ngất/thỉu do thay đổi tư thế/phản xạ được cân nhắc ở các bệnh nhân > 40 tuổi 

với tình trạng xuất hiện cơn nặng nề, tái phát, không báo trước và ghi nhận được các đoạn ngưng xoang khi tiến 
hành xoa xoang cảnh hoặc nghiệm pháp bàn nghiêng.

4. Máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim được khuyến cáo cho các bệnh nhân suy tim, nhip xoang, có chức năng thất trái ≤ 
35%, QRS ≥ 150 ms kèm block nhánh trái mặc dù đã được điều trị nội khoa tối ưu. Những trường hợp QRS hẹp hơn 
(130 – 149 ms) và không có dạng block nhánh trái, mức khuyến cáo thấp hơn
5. Các bệnh nhân có LVEF < 40% đang tạo nhịp thất phải với mức độ tạo nhịp > 20% hoặc các bệnh nhân có LVEF < 50% 
tiến hành đốt nút nhĩ thất -> nên được nâng cấp lên máy tạo nhịp CRT



6. Tạo nhịp bó HIS được xem xét thay thế cho CRT trong trường hợp không thành công trong việc đặt điện cực 
thất trái, có thể sử dụng thay thế tạo nhịp thất phải nếu LVEF > 40%. Cần giữ thêm điện cực thất phải dự 
phòng trong những trường hợp nguy cơ cao.
7. Tạo nhịp không dây được xem xét sử dụng trên các bệnh nhân không có đường vào tĩnh mạch hoặc nguy cơ 
nhiễm trùng ổ máy cao.
8. Tạo nhịp sau TAVI và phẫu thuật tim:

- Tiến hành đặt điện cực ngoại mạc ngay trong trường hợp phẫu thuật van ba lá hoặc những bệnh nhân 
phẫu thuật VNTMNK.

- Sau TAVI, chỉ định đặt máy khi BAV cố định trong > 24-48 tiếng, xem xét đặt máy ở những trường hợp 
có những bất thường về đường dẫn truyền hoặc có block nhánh phải từ trước. Chỉ định theo dõi điện 
tim kéo dài và thăm dò điện sinh lý có thể được chỉ định trên một số trường hợp đặc biệt

9. Khuyến cáo về quy trình trước, trong và sau thủ thuật đặt máy tạo nhịp
10. Quá trình theo dõi:

- Chụp MRI và xạ trị có thể tiến hành một cách an toàn sau khi cài đặt máy hợp lý
- Theo dõi từ xa được khuyến cáo cho các bệnh nhân khó khăn trong việc đến thăm khám trục tiếp, 

đánh giá sớm các biến cố xảy ra

Kết luận


