
BỆNH
ĐỘNG MẠCH VÀNH

BƯỚC ĐẦU ĐỌC

ĐIỆN TÂM ĐỒ

BS PHẠM QUANG HUY
BS TRẦN THỊ MAI



HỆ ĐỘNG MẠCH VÀNH

ĐMV tiếp liệu máu nuôi cơ tim. Đa số có 2 ĐMV chính:

 ĐMV trái: gồm 2 nhánh chính:

 ĐM xuống trước trái (LAD) và các nhánh của nó 
tiếp liệu thành trước và trước bên thất trái, và 2/3 
trước của vách liên thất

 ĐM mũ trái (LCX) và các nhánh của nó tiếp liệu 
thành bên sau thất trái.

 ĐMV phải:

 Tiếp liệu thất phải, thành dưới, thành sau thất trái, 
1/3 sau của vách liên thất.

 ĐMV phải cũng cho ra ĐM nút nhĩ thất trong 85-
90% cá thể.





BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ



BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA
BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ

 Bệnh ĐMV mạn: 

 Thiếu máu cơ tim yên lặng

 Đau thắt ngực ổn định

 Hội chứng vành cấp:

 Đau thắt ngực không ổn định

 Nhồi máu cơ tim

Có ST chênh lên

Không ST chênh lên

 Đột tử do tim



ĐTĐ TRONG BỆNH ĐMV MẠN
ĐTĐ LÚC NGHỈ

 Thay đổi sóng T:

 T dẹt hoặc (-), đặc biệt T (-) sâu đối xứng, ở I, II, 
V3-V6. TV2 (-) là bất thường nếu TV1 (+). 

Δ≠: Phì đại tâm thất, bệnh cơ tim, viêm cơ tim, 
bệnh màng ngoài tim, rối loạn dẫn truyền nội 
thất, rối loạn điện giải, tác dụng của một số thuốc 
như digital, thuyên tắc phổi, XH não, màng não, 
u não

 T cao nhọn, đối xứng. 

Δ≠ ↑ kali máu, XH não, tăng gánh tâm trương 
thất trái, biến thể của bình thường

 T bình thường hóa giả tạo: T(-)→(+) tự phát, sau 
gắng sức thể lực hoặc xúc cảm.



ĐTĐ TRONG BỆNH ĐMV MẠN
ĐTĐ LÚC NGHỈ

 Thay đổi đoạn ST:

 ST↓ >0,5mm ở V2V3, >1mm ở các CĐ khác, đi 
ngang hoặc dốc xuống (ST↓ dạng dốc lên kém 
đặc trưng cho BMV hơn), không về đẳng điện ở 
J+80ms, tỉ số QX/QT ≥0,5.

Δ≠: Phì đại tâm thất, bệnh cơ tim, viêm cơ tim, 
bệnh màng ngoài tim, rối loạn dẫn truyền nội thất, 
rối loạn điện giải, tác dụng của một số thuốc như 
digital, thuyên tắc phổi, XH não, màng não, u não

 ST↑: cơn Prinzmetal. 

Δ≠ NMCT cấp ST↑, VMNT cấp

 Sóng Q (hoặc R) bệnh lý của NMCT cũ.





ĐTĐ TRONG BỆNH ĐMV MẠN
ĐTĐ LÚC NGHỈ

 ĐTĐ lúc nghỉ có thể bình thường ở 50% BN 
ĐTNÔĐ và không loại trừ bệnh ĐMV nặng.

 ĐTĐ lúc nghỉ bất thường có nguy cơ cao hơn ĐTĐ 
lúc nghỉ bình thường:

 Có Q (hoặc R) bệnh lý của NMCT cũ→tăng nguy 
cơ có các biến cố tim mạch

 BN ĐTNÔĐ có tiên lượng xấu nếu ĐTĐ lúc nghỉ 
có kèm bloc nhánh T hoàn toàn, bloc 2 nhánh 
(thường là bloc PNTT + bloc nhánh P), bloc nhĩ 
thất độ 2, 3, rung nhĩ, rối loạn nhịp thất

 Dầy thất trái→tăng bệnh suất và tử suất bệnh 
ĐMV mạn.



ĐTĐ TRONG BỆNH 
ĐMV MẠN

ĐIỆN TÂM ĐỒ 
GẮNG SỨC

 Được khuyến cáo cho BN có BMV, hoặc nghi có 
BMV, kể cả BN có bloc nhánh P hoàn toàn hoặc 
ST↓ <1mm trên ĐTĐ lúc nghỉ

 Có khả năng Δ BMV cao hơn ĐTĐ lúc nghỉ, độ 
nhạy #68%, độ đặc hiệu #77%

 Giúp nhận ra những BN BMV nguy cơ cao

 Giúp dự đoán mức độ hoạt động thể lực an toàn 
đặc biệt sau NMCTC.



ĐTĐ TRONG BỆNH ĐMV MẠN
ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC

 Hạn chế: 

 Không thực hiện được ở một số BN (đau cách 
hồi, bệnh phổi nặng, bệnh khớp nặng…) 

 Ít giá trị Δ và thường (+) giả nếu ĐTĐ trước GS 
có bloc nhánh T, dầy thất trái+bất thường hồi 
cực, dùng digoxin, tạo nhịp thất, HC WPW, bất 
thường ST do nhịp nhanh trên thất hoặc rung 
nhĩ, bất thường ST+sa van 2 lá, thiếu máu nặng

 Ở ♀ độ nhạy, độ đặc hiệu < ở ♂, tỉ lệ (+) giả cao 

 Tỉ lệ (-) giả cao ở người lớn tuổi

 Không dự đoán được mức độ hẹp ĐMV, số 
nhánh MV hẹp, vùng cơ tim bị TMCB.



ĐTĐ TRONG BỆNH ĐMV MẠN
ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC

 Đánh giá kết quả ĐTĐGS dựa trên nhiều tiêu chí: 
triệu chứng lâm sàng, HA, RL nhịp tim, thay đổi 
đoạn ST, khả năng gắng sức nói chung.

 Thay đổi đoạn ST thường khảo sát ở J+80ms ở V5 
so với đoạn TP (so với đoạn PR khi có nhịp nhanh). 
Bất thường nếu:

 ST↓ ≥1mm đi ngang hoặc dốc xuống

 ST↓ ≥1,5mm dốc lên

 ST↓ ≥1mm dốc lên + đau ngực. 

 ST↑ ≥1mm ở CĐ không q hoặc không trên vùng 
NMCT cũ



ĐTĐ TRONG BỆNH ĐMV MẠN
ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC

Thay đổi đoạn ST rất bất thường nếu:
 ST↓≥2mm đi ngang hoặc dốc xuống
 ST↓≥2,5mm dốc lên
 ST↑ ≥2mm ở CĐ không q hoặc không trên vùng 

NMCT cũ
 ST↓ cần tồn tại ≥2ph sau khi ngưng gắng sức. 
 ST↓ càng sâu, xảy ra càng sớm, ở mức GS càng 

thấp, ở càng nhiều CĐ, tồn tại càng lâu sau khi 
ngưng GS, khả năng bị BMV càng cao, tiên lượng 
BMV càng nặng

 ST↑ ở I-III và/hoặc V2–V6 tiên lượng nặng nếu xảy 
ra ở BN không có tiền căn NMCT.



ĐTĐ TRONG BỆNH ĐMV MẠN
ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC

 Biểu hiện giúp dự đoán BMV nguy cơ cao (hẹp 
nặng thân chung ĐMV trái hoặc 3 nhánh MV):

 ST↓≥2mm ở ≥5 CĐ

 ST↓ dạng dốc xuống trong giai đoạn hồi phục

 NPGS (+) sớm ≤3ph, ở gđ 1-2 theo phác đồ 
Bruce

 ST↓ tồn tại >6ph trong giai đoạn hồi phục 

 ST↑ ở I-III và/hoặc V2–V6 ở BN không có tiền 
căn NMCT.

 Hạ HA khi gắng sức











HỘI CHỨNG VÀNH CẤP

 Bao gồm:

 Đau thắt ngực không ổn định

 Nhồi máu cơ tim

 Đột tử do tim

 NMCT:

 Thường do tắc cấp tính ĐMV do huyết 
khối xảy ra sau vỡ mảng xơ vữa ĐMV.

 Hầu hết NMCT xảy ra ở thất trái. Tuy vậy, 
nếu tắc ĐMV phải, có thể tới 50% trường 
hợp có kèm NM thất phải.





TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN
NMCT CẤP

 Tăng chất chỉ điểm hoại tử cơ tim (ưu tiên dùng 
troponin) ≥1 giá trị trên bách phân vị thứ 99 của 
giới hạn trên của bình thường, kèm ≥1 trong các 
biểu hiện sau: 

 Đau thắt ngực hoặc tương đương 

 ĐTĐ: thay đổi ST-T hoặc bloc nhánh trái mới 

 Q bệnh lý mới 

 Δ hình ảnh có mất hoạt động một phần cơ tim 

hoặc bất thường vận động vùng mới xuất hiện



NMCT ST↑

NMCT KHÔNG ST↑



Một số khái niệm chung:

 Thay đổi động học điện tim theo thời gian

 Các chuyển đạo kế cận về giải phẫu

 Hình ảnh soi gương

ĐIỆN TÂM ĐỒ
NHỒI MÁU CƠ TIM

ST CHÊNH LÊN



THAY ĐỔI ĐỘNG HỌC ĐIỆN TIM TRONG
NMCT ST CHÊNH LÊN 

NMCT cấp thường xảy ra trong vòng 2 tuần. 

Sau ≥3 tuần → giai đoạn mạn = NMCT cũ



• V1-V6 ± I, aVL: NMCT trước rộng
• V7-V9: NMCT sau thực (hình ảnh gián tiếp ở V1-V3)
• V2R-V6R, đặc biệt V4R: NMCT thất phải

I Bên 
cao

aVR V1 Trước 
vách

V4 Thành 
trước

II Thành 
dưới

aVL Bên 
cao

V2 Trước 
vách 

V5 Thành 
bên

III Thành 
dưới

aVF Thành 
dưới

V3 Thành 
trước

V6 Thành 
bên

CÁC CĐ KẾ CẬN VỀ GIẢI PHẪU



HÌNH ẢNH SOI GƯƠNG



NMCT thành trước

NMCT thành dưới



NMCT thành sau (sau thực)



GIAI ĐOẠN
TỐI CẤP

 Sóng T tối cấp: đối xứng, >50%R, ở 

≥2 CĐ kế cận về giải phẫu. Là biểu 

hiện sớm nhất nhưng thường không 

thấy được do BN không đến BV ngay.

 ST chênh lên: ở ≥2 CĐ kế cận về 

giải phẫu, bắt đầu từ điểm J→có thể 

hoà với sóng T (+)

 Sóng Q (hoặc R) bệnh lý thường 

chưa xuất hiện trong giai đoạn này.







NGƯỠNG CHÊNH LÊN 
CỦA ĐOẠN ST

ST chênh lên tại điểm J so với 

đoạn TP: 

 Ở V2V3:  ♂≥ 40t: ≥2mm

<40t: ≥2,5mm

♀: ≥1,5mm 

 Ở V3RV4R:   ≥0,5mm (♂<30t ≥1mm)

 Ở V7-V9:       ≥0,5mm 

 Ở các CĐ khác: ≥1mm



SÓNG Q (HOẶC R) BỆNH LÝ

 Q ≥0,02s hoặc QS ở V2V3

 Q ≥0,03s, sâu ≥1mm, hoặc QS ở ≥2 CĐ kế cận 
về mặt giải phẫu (I, aVL,V6; V4-V6; II, III, aVF; 
V7-V9) 

 R ≥0,04s, R/S ≥1 ở V1V2: NMCT sau thực. 



GIAI ĐOẠN
CẤP

 ST bớt chênh lên, T (-)

 Sóng Q (hoặc R) bệnh lý: thường xuất hiện trong 
giai đoạn này kèm mất biên độ sóng R, ở ≥2 CĐ kế 
cận về giải phẫu



GIAI ĐOẠN
BÁN CẤP

 ST dần dần→đẳng 
điện, T (-)

Toàn bộ quá trình tối 
cấp, cấp, bán cấp 
thường xảy ra 
trong vòng 2 tuần.



GIAI ĐOẠN
MẠN

 Xảy ra sau ≥3 tuần, vùng cơ tim bị nhồi máu được 
thay bằng mô sợi, lâm sàng đã ổn định, chất chỉ 
điểm hoại tử cơ tim đã về bình thường.

 ST trở về đẳng điện; nếu còn chênh lên cần nghĩ 
đến phình vách thất

 Sóng T bình thường hoặc còn (-) đối xứng 

 Sóng Q (hoặc R) bệnh lý nếu có thường vẫn tồn tại



NMCT
TRƯỚC VÁCH





NMCT
TRƯỚC RỘNG













NMCT
BÊN CAO







NMCT
THÀNH DƯỚI









NMCT
THÀNH SAU  
(SAU THỰC)





NMCTC ngày 5







NMCT
THẤT PHẢI 

(+THÀNH DƯỚI)





Δ NMCT Ở BN CÓ 
BLOC NHÁNH PHẢI, 
BLOC PHÂN NHÁNH 

TRÁI

 Các dấu hiệu điện 
tim của NMCT không 
bị ảnh hưởng.



Δ NMCT Ở BN
BLOC NHÁNH TRÁI HOÀN TOÀN

 ST thay đổi cùng chiều với QRS: 

 ST↑ ≥1mm ở CĐ có QRS (+)

 ST↓ ≥1mm ở các CĐ có QRS (-) (V1-V3). 

 ST thay đổi ngược chiều với QRS: 

 ST↑ ≥5mm ở CĐ có QRS (-).





THAY ĐỔI ĐỘNG HỌC ĐIỆN TIM TRONG
NMCT KHÔNG ST CHÊNH LÊN

ĐIỆN TÂM ĐỒ
NMCT KHÔNG ST CHÊNH LÊN



 Bất thường ST-T:

 ST↑ dưới ngưỡng hoặc ST↑ ≥ ngưỡng nhưng ở 
chỉ 1 CĐ

 ST↓ tại điểm J so với đoạn TP:

Ở V2V3:             ≥0,5mm 

Ở các CĐ khác: ≥1mm

 T (+) → (-)

 Đôi khi không ghi nhận bất thường ST-T. 

 Không sóng Q (hoặc R) bệnh lý

 Δ+ thường dựa vào hình ảnh ST↓ + T (-) ở nhiều 
CĐ kèm XN chất chỉ điểm hoại tử cơ tim (+) 

GIAI ĐOẠN
CẤP







Xảy ra sau ≥3 tuần, vùng cơ tim bị nhồi máu được 
thay bằng mô sợi, lâm sàng đã ổn định, chất chỉ 
điểm hoại tử cơ tim đã về bình thường.

 ST đẳng điện

 Sóng T bình thường hoặc còn (-) đối xứng

GIAI ĐOẠN
MẠN



TƯƠNG QUAN GIỮA THAY ĐỔI ST-T
VỚI ĐỘNG MẠCH VÀNH THỦ PHẠM

 ST↑ ở I, aVL, V1-V4, đôi khi tới V6, kèm ST↓ ở II, 
III, aVF: tắc đoạn gần ĐM liên thất trước

 ST↑ ở V3-V6, không kèm ST↓ ở II, III, aVF: tắc 
đoạn giữa hoặc đoạn xa của ĐM liên thất trước 

 ST↑ ở aVR và/hoặc V1 kèm ST↓ >1mm ở ≥8 CĐ: 
tắc nhiều nhánh MV hoặc tắc thân chung ĐMV 
trái.

 T (-) sâu (>5mm) kèm QT kéo dài ở V2-V4: hẹp 
nặng đoạn gần ĐM liên thất trước (Δ≠ XH nội sọ 
gần đây)





ƯỚC LƯỢNG KÍCH THƯỚC VÙNG NMCT

 Hiện chỉ có hệ thống tính điểm dựa trên QRS của 
Selvester được khuyến cáo, gồm 54 tiêu chuẩn, tổng 
điểm 32, mỗi điểm tương ứng với 3% thành thất trái.



NHỒI MÁU TÂM NHĨ

 Hiếm gặp, thường kèm NMCT thành dưới, do tắc 
ĐM mũ, ĐM bộ nối cung cấp máu cho nhĩ trái.

 Dấu hiệu gợi ý NM tâm nhĩ:

 NMCT có kèm rối loạn nhịp nhĩ đột phát

 Sóng P biến dạng, đoạn PR chênh lên hoặc 
chênh xuống.


