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  - Ngƣời lớn tuổi có nguy cơ bệnh lý tim mạch 
cao hơn hẳn ngƣời trẻ tuổi 

 

  - Khi không có triệu chứng không có nghĩa là 
vô bệnh 

 

  - Làm thế nào để đánh giá nguy cơ tim mạch ở 
ngƣời lớn tuổi không có triệu chứng là vấn đề bao 
giờ cũng cần đặt ra để thực hiện 

 

  - Thực hiện  nhƣ thế nào để hạn chế bỏ sót, hạn 
chế tổn kém không cần thiệt và hạn chế đƣợc rủ ro 
là một vấn đề cần tiến tới chuẩn mực 



  Tầm quan trọng của các vấn đề nguy cơ tim mạch ở 
người lớn không triệu chứng của bệnh tim mạch do xơ 
vữa động mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu cho 
cả nam giới và phụ nữ ở Hoa Kỳ. 

 

   Người ta ước tính nếu tất cả các hình thức của 
chính các bệnh tim mạch đã được loại bỏ, tuổi thọ có 
thể tăng lên khoảng 7 năm.  

 

  Bệnh tim mạch vành (CHD) có thời gian tiềm ẩn lâu 
dài không có triệu chứng, trong đó cung cấp một cơ hội 
cho các can thiệp phòng ngừa sớm. 

 

  Một mục tiêu là cung cấp một phương pháp tiếp cận 
dựa trên bằng chứng để đánh giá rủi ro trong một nỗ 
lực để giảm gánh nặng tử vong cao do mạch vành ở 
người lớn không có triệu chứng. 



 1. Chấm điểm rủi ro toàn bộ 

 

 CLASS I 

 

 1. Điểm nguy cơ toàn bộ (nhƣ Framingham Risk 
Score:FRS) sử dụng nhiều yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch 
cần đƣợc thực hiện để đánh giá rủi ro trong tất cả các ngƣời 
lớn không T/C CHD.  

 

 

 

 Hữu ích cho việc kết hợp các phép đo yếu tố nguy cơ riêng 
lẻ thành một ƣớc tính định lƣợng rủi ro có thể đƣợc sử dụng 
để nhắm mục tiêu các biện pháp can thiệp dự phòng. ( Mức 
chứng cứ : B ) 



2. Khuyến cáo cho bệnh sử gia đình  

  

 CLASS I 

 

 1. Bệnh sử gia đình của bệnh tim mạch do xơ vữa huyết khối cần đƣợc 
thực hiện để đánh giá nguy cơ tim mạch ở tất cả các ngƣời lớn không 
có triệu chứng. ( Mức chứng cứ : B ) 

 

 

3. Khuyến nghị cho kiểm tra gen 

 

  CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. Kiểu gen thử nghiệm để đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở ngƣời 
lớn không t/c không đƣợc khuyến cáo. ( Mức chứng cứ : B ) 
 
 



4. Khuyến nghị cho đánh giá Lipoprotein và 
Apolipoprotein  

  

 CLASS III: không có lợi ích 

  

 1. Đo các thông số lipid, lipoprotein apoli poproteins, kích 
thƣớc hạt, và mật độ,vƣợt ra ngoài một ăn chay tiêu chuẩn 

 

5. Khuyến nghị cho đo lường của natriuretic Peptides  

 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. Đo lƣờng của peptide natri niệu không đƣợc khuyến cáo 
cho CHD đánh giá rủi ro ở ngƣời lớn không có triệu chứng. 
( Mức chứng cứ : B ) 



6. Khuyến nghị đối với đo C- Reactive Protein (CRP) 

 CLASS IIa 

 1. Ở nam giới > 50 tuổi hoặc phụ nữ > 60 tuổi với LDL < 130mg/dL ; 

không làm hạ lipid, thay thế hormone, hoặc điều trị ức chế miễn dịch, 

mà không có LS CHD, TĐ, bệnh thận mãn tính, tình trạng viêm nặng, 

hoặc chống chỉ định statin, đo CRP có thể hữu ích trong chọn BN điều 

trị statin. ( Mức chứng cứ : B ) 

 CLASS IIb 

 1. Đàn ông không t/c nguy cơ trung bình, 50 tuổi hoặc trẻ hơn hoặc 

phụ nữ từ 60 tuổi hoặc trẻ hơn, đo CRP có thể hợp lý để đánh giá 

nguy cơ tim mạch. ( Mức chứng cứ: B) 

 CLASS III: không có lợi ích 

 1. Ngƣời lớn có nguy cơ cao không có triệu chứng, đo CRP không đề 

nghị cho đánh giá nguy cơ tim mạch. ( Mức độ Bằng chứng: B) 

 2.Đàn ông có nguy cơ thấp < 50 tuổi hoặc phụ nữ từ 60 tuổi hoặc trẻ 

hơn, đo CRP không khuyến cáo đánh giá nguy cơ tim mạch. ( Mức 

chứng cứ : B ) 



 

 

 

 7. Khuyến nghị cho đo hemoglobin A1C 

 

 CLASS IIb 

 

 1. Đo HbA1C có thể là hợp lý để đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời 

lớn không T/C mà không đƣợc chẩn đoán đái tháo đƣờng. ( Mức 

chứng cứ : B ) 



8. Đề nghị cho thử nghiệm microalbuminuria 

 

 CLASS IIa 

 

 1. Ở ngƣời lớn THA hoặc TĐ không t/c, xét nghiệm nƣớc 

tiểu để phát hiện microalbuminuria là hợp lý để đánh giá 

nguy cơ tim mạch. ( Mức chứng cứ : B ) 

 

 CLASS IIb 

 

 1. Ở ngƣời lớn không t/c, nguy cơ trung gian, không THA 

hoặc TĐ, xét nghiệm nƣớc tiểu để phát hiện 

microalbuminuria có thể hợp lý để đánh giá nguy cơ tim 

mạch. ( Mức chứng cứ : B ) 



9. Khuyến cáo cho Lipoprotein - Associated phospholipase A2 

  

 CLASS IIb 

 

 1.  Lipoprotein kết hợp phospholipase A2 có thể xem là hợp lý đánh giá nguy cơ tim 

mạch ở ngƣời lớn không t/c có nguy cơ trung bình. ( Mức chứng cứ : B ) 

 

10. Khuyến cáo ECG lúc nghỉ 

 

 CLASS IIa 

 

 1. ECG lúc nghỉ là hợp lý để đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn THA hoặc tiểu 

đƣờng không T/C. ( Mức chứng cứ : C ) 

  

 CLASS IIb 

 

 1.  ECG lúc nghỉ có thể đƣợc xem xét để đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn 

không t/c không THA hoặc TĐ. ( Mức chứng cứ : C) 



  

11. Khuyến nghị cho siêu âm tim qua thành ngực (SAT) 

 

 CLASS IIb 

 

 1. SAT để phát hiện phì đại thất trái có thể đƣợc xem xét để 
đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn THA không T/C. 
(Mức chứng cứ: B) 

 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. Siêu âm tim là không nên đánh giá nguy cơ tim mạch của 
bệnh mạch vành ở ngƣời lớn không có triệu chứng mà 
không có tăng huyết áp. (Mức chứng cứ: C) 
 
 



  

 12. Khuyến cáo đo độ dày nội mạc động mạch cảnh 

 

 CLASS IIa 

 

 1. Đo độ dày nội mạc cảnh động mạch là hợp lý để đánh giá nguy cơ 

tim mạch ở ngƣời lớn không T/C có  nguy cơ trung gian.  

 

 Cần thực trên trang thiết bị cần thiết, phƣơng pháp kỹ thuật, đào tạo 

và kinh nghiệm điều hành và thực hiện cẩn thận để đạt đƣợc kết quả 

chất lƣợng cao. ( Mức chứng cứ : B) 



 

 

13. Khuyến nghị đo sự giãn mạch cánh tay qua dòng chảy / Thiết bị 
ngoại vi 
 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. Nghiên cứu qua trung gian dòng chảy động mạch ngoại biên giãn 
không đƣợc khuyến khích để đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn 
không t/c. (Mức chứng cứ : B ) 

 

14. Khuyến cáo về các biện pháp cụ thể của độ cứng động mạch 

 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. Các biện pháp đo độ cứng động mạch bên ngoài bằng thiết lập 
không khuyến khích để đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn không 
có t/c. ( Mức chứng cứ : C ) 



15. Khuyến nghị cho đo  chỉ số mắt cá chân - cánh tay 

 

 CLASS IIa 

 

 1. Đo lƣờng của chỉ số mắt cá chân cánh tay là hợp lý để đánh giá 
nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn không t/c nguy cơ trung gian. (Mức 
chứng cứ: B) 

 

16. Khuyến nghị cho điện tim gắng sức 

 

 CLASS IIb 

 

 1. ECG GS có thể đƣợc xem xét để đánh giá nguy cơ tim mạch ở 
ngƣời lớn không t/c nguy cơ trung bình ( kể cả ngƣời lớn ít vận động 
xem xét bắt đầu một chƣơng trình tập luyện mạnh) đặc biệt chú ý đến 
khả năng gắng sức. (Mức chứng cứ: B) 



 

 
17. Khuyến nghị cho Siêu âm tim gắng sức 

 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. SAT GS không đƣợc chỉ định để đánh giá nguy cơ tim mạch ở 

ngƣời lớn không t/c nguy cơ thấp hoặc trung gian.  

 

 ( SAT GS cơ học hoặc bằng thuốc chủ yếu đƣợc sử dụng cho vai trò 

trong việc đánh giá tiến triển của các t/c nghi ngờ CHD và / hoặc dự 

đoán tiên lƣợng BN biết bệnh động mạch vành hoặc đánh giá của các 

BN bị bệnh van tim đã biết hoặc nghi ngờ ) (mức chứng cứ : C) 



18. Đề nghị cho hình ảnh tưới máu cơ tim (Myocardial Perfusion 

Imaging: MPI) 

 CLASS IIb 

 1. MPI GS có thể xem xét đánh giá nguy cơ tim mạch tiến triển ở 

ngƣời lớn bị TĐ không t/c hoặc ngƣời lớn không t/c có bệnh sử gia 

đình mạnh mẽ của CHD hoặc khi thử nghiệm đánh giá rủi ro trƣớc 

cho thấy có nguy cơ cao của bệnh mạch vành nhƣ điểm canxi ĐMV 

(CAC) hoặc cao hơn. (Mức chứng cứ: C) 

 CLASS III: không có lợi ích 

 1. MPI GS không chỉ định đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn 

không t/c nguy cơ thấp hoặc trung gian (MPI GS hoặc bằng thuốc 

chủ yếu đƣợc sử dụng và NC vai trò trong lƣơng giá tim mạch tiên 

triển của các t/c nghi ngờ có biểu hiện CHD và / hoặc dự đoán tiên 

lƣợng ở BN bệnh động mạch vành đƣợc biết). (Mức chứng cứ: C). 



19. Khuyến nghị cho các phương pháp cho điểm Canxi 

 

 CLASS IIa 

 

 1. Đo CAC là hợp lý để đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn 
không t/c ở nguy cơ trung gian ( 10 % đến 20 % nguy cơ 10- năm). 
(Mức chứng cứ: B ) 

 

 CLASS IIb 

 

 1.  Đo CAC có thể là hợp lý để đánh giá nguy cơ tim mạch ở những 
ngƣời nguy cơ trung gian ( 6% đến 10 % nguy cơ 10 năm ). (Mức 
chứng cứ:B ) 

 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. Những ngƣời có nguy cơ thấp (6% nguy cơ 10- năm ) không nên  
đo CAC đánh giá nguy cơ tim mạch. (Mức chứng cứ: B ) 



20. Khuyến cáo chup mạch vành cắt lớp điện toán (Computed 

Tomography Angiography: CTA) 

 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. CTA không đƣợc khuyến cáo để đánh giá nguy cơ tim 
mạch ở ngƣời lớn không t/c. ( Mức chứng cứ: C) 

 

21. Khuyến nghị cho chụp cộng hưởng từ mảng vữa xơ 
(Magnetic Resonance Imaging of Plaque: MRIP) 

 

 CLASS III: không có lợi ích 

 

 1. MRIP phát hiện vữa xơ không đƣợc khuyến cáo để đánh 
giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn không t/c. (Mức chứng 
cứ: C) 



22. Khuyến nghị cho bệnh nhân đái tháo đường (TĐ) 

 

 CLASS IIa 

 

 1. Ở ngƣời lớn TĐ không t/c, > 40 tuổi, đo lƣờng của CAC là hợp lý để đánh giá 
nguy cơ tim mạch. ( Mức chứng cứ: B ) 

 

 CLASS IIb 

 

 1. Đo HbA1C có thể đƣợc xem xét để đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn tiểu 
đƣờng không t/c. (Mức chứng cứ: B ) 

 

 CLASS IIb 

 

 1. Đo HbA1C có thể xem xét đánh giá nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn TĐ không t/c. 
(Mức chứng cứ: B) 

 

 2. MPI GS có thể xem xét đánh giá nguy cơ tim mạch tiến triển ở ngƣời lớn TĐ 
không t/c hoặc khi thử nghiệm đánh giá rủi ro trƣớc cho thấy một nguy cơ cao CHD, 
nhƣ điểm CAC hoặc cao hơn. ( Mức chứng cứ : C ) 



 

 

23. Khuyến nghị cần chú ý ở phụ nữ 

 

CLASS I 

 

1. Một điểm số rủi ro toàn bộ cần đƣợc thực hiện trong tất cả các phụ nữ 

không có triệu chứng. (Mức chứng cứ : B ) 

 

2. Bệnh sử gia đình của bệnh tim mạch cần đƣợc thực hiện để đánh giá 

nguy cơ tim mạch trong tất cả các phụ nữ không có triệu chứng. 

(Mức chứng cứ: B) 



KẾT LUẬN 

 

 Khuyến cáo cho tầm soát nguy cơ tim mạch ở ngƣời lớn 

không có triệu chứng đã đƣợc chuẩn hóa 

 

 Cần tuần thủ các xét nghiệm đánh giá theo hƣớng dẫn để 

tránh nguy cơ tai biến không cần thiết và hiệu quả - giá cả 

 

 Các tiến bộ về kỹ thuật cũng nhƣ những nhận định về 

nghiên cứu chắc chắn sẽ bổ xung cập nhật trong tƣơng lai  



 

 

 

 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC 

QUÝ THÀY CÔ VÀ CÁC QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ! 


