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KHẢO SÁT NHỊP

 Nhịp xoang hay không phải xoang ?

 Nhịp xoang: sóng P (+) ở chuyển đạo I, II, aVF, 
V4-V6, (-) ở aVR

 Nhịp không phải xoang = nhịp ngoại vị

Nhịp nhĩ

Nhịp bộ nối

Nhịp thất

 Nhịp đều hay không đều





CÁCH TÍNH TẦN SỐ TIM

 Nếu nhĩ-thất không phân ly, chỉ cần tính tần số thất 
(phức bộ QRS)

 Nhịp tim đều hoặc tương đối đều, tần số ≥50/ph

 Tính nhẩm với công thức: 

300-150-100-75-60-50-43-37-33

 Dùng thước

 Nhịp tim không đều hoặc quá chậm (<50/ph)

Tần số = số phức bộ QRS có trong 6s x 10 hoặc 

số phức bộ QRS có trong 3s x 20

 Nếu nhĩ-thất phân ly: tính riêng tần số nhĩ (sóng P), 
tần số thất (phức bộ QRS) 



Nhịp tim đều hoặc tương đối đều, tần số #≥50/ph

300      100      60
150      75



1 2 3 4 5 6 7

Nhịp tim không đều hoặc quá chậm (<50/ph)

Đếm số QRS có trong 6s x 10 = tần số tim/phút



DANH PHÁP CÁC LOẠI NHỊP THƯỜNG GẶP
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NHỊP XOANG

 NHỊP XOANG: P (+) ở I, II, aVF, V4-V6, (-) ở aVR, 
2 pha (+ -) ở V1, V2

 NHỊP XOANG BÌNH THƯỜNG: Nhịp xoang với 
tần số 60-100/ph

 NHANH XOANG: NX >100/ph (<180/ph)

 CHẬM XOANG: NX <60/ph

 LOẠN NHỊP XOANG: NX với tần số thay đổi theo 
hô hấp: ↑ khi hít vào, ↓ thở ra. 

Khoảng PR↓ khi hít vào, ↑ khi thở ra

 LOẠN NHỊP XOANG THÌ THẤT

 NGƯNG XOANG





LOẠN NHỊP XOANG THÌ THẤT
(VENTRICULOPHASIC
SINUS ARRHYTHMIA)

 Xảy ra trong bloc nhĩ thất độ 2 hoặc 3: khoảng PP 
có kèm QRS < khoảng PP không kèm QRS.



NGƯNG XOANG:
Khoảng ngưng không PQRST không phải là bội số 

của khoảng PP cơ bản



NHỊP NHĨ

 Nhịp nhĩ ngoại vị (đơn ổ)

 Nhanh nhĩ (đơn ổ)

 Chủ nhịp nhĩ lưu động (đa ổ)

 Nhanh nhĩ đa ổ

 Cuồng nhĩ

 Rung nhĩ



NHỊP NHĨ NGOẠI VỊ
(Ectopic atrial rhythm)

 Các sóng P’ đơn dạng, tách biệt với nhau, 
thường nhỏ, ngắn. Tần số P’ 50-80 (≤100)/ph. 

 Sóng P’ (+) hay (-) tùy vị trí ổ phát xung trong nhĩ:
 Nhịp nhĩ trên: P’ (+) gần giống P xoang
 Nhịp nhĩ dưới: P’ (-) gần giống P bộ nối

 Nhịp nhĩ trái: P’ có dạng đặc trưng ở V1



NHANH NHĨ

 Các sóng P’ có đặc tính tương tự nhịp nhĩ ngoại vị 
 Tần số P’ >100 (140-220)/ph; P’R không đổi
 Đáp ứng thất có thể:

 1:1 (với P’R < RP’) (nhanh nhĩ), hoặc
 2:1, 3:1… tùy  mức độ bloc nhĩ- thất (nhanh nhĩ 

với bloc)
 Cơn nhanh 

nhĩ ngắn nếu 
<30s, kéo 
dài nếu ≥30s. 



CHỦ NHỊP NHĨ LƯU ĐỘNG

 Trên cùng 1 chuyển đạo có ≥3 dạng sóng P’ khác 
nhau với các khoảng P’R không cố định

 Tần số các sóng P’ ≤100/ph



CHỦ NHỊP NHĨ LƯU ĐỘNG

Cần Δ≠ chủ nhịp nhĩ lưu động với:

 Nhịp xoang kèm ngoại tâm thu nhĩ đa ổ: Trong
CNNLĐ các sóng P’ lúc đến sớm, lúc đến 
muộn, không luôn luôn đến sớm như NTT.

 Rung nhĩ: Trong CNNLĐ các sóng P’ luôn tách 
biệt với nhau, không thành đường đẳng điện 
lộn xộn như trong RN.



NHANH NHĨ ĐA Ổ

 Đặc tính các sóng P’ tương tự chủ nhịp nhĩ lưu 
động: Trên cùng 1 chuyển đạo có ≥3 dạng sóng 
P’ khác nhau với các khoảng P’R thay đổi

 Tần số các sóng P’ >100/ph

 Đáp ứng thất rất không đều nên dễ nhầm với
rung nhĩ



NHANH NHĨ ĐA Ổ

 Thường gặp nhất ở người già có bệnh nội khoa 
mạn tính hoặc cấp tính như đợt cấp bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính



CUỒNG NHĨ

 Thay vì sóng P là các sóng F đều nhau 

tần số #300/ph (260-320) làm cho đường đẳng điện 
có dạng răng cưa đều thấy rõ ở II, III, aVF, V1.

 2 types cuồng nhĩ:

 Type I: thường gặp. Các sóng F xuất phát từ vùng 
nhĩ dưới: (-) ở II, III,aVF, (+) ở aVR và aVL. 

 Type II: ít gặp. Các sóng F xuất phát ở phần trên 
của tâm nhĩ: (+) ở II, III, aVF.



CUỒNG NHĨ

 Dẫn truyền nhĩ-thất:

 Thường 2:1, dễ nhầm với 
nhịp nhanh trên thất nếu 
không tìm kỹ các sóng F trên 
12 chuyển đạo. 

 Có thể 3:1 (hiếm), 4:1, 6:1, 
hoặc không đều tùy theo tình 
trạng dẫn truyền nhĩ-thất, tác 
dụng của thuốc như digoxin, 
chẹn β…



RUNG NHĨ

 Thay vì sóng P là rất nhiều sóng f không 

đều về biên độ và tần số, thấy rõ nhất ở 

II, III, aVF, V1.  Tần số f thường >320/ph. 

Sóng f thô nếu >2 mm, mịn nếu <1 mm. 

Đôi khi không thấy được hoạt động nhĩ.



RUNG NHĨ

 Đáp ứng thất rất không đều, có thể:

 nhanh (>100/ph), trung bình (60-

100/ph), hoặc chậm (<60/ph)

 thường 160-180/ph.

 Rung nhĩ với đáp ứng thất không đều cần Δ≠ với 
nhanh nhĩ đa ổ.

 Khi rung nhĩ xảy ra trên BN có HC kích thích thất 
sớm, đáp ứng thất có thể >280-300/ph, nguy cơ 
dẫn đến rung thất.

 Nếu đáp ứng thất đều cần nghĩ tới bloc nhĩ thất 
hoàn toàn kèm theo (ngộ độc digoxin, bệnh nút 
nhĩ thất)



NHỊP BỘ NỐI

 Nhịp bộ nối

 Nhịp bộ nối tăng tốc (vượt mức)

 Nhanh bộ nối



NHỊP BỘ NỐI

 Nhịp bắt đầu với sóng P’ 

xuất phát từ bộ nối: (-) ở II, 

III, aVF, tần số P’ 40-60/ph

 3 loại nhịp bộ nối:

 P’ đi trước QRS

 P’ lẫn trong QRS

 P’ đi sau QRS



NHỊP BỘ NỐI TĂNG TỐC 
(VƯỢT MỨC)

 Nhịp bộ nối tần số 60-100/ph 

 Gặp trong thiếu máu cơ tim, do tác dụng của một 
số thuốc, rối loạn điện giải. 



NHANH BỘ NỐI

 Nhịp bộ nối với tần số >100/ph

Còn gọi nhanh bộ nối không kịch phát 
(nonparoxysmal junctional tachycardia) 

 Có thể có phân ly nhĩ thất hoặc nhát bắt nhĩ. 

 Thường do thiếu máu cơ tim (thường do tắc động 
mạch vành phải) hoặc ngộ độc digital

 Cơn nhanh bộ nối ngắn nếu <30s, kéo dài nếu ≥30s. 



NHỊP NHANH TRÊN THẤT

 Nhịp trên thất tần số >100/ph không xác định rõ 
được là nhịp nhanh xoang, nhĩ, hay bộ nối

 Cơn nhanh trên thất ngắn nếu <30s, kéo dài nếu 
≥30s. 



NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT

 Nhịp trên thất tần số >100/ph do cơ chế vào lại, 
khởi phát đột ngột (thường phát khởi bởi 1 ngoại 
tâm thu), chấm dứt cũng đột ngột. Cơn nhanh 
trên thất ngắn nếu <30s, kéo dài nếu ≥30s. 

 QRS thường hẹp (<0,12s) trừ khi có kèm dẫn 
truyền thất lệch hướng, hoặc xảy ra trên BN vốn 
có sẵn bloc nhánh.

 Có nhiều loại tùy vị trí của vòng vào lại:
 Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất (AV nodal 

reentrant tachycardia [AVNRT])
 Nhịp nhanh vào lại nhĩ-thất (AV reciprocating 

tachycardia [AVRT])
 Nhịp nhanh vào lại xoang-nhĩ (Sino-atrial 

reentrant tachycardia).



NHỊP NHANH VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT

 Thường gặp nhất, ổ vào lại liên quan đến:

 đường dẫn truyền kép trong nút nhĩ thất, hoặc

 bất thường nội tại của nút nhĩ thất

 Thường khởi phát bằng 1 ngoại tâm thu nhĩ

 Không có  hiện tượng ”warm-up”



NHỊP NHANH VÀO LẠI NÚT NHĨ THẤT

 Tần số thất thường 

140-220/ph

 Dẫn truyền nhĩ-thất 

thường 1:1, đôi khi 

2:1. Có thể có 

phân ly nhĩ thất

 Sóng P’ thường 

lẫn trong QRS, 

đôi khi sau QRS

 RP’ thường <P’R (thể điển 
hình), đôi khi >P’R (thể không 
điển hình)



NHỊP NHANH VÀO LẠI NHĨ THẤT

 Vào lại qua đường dẫn truyền phụ ngoài nút nhĩ 
thất, gặp ở BN có HC kích thích thất sớm đặc biệt 
HC Wolff-Parkinson-White với đường dẫn truyền 
phụ là bó Kent. 

 Có 2 loại nhịp nhanh vào lại nhĩ thất:

 Orthodromic tachycardia: dẫn truyền nhĩ-thất xuôi 
chiều theo bộ nối, ngược chiều theo bó Kent.

 Antidromic tachycardia: ít gặp hơn. Dẫn truyền 
nhĩ-thất xuôi chiều theo bó Kent, ngược chiều 
theo bộ nối.



NHỊP NHANH VÀO LẠI NHĨ THẤT

 Orthodromic tachycardia:

 Trong cơn nhịp nhanh, 
QRS thanh mảnh. 

 Ngoài cơn nhịp nhanh, 
QRS dị dạng với sóng 
δ.



NHỊP NHANH VÀO LẠI NHĨ THẤT

 Antidromic tachycardia:

 Trong cơn nhịp 
nhanh, QRS rộng, dị 
dạng

 Ngoài cơn nhịp 
nhanh, QRS cũng dị 
dạng với sóng δ.



NHỊP NHANH VÀO LẠI XOANG-NHĨ

 Hiếm gặp, ổ vào lại nằm giữa nút xoang và nhĩ phải.

 Tần số thường 100-160/ph

 Δ≠:

 Nhanh xoang: NNVLXN khởi phát và chấm dứt 
đột ngột ≠ nhanh xoang

 Nhanh nhĩ: Nhanh nhĩ có sóng P’ khác P xoang



NHỊP THẤT

 Nhịp (tự) thất (idioventricular 
rhythm)

 Nhịp (tự) thất tăng tốc (vượt 
mức)

 Nhanh thất

 Xoắn đỉnh

 Cuồng thất

 Rung thất

 Vô tâm thu (thất)



NHỊP (TỰ) THẤT

 Nhịp thất xảy ra khi các ổ tạo nhịp ở tầng 

cao hơn không kích hoạt được thất. Còn 

gọi là nhịp thoát thất, thường gặp trong bloc nhĩ 
thất hoàn toàn hoặc các loạn nhịp chậm khác.. 

 QRS rộng, dị dạng (>0,12s), tần số 30-50/ph 

 Sóng P xoang nếu thấy, không liên quan gì với 
QRS (phân ly nhĩ-thất)



NHỊP (TỰ) THẤT TĂNG TỐC
(VƯỢT MỨC)

 QRS rộng, dị dạng, tần số 50-100/ph 

 Sóng P xoang nếu thấy, không liên 

quan gì với QRS (phân ly nhĩ thất)

 Thường lành tính, không kéo dài, không cần 
điều trị.



NHANH THẤT

 QRS rộng, dị dạng, tần số >100/ph 
 Sóng P xoang nếu thấy, không liên 

quan gì với 
QRS (phân 
ly nhĩ thất)

 Có thể đơn 
dạng hay đa 
dạng

 Cơn nhanh 
thất ngắn 
nếu <30s, 
kéo dài nếu 
≥30s. 



NHANH THẤT

 Có thể thấy các nhát hỗn hợp 
(fusion beat), nhát bắt (capture 

beat = Dressler beat) 



CUỒNG THẤT

 Nhanh thất với QRS 
đơn dạng, đều, tần số 
>200/ph

 Không có hoạt động 
nhĩ (sóng P).



XOẮN ĐỈNH

 Nhanh thất với QRS đa dạng, đảo 
cực thành từng chu kỳ quanh đường 
đẳng điện. Tần số thất thường 
>200/ph. 

 Thường gặp trong 

HC QT dài. Dễ đưa 

đến rung thất.



RUNG THẤT, VÔ TÂM THU

 Rung thất:

Không còn 

phức bộ QRS, 

thay vào đó là các 

sóng lộn xộn không đều.

 Vô tâm thu (thất): 

 ĐTĐ là đường thẳng. 

 Cần xác minh chẩn 
đoán ở ít nhất 2 CĐ có 
phương thẳng góc với 
nhau.



NGOẠI TÂM THU

Nhát đến sớm
hơn dự kiến.
Nhiều loại:
 NTT nhĩ
 NTT bộ 

nối
 NTT thất



NGOẠI TÂM THU NHĨ

 Nhát đến sớm với P’ xuất 
phát từ nhĩ. P’R thường > 
PR

 P’ có thể khó thấy do lẫn 
trong ST-T của nhịp đi 
trước, nhận ra được do làm 
biến dạng ST-T

 Dẫn truyền xuống thất có 
thể:

 Bình thường (QRS hẹp)
 Lệch hướng (QRS rộng 

≥0,12s, dị dạng)
 Không dẫn xuống thất

 Khoảng nghỉ thường không 
hoàn toàn 



NGOẠI TÂM THU NHĨ

 NTT nhĩ nhịp đôi: cứ 1 nhịp bt có kèm 1 NTT nhĩ

NTT nhĩ nhịp đôi không dẫn có thể làm chẩn 
đoán nhầm là chậm xoang.

 NTT nhĩ nhịp 3: cứ 2 nhịp bt có kèm 1 NTT nhĩ



NGOẠI TÂM THU NHĨ

 NTT  nhĩ có thể cặp 2 (2 NTT nhĩ liên tiếp = 
couplet), cặp 3 (3 NTT nhĩ liên tiếp) hoặc thành 
chuỗi.

 ≥3 NTT nhĩ liên tiếp = nhanh nhĩ

 ≤30s = cơn nhanh nhĩ ngắn (nonsustained)

 >30s = nhanh nhĩ kéo dài (sustained).

 NTT nhĩ có thể khởi phát cơn nhịp nhanh kịch 
phát trên thất hoặc cơn rung nhĩ



NGOẠI TÂM THU BỘ NỐI

 Nhát đến sớm với sóng P’ xuất 
phát từ bộ nối: (-) ở II, III, aVF, đi 
trước, lẫn trong, hoặc sau QRS

 Khoảng nghỉ thường hoàn toàn

 Dẫn truyền xuống thất có thể bình thường, lệch 
hướng hoặc không dẫn

 NTT bộ nối có thể xảy ra đơn độc, thành cặp 2, 
cặp 3, thành chuỗi. ≥3 NTT bộ nối liên tiếp = cơn 
nhanh bộ nối.



NGOẠI TÂM THU THẤT

 Nhát đến sớm với QRS rộng, dị dạng

 P xoang nếu có không liên quan gì với QRS của 
NTT thất.

 Khoảng nghỉ thường hoàn toàn

 Có thể thấy hiện tượng dẫn truyền ngược lên nhĩ



NGOẠI TÂM THU THẤT ĐƠN DẠNG,
ĐA DẠNG, ĐA Ổ



NGOẠI TÂM THU THẤT XEN KẼ

 NTT thất xen kẽ giữa 2 nhịp xoang, thường không 
làm thay đổi tần số nhịp xoang. Khoảng PR của nhát 
xoang sau ngoại tâm thu thất có thể kéo dài do dẫn 
truyền ẩn từ thất dẫn ngược chiều về bộ nối



NGOẠI TÂM THU THẤT NHỊP ĐÔI, NHỊP 3

 NTT thất nhịp đôi

 NTT thất nhịp 3 



Cặp 2 (couplet)

 NTT thất thành chuỗi: ≥3 NTT thất liên tiếp = cơn 
nhanh thất.

NGOẠI TÂM THU THẤT CẶP 2, CẶP 3, 
THÀNH CHUỖI



 NTT thất trái: thường (+) ở V1, dễ gây rung thất 
hơn khi có NMCT cấp

 NTT thất phải: thường (-) ở V1

NGOẠI TÂM THU THẤT TRÁI,
NGOẠI TÂM THU THẤT PHẢI

NTTT trái

NTTT phải



HIỆN TƯỢNG R-ON-T

 NTT thất đến sớm gần đỉnh sóng T, nguy cơ cao 
→ rung thất



TIÊN LƯỢNG NGOẠI TÂM THU THẤT
SAU NMCT

 Theo Lown:
 Độ 0 Không có NTTT
 Độ 1 <30/giờ
 Độ 2 ≥30/giờ
 Độ 3 Đa dạng
 Độ 4A Cặp 2 (couplet)
 Độ 4B Cặp 3
 Độ 5 R-on-T

 Theo Moss:
 Nguy cơ thấp Đơn dạng, cuối chu kỳ 

TV 2 năm 10% (late cycle)
 Nguy cơ cao Đa dạng và/hoặc đầu chu 

TV 2 năm 20%           kỳ (early cycle)



SONG TÂM THU (PARASYSTOLE)

 Thường gặp song tâm thu thất.

 Thời gian cặp không cố định, khoảng cách giữa các 
STT là bội số của tần số cơ bản của ổ sinh STT

 STT thường đa dạng do có các nhát hỗn hợp.



NHÁT/NHỊP THOÁT (ESCAPE)

Đến muộn hơn dự kiến sau 1 khoảng nghỉ (thường 
là ngưng xoang). 

Còn gọi là nhát/nhịp cứu hộ (rescue beat/rhythm). 
Gọi là nhịp (rhythm) khi có ≥3 nhát (beat) liên tiếp.
Nhiều loại nhát/nhịp thoát:
 Thoát nhĩ: Nhát/nhịp với sóng P’ xuất phát từ nhĩ 

đến muộn sau 1 khoảng nghỉ. P’R thường < PR. 
 Thoát bộ nối: Nhát/nhịp xuất phát từ bộ nối đến 

muộn sau 1 khoảng nghỉ. 
 Thoát thất: Nhát/nhịp xuất phát từ thất (QRS 

rộng, dị dạng) đến muộn sau 1 khoảng nghỉ. 





Δ≠ NHỊP THẤT VỚI NHỊP TRÊN THẤT DẪN 
TRUYỀN THẤT LỆCH HƯỚNG

 QRS bình thường <0,12s 

(<0,10s [4-16 tuổi], <0,09s [<4 tuổi]). 



NHỊP P QRS

NHỊP 
TRÊN 
THẤT

XOANG P xoang đi trước
QRS

QRS thanh mảnh 
<0,12s nếu dẫn 
truyền nhĩ-thất theo 
đường chính thức: bộ 
nối→bó His→nhánh 
→tế bào tim

QRS rộng ≥0,12s, 
dị dạng nếu dẫn 
truyền thất lệch 
hướng

NHĨ P’ nhĩ đi trước QRS

BỘ NỐI P’ bộ nối:

-đi trước QRS

-không thấy do lẫn 
trong QRS 

-đi sau QRS

NHỊP THẤT Không có P hay P’ 
đi trước QRS, nếu 
có thì không liên quan 
gì đến QRS

QRS rộng ≥0,12s, dị 
dạng



 QRS thanh mảnh <0,12s:

 →Nhịp trên thất

 →Xem xét tính chất của sóng P hoặc P’ để xác 
định là nhịp xoang, nhịp nhĩ hay nhịp bộ nối



 QRS rộng ≥0,12s, dị dạng:

 Có P hoặc P’ liên quan đi trước QRS:

Nhịp trên thất (xoang, nhĩ, bộ nối) dẫn truyền 
thất lệch hướng

 Có P hoặc P’ đi trước nhưng không liên quan gì 
với QRS:

Nhịp thất

 Có P’ luôn đi sau QRS: 2 khả năng:

Nhịp thất kèm dẫn truyền ngược thất-nhĩ

Nhịp bộ nối dẫn truyền thất lệch hướng

 Không thấy P hoặc P’: 2 khả năng:

Nhịp thất

Nhịp bộ nối dẫn truyền thất lệch hướng



MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 Về mặt xuất độ, nhịp thất thường gặp hơn nhịp trên 
thất dẫn truyền thất lệch hướng 

 Chỉ nên Δ nhịp trên thất dẫn truyền thất lệch hướng 
khi có bằng chứng phù hợp với nó.

 Có nhiều kiểu DTTLH:

 Kiểu bloc nhánh phải 53%

 Kiểu bloc nhánh trái 15%

 Kiểu khác 12%

 Nếu không thể phân biệt được: xử trí như nhịp thất. 



CÁC DẤU HIỆU GIÚP CHẨN ĐOÁN
NHỊP TRÊN THẤT

DẪN TRUYỀN THẤT LỆCH HƯỚNG

 Có P hoặc P’ liên quan đi trước QRS = dấu hiệu 
chính → cần cố tìm P hoặc P’



 QRS có dạng rsR’ ở V1, qRs ở 
V6 (DTTLH kiểu bloc nhánh P)

 Phần đầu của QRS tương tự 
nhịp bình thường nếu DTTLH 
kiểu bloc nhánh P



 Hiện tượng “người thứ 2 trong hàng”

 Hình ảnh bloc nhánh P, T luân phiên qua 1 nhát 
bình thường



 QRS rộng, dị 
dạng giống 
như ở ĐTĐ 
cũ đã được 
chẩn đoán là 
nhịp trên thất 
DTTLH





CÁCH ĐÁNH GIÁ NHỊP VÀ TẦN SỐ

 Xác định nhịp gì (xoang/không phải xoang), 
tần số bao nhiêu. 

 Nếu có nhiều loại nhịp cùng tồn tại cần xác 
định:

 Nhịp nào là nhịp cơ bản,
 Nhịp nào là nhịp thêm vào
Ví dụ: Nhịp cơ bản là nhịp xoang tần số 80/ph, 
ngoại tâm thu nhĩ 8/ph.


