
Tìm hiểu 
Bệnh tim thiếu máu cục bộ

Báo cáo viên: BSCKII. Huỳnh Thị Hồng Anh



Một trái tim 
khỏe mạnh
hoạt động 

như thế 
nào? 



300 grams

100,000 lần/ngày



113,000 km









Bệnh tim mạch và những con số



1st

Tử vong 
hàng năm 

31%

33% 



Hầu hết 
Có thể phòng ngừa



Bệnh tim thiếu máu cục bộ

- Bệnh mạch vành
- Suy  vành



Động mạch vành







Yếu tố nguy cơ mắc bệnh mạch vành

Những ai dễ mắc bệnh mạch vành?



Yếu tố nguy cơ

Các yếu tố thay đổi được

- Hút thuốc lá, thuốc lào

- Tăng huyết áp

- Đái tháo đường

- Rối loạn lipid máu

- Lối sống tĩnh tại.

- Thừa cân, béo phì.

- Chế độ ăn không tốt: nhiều chất béo bão hòa, chất béo dạng trans, muối, đường.



Yế tố nguy cơ

Các yếu tố không thay đổi được

- Tuổi

- Giới

- Gia đình



Triệu chứng



Triệu chứng

• Vị trí: thường ở sau xương ức và là một vùng (chứ không phải một điểm), đau có
thể lan lên cổ, vai, tay, hàm, thượng vị, sau lưng. Hay gặp hơn cả là hướng lan lên
vai trái rồi lan xuống mặt trong tay trái, có khi xuống tận các ngón tay út và áp út.

• Hoàn cảnh: thường xuất hiện khi gắng sức, xúc cảm mạnh, gặp lạnh, sau bữa ăn
nhiều hoặc hút thuốc lá. Một số trường hợp cơn đau thắt ngực có thể xuất hiện về
đêm, khi thay đổi tư thế hoặc khi kèm cơn nhịp nhanh.



Triệu chứng

• Tính chất: Hầu hết các bệnh nhân mô tả cơn đau thắt ngực như thắt lại, bó nghẹt,
hoặc bị đè nặng trước ngực và đôi khi cảm giác buốt giá. Trong một số y văn đau
thắt ngực mô tả như con voi giẫm lên ngực. Một số bệnh nhân có khó thở, mệt lả,
đau đầu, buồn nôn, vã mồ hôi.

• Cơn đau: thường kéo dài vài phút (3 đến 5 phút), có thể dài hơn nhưng thường
không quá 20 phút (nếu đau dài hơn và xuất hiện khi nghỉ cần nghĩ đến Cơn đau
thắt ngực không ổn định hay nhồi máu cơ tim). Những cơn xảy ra do xúc cảm
thường kéo dài hơn là đau do gắng sức. Những cơn đau mà chỉ kéo dài dưới 1
phút thì nên nghĩ đến nguyên nhân khác ngoài tim.



ĐTN điển hình

(xác định bệnh)

Gặp cả 3 tiêu chuẩn sau:

1. Khó chịu vùng ngực sau xương ức với các đặc

điểm về tính chất và thời gian phù hợp

2. Thúc đẩy nặng lên bởi gắng sức hoặc tress cảm

xúc

3. Giảm khi nghỉ hoặc với nitroglycerin

ĐTN không điển hình

(có khả năng)
Chỉ có 2 trong 3 tiêu chẩn trên

Đau ngực không do tim Chỉ có 1 hoặc không có tiêu chuẩn trên



Phân độ





Nhồi 
máu
cơ 
tim



Thời gian
là 
Cơ tim




