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Đánh giá nguy cơ và điều trị  bệnh tim 
mạch ở bệnh nhân phẫu thuật ngoài tim



SỰ CẦN THIẾT CỦA HƯỚNG DẪN

• Hàng năm trên toàn thế giới ước tính khoảng> 300 triệu 

bệnh nhân phẫu thuật (khoảng 5% dân số thế giới).

• Gần một nửa BN ≥45 tuổi trải qua phẫu thuật lớn không 

liên quan đến tim (Non cardiac surgery- NCS) trong đó:

✓ Ít nhất 2 yếu tố nguy cơ tim mạch

✓ 18% có bệnh ĐMV

✓ 4,7% có tiền sử đột quỵ

• 8% BN này phải nhập viện chăm sóc nguy kịch với tỷ lệ tử 

vong khi nhập viện trung bình là 4%, dẫn đến hơn 4 triệu 

ca tử vong sau phẫu thuật/ năm.







Đánh giá nguy cơ lâm sàng

• Tử vong và tỷ lệ bệnh tim 

mạch chu phẫu phụ thuộc 2 

yếu tố chính:

- Nguy cơ liên quan đến 

BN

- Loại phẫu thuật bao gồm: 

hoàn cảnh phẫu thuật,PT 

cấp cứu hay có chuẩn bị.

• Nguy cơ giảm khi đánh giá 

kỹ và chuẩn bị trước PT và 

lựa chọn phương thức và 

thời gian PT

• Nguy cơ là tương tác giữa 

nguy cơ liên quan đến BN 

và nguy cơ liên quan đến PT



Nguy cơ liên quan đến PT

• Được xác định bởi loại PT, thời gian PT và mức độ cấp tính 

của thủ thuật hoặc can thiệp.

• Loại gây mê và thuốc gây mê

• Thủ thuật cấp tính có nguy cơ biến chứng cao hơn PT 

elective lựa chọn

➢ PT ngay tức khắc: để cứu tính mạng hoặc chức năng nội tạng 

(immediate)(phút)

➢ PT khẩn cấp (emergent): nên thực hiện không chậm trễ để cứu sống 

chi hoặc CN nội tạng.

➢ Càng sớm càng tốt (time sensitive): càng sớm càng tốt vì có nguy cơ 

mất chức năng hoặc phụ thuộc thời gian, hoặc nguy cơ tăng biến 

chứng VD:PT ung thư, PT mạch cảnh

➢ PT có chuẩn bị: thực hiện có chuẩn bị tốt nhất mà không có nguy cơ 

đáng kể về biến chứng.



Loại phẫu thuật



Nguy cơ liên quan đến bệnh nhân

➢ Đánh giá ban đầu

➢ Tuổi

BN dưới 65 tuổi không có tiền sử bệnh TM hay YTNC tim mạch

BN ≥65 tuổi hoặc có YTNC tim mạch

➢ Bệnh tim mạch đã biết



Nguy cơ liên quan đến bệnh nhân

Đánh giá ban đầu

– BN dưới 65 tuổi không có tiền sử bệnh TM hay YTNC tim mạch

– BN ≥65 tuổi hoặc có YTNC tim mạch

– BN có bệnh tim mạch đã biết



Khuyến cáo cho BN có kết hoạch PT ngoài tim



Đánh giá nguy cơ phẫu thuật dựa trên 
loại phẫu thuật

Lưu ý: Phẫu thuật cấp cứu luôn có nguy cơ cao hơn PT có 
chuẩn bị và cần theo dõi sát quanh phẫu thuật.



Risk Models

• Revised Cardiac Risk Index (



Bệnh nhân có tiếng thổi tim mới phát 
hiện, đau ngực, khó thở và phù ngoại vi



Thời điểm thích hợp đánh giá nguy cơ

• Đánh giá nguy cơ TM chu phẫu nên thực hiện trước PT 

lí tưởng là thời gian khi đã có quyết định PT.

• Đánh giá chính xác nguy cơ và lợi ích PT là tiền đề để 

đưa ra quyết định cả BS và BN về sự phù hợp của thủ 

thuật.

• Giúp lựa chọn loại hình PT phù hợp: nội soi hay nội 

mạch, mổ mở). 

• Theo dõi sau PT giúp phát hiện những biến chứng 

không mong muốn.

• Giá trị tiên lượng của đánh giá nguy cơ TM trước PT cao 
nhất ở bn mổ có chuẩn bị.



Công cụ đánh giá trước phẫu thuật

• Thang điểm nguy cơ

• Đánh giá nguy cơ chung

• Đánh giá tình trạng yếu

• Đánh giá khả năng gang sức

• Marker sinh học

• Điện tâm đò

• Các phương pháp đánh giá xâm nhập và không xâm nhập

• Siêu âm tim qua thành ngực

• Stress test 

• Chụp ĐMV



Nguy cơ chảy máu dựa trên loại PT ngoài tim

Đục thủy tinh thể hoặc thủ thuật tăng
nhãn áp
• Các thủ thuật nha khoa: nhổ răng
(1–3 răng), nha chuphẫu thuật, định
vị implant, nội nha (ống tủy) quy
trình, mở rộng quy mô / làm sạch
dưới nướu răng
• Nội soi mà không cần sinh thiết
hoặc PT cắt bỏ
• Phẫu thuật bề ngoài (ví dụ: rạch áp
xe, rạch da nhỏ /sinh thiết

Phẫu thuật bụng với sinh thiết 

gan,tán sỏi bằng sóng xung kích 

ngoài cơ thể

• Phẫu thuật ung thư trên diện rộng 

(ví dụ: tuyến tụy,Gan)

• Gây tê thần kinh (tủy sống hoặc 

ngoài màng cứng)

• Phẫu thuật thần kinh (nội sọ, cột 

sống)

• Phẫu thuật chỉnh hình lớn

• Thủ tục với sinh thiết cơ quan mạch 

máu(thận hoặc tuyến tiền liệt)

• Phẫu thuật tạo hình tái tạo

• Các can thiệp cụ thể (cắt polyp đại 

tràng,thủng thắt lưng, chứng phình 

động mạch nội mạchsửa)

• Phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật 

cắt phổi

• Phẫu thuật tiết niệu (cắt tuyến tiền 

liệt,cắt bỏ khối u bàng quang)

• Phẫu thuật mạch máu (ví dụ: sửa 
chữa AAA, mạch máuĐường vòng)

Phẫu thuật bụng: cắt túi 

mật,sửa chữa thoát vị, cắt bỏ 

ruột kết

•Phẫu thuật ngực

• Các quy trình nha khoa 

phức tạp (nhổ răng nhiều)

•Nội soi với sinh thiết đơn 

giản

• Nội soi dạ dày hoặc nội soi 

đại tràng với sinh thiết đơn 

giản

• Quy trình kim có lỗ khoan 

lớn (ví dụ:tủy xương hoặc 

sinh thiết hạch bạch huyết) 

• Phẫu thuật mắt không đục 

thủy tinh thể

• Phẫu thuật chỉnh hình nhỏ 

(bàn chân, bàn tay nội soi 

khớp)



Đánh giá trước phẫu thuật về 
tình trạng yếu và chức năng

• Đánh giá tình trạng yếu

Đánh giá quanh PT đối với những BN lớn tuổi cần PT lớn 
ngoài tim nên bao gồm sàng lọc tình trạng yếu, đã được chứng 
minh là một yếu tố dự báo tốt về tiên lượng sức khỏe không 
thuận lợi BN PT lớn tuổi



Đánh giá rủi ro trước phẫu thuật 
Điện tâm đồ và dấu ấn sinh học

Dấu ấn sinh học
Use of serial biomarkers 
measurements (hs-cardiac Troponin 
T/I) for patients undergoing 
intermediate or high-risk NCS is 
recommended for both pre-operative 
risk stratification and for diagnosis of 
peri-operative myocardial infarction.



Chiến lược giảm nguy cơ chung

• Recommendation Table 11 — Recommendations for lifestyle 
and cardiovascular risk factors



Khuyến cáo về điều trị thuốc



Thủ thuật xâm lấn và không xâm lấn

Siêu âm tim qua thành ngực
Nghiệm pháp gắng sức



Siêu âm tim qua thành ngực

• Có mối liên quan giữa EF và biến cố chu phẫu, đặc biệt EF <35%

• Chỉ định nếu nghi ngờ Bệnh cơ tim, van tim

– Khó thở không giải thích được

– Đánh giá lâm sàng: phù, tiếng thổi ở tim, phù phổi, tĩnh mạch 

cổ nổi...



Chụp động mạch vành

• Chỉ định tương 

tự cho chụp 

ĐMV và tái tưới 

máu trước PT 

như ở bn không 

PT



Xử trí thuốc chống đông quanh PT

➢ Đánh giá nguy cơ khi ngừng thuốc trước PT

➢ Nguy cơ chảy máu

➢ Thời điểm phẫu thuật, trao đổi bác sỹ điều trị 

➢ Thuốc:

• Chống NTTC

• Thuốc kháng vitamin K

• NOAC

➢ Xét nghiệm trước PT

➢ Theo dõi trong và sau PT

➢ Xử trí từng trường hợp cụ thể

➢ Phối hợp giữa các chuyên khoa: Tim mạch, gây mê, 

mạch máu, huyết học.



Thuốc chống NTTC ở BN PT ngoài tim 

Nguy cơ cao HK stent 

quanh PT khi có ít nhất 1 

yếu tố sau:

- TS HK stent khi sử dụng 

chống NTTC.

- EF giảm <40%

- ĐTĐ khó kiểm soát

- Suy thận nặng/ lọc máu

- PCI phức tạp: calci nặng, 

LM, tắc mạn tính hoàn 

toan, can thệp chỗ chia 

nhánh, PCI cầu nối hay 

stent đặt chưa tối ưu/bóc 

tách tồn dư.

- Thời điểm đánh giá nguy 

cơ rủi ro liên khoa sử dụng 

thuốc càng sớm càng tốt 

(trong vòng 48 h)



Ngừng thuốc P2Y12i sau PCI trước 
elective NCS



Liệu pháp bắc cầu thuốc chống NTTC 
đường TM

a Tirofiban: 
Liều 0.1 µg/kg/min
Nếu MLCT<50 mL/p:

0.05 µg/kg/p
Eptifibatide: 2.0 
µ/kg/min; nếu 

MLCT<50 mL/p: 1.0 
µg/kg/p.
b. Đến khi có thể 

dùng P2Y12i đường 

uống

c Bắt đầu trong vòng 

72 h từ khi ngừng

P2Y12 i ở mức liều of 
0.75 μg/ kg/p trong ít 

nhất 48 h và tối đa 7 
ngày.



Cân nhắc cho từng trường hợp cụ thể

• Cân nhắc đối với các thủ thuật cụ thể. 

• Trước khi can thiệp có nguy cơ chảy máu rất cao — VD 

chọc tủy sống hoặc ngoài màng cứng gây mê, hoặc chọc dò
thắt lưng yêu cầu cầm máu nguyên vẹn – ngừng NOAC trong
tối đa 5 thời gian bán hủy (tức là 3 ngày đối với thuốc ức chế
FXa hoặc4–5 ngày đối với dabigatran) nên được xem xét, 
trong khi NOAC có thểthường được khởi động lại sau 24 giờ
sau khi can thiệp.



Cân nhắc cho từng trường hợp cụ thể

• Cân nhắc đối với các thủ thuật cụ thể. 

• Trước khi can thiệp có nguy cơ chảy máu rất cao — VD 

chọc tủy sống hoặc ngoài màng cứng gây mê, hoặc chọc dò
thắt lưng yêu cầu cầm máu nguyên vẹn – ngừng NOAC trong
tối đa 5 thời gian bán hủy (tức là 3 ngày đối với thuốc ức chế
FXa hoặc4–5 ngày đối với dabigatran) nên được xem xét, 
trong khi NOAC có thểthường được khởi động lại sau 24 giờ
sau khi can thiệp.



Cân nhắc cho từng trường hợp cụ thể



Thuốc chống đông đường uống ở BN NCS



Thuốc chống đông đường uống ở BN NCS

• Khi cần PT khẩn cấp, khuyến cáo NOAC cần ngừng ngay lập 
tức (classI)

• Trong thủ thuật nguy cơ chảy máu không nhỏ ở BN sử dung 
NOAC, cần ngừng ngay NOAC.dựa trên chức năng thận và 
nguy cơ chảy máu (I).

• Thủ thuật nguy cơ chảy máu rất thấp và những cách thức có 
thể kiểm soát dễ dàng, có thể tiến hành PT mà không cần 
ngưng OAC (I).

• BN sử dụng NOAC phải thực hiện thủ thuật nguy cơ chảy máu 
rất thấp (minor) có thể sử dụng ở mức thấp nhất (12-24h sau 
lần uống thuốc cuối cùng (I)

• LMWH được khuyến cáo bắc cầu ở bệnh nhân van nhân tạo 
cần PT nguy cơ phẫu thuật cao.





Liều NOAC cuối cùng trước NCS có 
chuẩn bị dựa trên chức năng thận



Figure 11 Suggested strategy for potential 
reversal of non
effect. 
a Conditions that are potentially life
threatening or that may threaten the survival 
of limb or organ. 
b Conditions that can be managed and 
procedure delayed for several days.

function (i.e. eGFR ,50 mL/min). 
d If specific reversal agent is unavailable, 
consider non
(prothrombin complex concentrate [PCC] or 
activated PCC [
been tested in patients undergoing urgent 
surgery. 



Bắt đầu lại thuốc kháng đông Vitamin K 
sau PT

• 6–8 giờ sau can thiệp với quá trình cầm máu hoàn toàn
ổn định

• Khi nguy cơ chảy máu > nguy cơ biến cố huyết khối tắc
mạch, chống đông máu có thể trì hoãn lại đến 48–72 giờ
sau thủ thuật.

• Sử dụng dự phòng huyết khối sau phẫu thuật cho đến
khi tiếp tục sử dụng NOAC đủ liều được coi là an toàn

• Nên cân nhắc heparin sau phẫu thuật với những
trường hợp không thể dùng liệu pháp chông đông 

đường uống. 



Dự phòng huyết khối trước phẫu thuật

• BN nguy cơ chảy 

máu thấp, dự phòng 

HK quanh PT nên 

được cân nhắc trong 

khoảng 14 ngày ở PT 

khớp gối hay 35 ngày 

thay khớp háng.

• Dự phòng huyết khối 

nên lựa chọn loại 

thuốc và thời gian 

dùng dựa vào loại 

PT, thời gian bất 

động và các YTNC 

của từng người 
bệnh.



Patient blood management



Một số bệnh cụ thể 



Bệnh động mạch vành

Chỉ định tái thông mạch vành tùy thuộc vào:

• Lâm sàng (ACS so với CCS), 

• Mức độ khẩn cấp

• Nguy cơ tim mạch của PTNT . 



Bệnh ĐMV (HCVC hay HCV mạn) 

ở BN có kế hoạch PT ngoài tim



Bệnh Động mạch vành

• Đối với những bệnh nhân mắc bệnh ĐMV, việc điều trị tim 
được khuyến nghị cho những bệnh nhân PT ngoài tim có nguy 
cơ trung bình hoặc cao.

• CCTA không xâm lấn nên được sử dụng để loại trừ bệnh ĐMV  
ở những bệnh nhân nghi ngờ CCS hoặc NSTE-ACS  mà men tim 
âm tính  trong trường hợp khả năng mắc bệnh ĐMV  từ thấp 
đến trung bình, hoặc ở những bệnh nhân không phù hợp với 
xét nghiệm đánh giá chức năng không xâm lấn mà đang trải 
qua PT ngoài tim có nguy cơ không khẩn cấp, trung bình và 
cao (loại IIa, LOE C)



Suy tim mạn

▪ Nguy cơ suy tim

▪ Chiến lược kiểm 

soát trước và sau PT

▪ Bệnh cơ tim phì đại 

tắc nghẽn (tránh 

dùng thuốc gây mê 

giãn mạch và duy trì 

cân bằng dịch, kiểm 

soát tần số tim

▪ Bệnh nhân có thiết bị 

hỗ trợ thất trái (VAD) 

cần PT



Bệnh van tim

1. Nguy cơ ở bệnh nhân có bệnh van tim

– Hẹp chủ

– Hẹp hai lá

– Hở chủ

– Hở hai lá

2. Chiến lược quản lý trước phẫu thuật và chiến lược 
giảm thiểu rủi ro



Kiểm soát bệnh van tim ở BN PT ngoài tim



• Đối với bệnh nhân hẹp van ĐMC nặng, việc điều trị van 

tim phụ thuộc vào có / không có triệu chứng, nguy cơ 

NCS và nguy cơ của bệnh nhân đối với các thủ thuật 

van.

• BN hẹp chủ  có triệu chứng cần sửa van (SAVR hoặc 

TAVI) ở NCS nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao được 

khuyến cáo.

• Nong van bằng bóng có thể được xem xét trước khi  

NCS để làm cầu nối để sửa van động mạch chủ dứt 

điểm (loại IIb, LOE C)

Kiểm soát bệnh van tim ở BN PT ngoài 
tim



Rối loạn nhịp tim

✓Nhịp nhanh trên 

thất

✓Rung nhĩ/Cuồng 

nhĩ

✓Rối loạn nhịp thất

✓Rối loạn nhịp chậm

✓Kiểm soát bệnh 

nhân MTN



Bệnh tim bẩm sinh người lớn



Bệnh tim bẩm sinh người lớn



Tăng áp lực động mạch phổi



Biến chứng tim mạch chu phẫu

• Cấp hay mạn

• Yếu tố bệnh nhân và yếu 

tố liên quan đến phẫu 

thuật và gây mê

• Các biến chứng quanh 

phẫu thuật thường gặp 

nhất là tổn thương / nhồi 

máu cơ tim quanh phẫu 

thuật (PMI), suy tim cấp, 

loạn nhịp tim, đột quỵ và 

thuyên tắc phổi dẫn đến 

tử vong do tim mạch. 

• PMI là biến chứng thường 

gặp nhất, phần lớn không 

có triệu chứng (<90%) do 

gây mê và giảm đau.



NMCT/ tổn thương cơ tim quanh PT

• Sử dụng và theo dõi hs 

Troponin T/I gíup phân tầng 

nguy cơ và chẩn đoán NMCT 

sau phẫu thuật

• Nhận thức cao về các biến 

chứng CV quanh phẫu thuật 

kết hợp với giám sát PMI ở 

bệnh nhân đang trải qua NCS 

nguy cơ trung bình hoặc cao 

(loại I, LOE B).

• hs-cT kết hợp với ECG và 

TTE giúp chẩn đoán PMI. 

• Đánh giá PMI có hệ thống 

được khuyến khích sinh bệnh 

học và  hướng xử trí (loại I, 

LOE B).



Đánh giá và phát hiện nguy cơ biến chứng
tim mạch sau phẫu thuật

• PMI: peri-operative myocardial 
infarction/injury

• ULN, upper limit of normal

• An absolute increase in hs-cTn
concentration of more than the 
ULN on days 1 or 2 after surgery 
compared to the pre-operative 
level is defined as PMI.

• In the absence of a pre-
operative hs-cTn T/I 
concentration, a very high hs-
cTn T/I concentration on day 1 
(e.g. more than five-times the 
ULN) or a relevant change from 
day 1 to day 2 (absolute 
increase or decrease more than 
the ULN vs. day 1) would also 
achieve a reliable diagnosis of 
PMI. 

• PMI: peri-operative myocardial 
infarction/injury

• ULN, upper limit of normal

• An absolute increase in hs-cTn 
concentration of more than the 
ULN on days 1 or 2 after surgery 
compared to the pre-operative 
level is defined as PMI.

• In the absence of a pre-
operative hs-cTn T/I 
concentration, a very high hs-
cTn T/I concentration on day 1 
(e.g. more than five-times the 
ULN) or a relevant change from 
day 1 to day 2 (absolute 
increase or decrease more than 
the ULN vs. day 1) would also 
achieve a reliable diagnosis of 
PMI. 







Rung nhĩ và rối loạn nhịp 

• BN rung nhĩ không ổn định huyết động, chuyển nhịp 

(class 1)

• Nhịp nhanh thất có triệu chứng do sẹo cơ tim, đã dùng 

thuốc chống loạn nhịp, điều trị RF trước NCS (Class I)

• BN cấy mau tạo nhịp cần chỉnh chương trình máy tạo 

nhịp trước PT, lập trình lại ngay sau PT (I)

• BN cơn nhịp nhanh trên thất tái phát hay dai dẳng và PT 

không khẩn cấp, cân nhắc điều trị ablation (Iia)

• BN có máy phá rung hay phụ thuộc MTN khi  NCS trên 

rốn, cần đánh giá MTN trước PT và có thể đặt lại 

chương trình ngay trước PT (IIa)



Rung nhĩ và rối loạn nhịp 



Tác động qua lại phức tạp giữa nguy cơ nội tại của PT
và nguy cơ biến chứng TM chu phẫu



Phần mới 

• Một phần mới liên quan đến đánh giá nguy cơ của bệnh 

nhân có tiếng thổi tim, đau thắt ngực, khó thở hoặc phù 

ngoại vi mới được phát hiện đã được thêm vào tài liệu 

hướng dẫn.

• Siêu âm tim qua thành ngực có chỉ định loại I trong 

những tình huống này.Trong các chiến lược đánh giá rủi 

ro chung, hướng dẫn này khuyến nghị:

– Ngừng hút thuốc> 4 tuần trước NCS (class I LOE B)

– Tối ưu hóa điều trị theo hướng dẫn được khuyến nghị 

đối với các yếu tố nguy cơ CVD và CV nếu thời gian 

cho phép trước khi NCS (loại I LOE C).

– Việc bắc cầu liệu pháp OAC không được khuyến cáo 

ở những bệnh nhân có nguy cơ huyết khối thấp / 
trung bình đang trải qua NCS (class III, LOE B).



Giao tiếp với bệnh nhân

• Hướng dẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao 

tiếp rõ ràng và ngắn gọn với bệnh nhân, sử dụng các 

hướng dẫn đơn giản bằng lời nói và văn bản về việc 
thay đổi thuốc trong giai đoạn trước và sau phẫu thuật.



Lần đầu đề cập trong ESC 2022

1. Nguy cơ tim mạch ở BN ung thư PT ngoài tim

– Cần theo dõi đặc biệt ở quần thể BN do tăng tỷ lệ mắc 

bệnh liên quan đến ung thư và điều trị ung thư.

– Tăng nguy cơ HK do bệnh ác tính và các thuốc điều trị 

ung thư gây độc cho tim (anthracyclin, trastuzumab), xạ trị 

là tăng nguy cơ bệnh TM

2. PT ngoài tim ở BN nhiễm Covid 19

– Tăng tỷ lệ tử vong và nguy cơ nặng ở BN nhiễm covid <7 

tuần. 

– Dữ liệu ở BN chưa tiêm vaccine 

– Mối liên quan giữa chẩn đoán Covid mới và biến cố hậu 

NCS ở BN đã tiêm phòng chưa được công bố.

– BN khó thở, đau ngực, mệt mỏi là các yếu tố tăng nguy cơ 

sau PT bất kể thời gian nhiễm Covid khi nào.



KẾT LUẬN

• Tuổi thọ ngày càng cao đi liền với tỷ lệ các bệnh đồng mắc và cần 

phẫu thuật ngoài tim

• Đánh giá rõ ràng nguy cơ và các chiến lược giảm thiểu nguy cơ 

phải được thực hiện để giảm các biến chứng chu phẫu và cải thiện 

tiên lượng ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao này.

• Dấu ấn sinh học tim, ĐTĐ,chụp ĐMV, siêu âm tim và đánh giá tình 

trạng yếu được khuyến cáo dựa trên bệnh cảnh lâm sàng của bệnh 

nhân

• Khuyến cáo tối ưu hóa điều trị theo hướng dẫn đối với các yếu tố 

nguy cơ bệnh ĐMV và tim mạch

• Bệnh nhân cần được cung cấp thông tin rõ ràng và ngắn gọn về 
những thay đổi trong điều trị.
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