
 

NGHẸT ĐỘNG MẠCH TIM 
(HEART ATTACK)  

   
HỎI:  
Tôi năm nay 50 tuổi, khỏe 

mạnh bình thường nhưng gần 
đầy tôi được tin anh ruột tôi mới 
bị chết vì heart attack. Xin bác 
sĩ cho biết những triệu chứng 
của bệnh này như thế nào? 
Muốn phòng ngừa cần phải làm 
gì?  

Triệu Văn H.  
   
ĐÁP:  
Bệnh nghẹt động mạch tim, 

tiếng Mỹ thông thường hay gọi 
là heart attack, là nguyên nhân 
gây ra chết thông thường nhất 
tại các nước tân tiến. Tại nước 
Mỹ, mỗi năm có khoảng một 
triệu rưỡi trường hợp bị bệnh 
này, trong số đó 25% bệnh 
nhân sẽ chết do nghẹt động 
mạch tim. Hơn một nửa số 
người bị chết trước khi đến kịp 
nhà thương để chữa trị, vì thế 
việc nhận biết các triệu chứng 
báo trước hết sức quan trọng.  

Hiện nay y khoa càng ngày 
càng tiến hơn trong việc chữa 
trị heart attack và một khi bệnh 
nhân đến kịp nhà thương để 
chữa, mức tử vong đã giảm khá 
nhiều so với trước kia. Tuy 
nhiên sống sót sau khi bị heart 
attack cũng dễ bị lại, trung bình 
khoảng 5 đến 10% số người bị 
heart attack cũng sẽ bị thêm và 
chết trong năm đầu tiên, nên 
một khi bị chứng này sẽ phải 
điều trị cẩn thận và theo dõi 
thường xuyên cho đến hết đời.  

Người Việt tỵ nạn trước kia ở 
Việt Nam ít thấy bệnh nghẹt 
động mạch tim vì lý do ăn uống 
khác, ít thịt mỡ, cholesterol; ít 
người bị bệnh tiểu đường hơn, ít 

người mập phì hơn, đỡ bị dồn 
ép tâm lý stress hơn ..v.v. Sau 
một thời gian sống tại Hoa Kỳ, 
các yếu tố gây nguy hiểm về 
bệnh nghẹt động mạch tim đã 
tăng lên nhiều nên người Việt tỵ 
nạn hiện nay bị heart attack 
cũng đã khá nhiều, nhất là 
những người sang lâu từ 75.  

Nghẹt động mạch tim xảy ra 
khi bất thần có một cục máu 
làm tắc một động mạch nuôi 
sống bắp thịt tim. Hầu hết các 
trường hợp này động mạch tim 
cũng đã bị bệnh vì cholesterol 
đóng ở thành động mạch làm 
cứng và làm ngăn trở sự lưu 
thông của máu gọi là 
atherosclerosis.  

Động mạch tim bị nghẹt 
khoảng 70% đường kính trở lên 
là nguy hiểm và bắt đầu gây ra 
những triệu chứng đau ngực khi 
làm việc nặng gọi là angina. 
Động mạch tim bị bệnh có thể 
xảy ra ở một, hai hay ba động 
mạch tim, dĩ nhiên càng nhiều 
động mạch bị nghẹt càng nguy 
hiểm hơn. Trường hợp bị nghẹt 
tại gốc động mạch chính gọi là 
left main artery lại càng nguy 
hiểm nhiều hơn nữa.  

Heart attack xảy đến khi một 
cục máu đông làm nghẹt hoàn 
toàn và máu không chảy được 
để nuôi bắp thịt tim. Thiếu máu 
lưu thông, thiếu dưỡng khí, 
vùng bắp thịt tim do động mạch 
này cung cấp sẽ chết gọi là 
myocardial infarction. Nếu 
vùng bắp thịt tim bị chết này 
tương đối nhỏ, tim vẫn còn hoạt 
động được tuy yếu đi nhiều. 
Nếu vùng bắp thịt tim quá lớn, 
tim không co bóp được nữa 
hoặc bị rối loạn về nhịp tim, 
người bệnh sẽ chết ngay. Hơn 
nửa trường hợp chết trước khi 

đến được bệnh viện để cứu cấp 
là vì lý do này.  

Triệu chứng quan trọng nhất 
của heart attack là đau ngực. 
Đau ngực này nhiều và kéo dài 
lâu hơn trường hợp đau ngực 
khi làm việc gì nặng của chứng 
đau ngực angina. Phần lớn 
những người bệnh sống sót sau 
khi bị heart attack diễn tả đau 
ngực này như chưa bao giờ có 
cơn đau ngực ghê gớm như 
vậy. Thường đau ở vùng ngay 
giữa ngực hay có thể thấp hơn 
xuống dưới chán thủy một chút 
làm dễ nhầm với đau bao tử, 
đầy hơi. Đau ngực này sâu, 
không phải chỉ ở phiến diện 
trên lồng ngực, đau như bị bóp, 
đè nặng, nghiến sâu. Trong 
khoảng 30% trường hợp cơn 
đau như chạy theo cánh tay 
trái, tuy nhiên có thể thấy cơn 
đau chạy lên cằm, lên cổ, ra 
sau lưng. . .  

Ngoài cơn đau dữ dội còn có 
những triệu chứng như khó thở, 
xuất hạn ra ướt đẳm mồ hôi, 
mặt nhợt nhạt, xanh lè, đôi khi 
bị ói mửa. Đau ngực do heart 
attack thường kéo dài lâu, 
không như loại đau ngực do 
làm nặng, nghỉ ngơi sẽ hết. Khi 
bị heart attack, có thể không 
làm gì cũng thấy bị đau và các 
triệu chứng kể trên.  

Khoảng một nửa số người 
bệnh trước khi bị heart attack 
hẳn, bị đau ngực từng cơn 
trước, không làm gì cũng đau, 
bị đi bị lại nhiều lần và càng lúc 
càng thấy cơn đau nhiều hơn 
và lâu hơn. Những trường hợp 
này gọi là unstable angina tức 
trạng thái không quân bình của 
chứng đau ngực, báo trước cho 
biết heart attack làm bắp thịt 
tim bị chết sắp xảy đến. Khi 



 

thấy những triệu chứng báo 
trước này, cần phải đi khám và 
nằm bệnh viện ngay để chữa trị 
kịp thời và ngăn ngừa trường 
hợp heart attack xảy ra.  

Khi heart attack xảy đến rồi, 
nếu không bị quá nặng chết 
ngay tức khắc, thường người 
bệnh trông rất hoảng hốt, lo âu, 
cử động luôn để có làm giảm 
cơn đau, tay chân thường lạnh. 
Một số trường hợp tim sẽ đập 
rất nhanh và áp huyết lên cao, 
một số khác nhiều hơn lại bị tim 
đập chậm và áp huyết xuống 
rất thấp. Người bệnh lúc này 
thường thấy mệt lả đi và ở vào 
tình trạng rất nguy hiểm. Việc 
quan trọng là khi bị đau ngực 
dữ dội và các triệu chứng đi 
kèm như kế trên, cần phải gọi 
xe cấp cứu để đưa vào nhà 
thương ngay.  

Thời gian là yếu tố quyết 
định trong việc chữa trị hiệu 
quả heart attack, mỗi phút mất 
đi là một phút nguy hiểm tăng 
lên. Điều quan trọng cần nhớ là 
khi đau ngực nặng nghi là bị 
heart attack phải gọi 
ambulance đưa vào phòng cấp 
cứu của nhà thương để chửa, 
không nên tới phòng mạch bác 
sĩ tư ở ngoài để khám. Người 
Việt tỵ nạn vì ít biết về tầm mức 
quan trọng và nguy hiểm của 
bệnh nghẹt động mạch tim, 
không biết triệu chứng của 
bệnh nên đôi khi có trường hợp 
bị heart attack, người nhà bệnh 
nhân đưa đến phòng mạch tư 
của bác sĩ để xin chữa và làm 
chậm trễ trong việc chữa khẩn 
cấp vì bệnh này cần nhập viện 
ngay, phải đến thẳng nhà 
thương.  

Lý do phải tranh thủ thời gian 
vì khi bị nghẹt hẳn động mạch 

tim, nếu để lâu hơn vài tiếng 
đồng hồ, bắp thịt tim sẽ chết 
hẳn và càng để lâu, vùng bắp 
thịt tim chết không vãn hồi lại 
được càng ngày càng lan rộng. 
Trước kia, việc chữa trị không 
hiệu quả nhiều vì y khoa chưa 
hiểu rõ cơ chế của cục máu 
đông làm nghẹt  

Khoảng mười năm trở lại 
đây, cách chữa heart attack 
tiến bộ hơn trước nhiều và cứu 
được nhiều bệnh nhân hơn nhờ 
cách dùng thuốc làm tan cục 
máu đông trong động mạch 
tim. Nếu dùng thuốc làm tan 
cục máu này sớm, trong vòng 
một tiếng đồng hồ sau khi bị 
đau ngực, mức tử vong có thể 
giảm được đến 50%, ngoài ra 
sẽ làm hạn chế vùng bắp thịt 
tim bị chết, nhờ đó tim hồi phục 
nhanh hơn và ít để lại biến 
chứng hơn. Bệnh nhân bị heart 
attack đưa vào nhà thương và 
dùng thuốc tan máu trong 
khoảng từ 1 đến 3 tiếng cũng 
vẫn có hiệu quả nhiều. Nếu đưa 
vào chậm hơn, trong khoảng từ 
3 đến 6 tiếng, mức độ tử vong 
không giảm được nhiều nhưng 
dùng thuốc tan máu vẫn được 
và cũng còn lợi ích. Sau 6 tiếng 
mới chữa, thường hiệu quả 
không được nhiều. Như thế đủ 
thấy khi nghi bị heart attack, 
phải đưa vào nhà thương càng 
sớm càng tốt, nhanh được phút 
nào hay phút đó! Một điều khác 
nữa là phải vào nhà thương lớn, 
quen thuộc với cách chửa trị 
mới và có đầy đủ chuyên môn 
hơn.  

Thuốc làm tan cục máu 
đông có hai loại là Strepto-
kinase và TPA, viết tắt của 
tissue plasminogen activator, 
điều chế bằng phương pháp 

tổng hợp DNA. Thuốc TPA 
tương đối công hiệu hơn và 
được dùng thường hơn, tuy rất 
mắc tiền, vài ngàn đô la một 
dose! Thuốc này có thể dùng 
bơm thẳng vào động mạch tim 
sau khi dùng ống luồn theo 
động mạch từ tay hay đùi đi 
thẳng vào tim gọi là cardiac 
catheterization tuy nhiên làm 
phương pháp này trong trường 
hợp túc trực sẵn sàng rất ít các 
nhà thương có khả năng đó. Vì 
vậy hiện nay hầu hết các nơi 
đều dùng thuốc tPA tan cục 
máu đông trong động mạch tim 
bằng cách truyền vào tỉnh 
mạch từ từ 100mg thuốc trong 
khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thuốc 
này có khả năng làm tan cục 
máu làm nghẹt động mạch tim, 
tuy nhiên khi truyền thuốc này 
phải cho dùng thêm thuốc 
Heparin và cho uống Aspirin 
mỗi ngày để giữ cho máu loãng 
không bị đông trở lại.  

Thường sau khi dùng thuốc 
tan cục máu đông như đã kể 
trên, người bệnh bị heart attack 
cần phải được thông tim và 
chụp hình hệ thống động mạch 
tim để biết động mạch nào bị 
nghẹt và mức độ bao nhiêu. 
Một số trường hợp có thể dùng 
phương pháp làm nở động 
mạch tim bị nghẹt bằng cách 
dùng balloon nhỏ ở đầu ống 
thông bơm căng lên để thông 
cho nghẹt gọi la angioplasty. 
Một số trường hợp có thể phải 
mổ để nối động mạch tim gọi là 
bypass surgery, mổ lấy tĩnh 
mạch ở đùi hay lấy mạch máu 
vú để thay động mạch tim bị 
nghẹt.  

Những phương pháp chữa 
chính và mới nhất là cách chữa 
như kể trên, tuy nhiên những 



 

người bệnh bị heart attack 
thường bị rất nhiều biến chứng 
nguy hiểm có thể gây ra chết 
bất cứ lúc nào nên phải nằm 
trong khu trông coi đặc biệt 
ngày đêm 24 tiếng túc trực để 
cấp cứu gọi là coronary unit. 
Nhịp tim, áp huyết, máy thở, đo 
áp suất trong tỉnh mạch phổi. .. 
được theo dõi kỹ lưỡng ngày 
đêm và thuốc men trị liệu, máy 
giật điện tử để hồi sinh gọi là 
fibrillator lúc nào cũng sẵn 
sàng để cứu chữa.  

Câu hỏi về phòng ngừa là 
câu hỏi quan trọng vì heart 
attack nguy hiểm, làm chết 
nhanh chóng. Việc ngừa bệnh 
này cần thiết là làm giảm thiểu 
các nguyên nhân gây bệnh. 
Những nguyên nhân chính là 
những yếu tố tạo nên bệnh 
cứng thành mạch máu 
atherosclerosis. Cholesterol và 
chất mỡ trong máu cao là 
chính, nên cần đi thử về 
cholesterol, chất mỡ 
triglycerides, đo lượng HDL, 
LDL. . . Đặc biệt vì có thể di 
truyền, nếu gia đình có người bị 
bệnh heart attack, càng cần 
phải đi thử kỹ lưỡng hơn và 
chữa trị nếu bị cao.  

Áp huyết cao là yếu tố quan 
trọng khác. Phải chữa bệnh áp 
huyết nếu bị cao, và chữa bệnh 
này là chữa cả đời, không phải 
chỉ uống thuốc một thời gian 
thấy hạ rồi ngưng thuốc! Thuốc 
lá là nguyên nhân chính yếu 
khác. Nếu muốn ngừa bệnh 
tim, cần phải bỏ hút thuốc 
ngay. Bệnh tiểu đường, mập 
phì là những yếu tố khác cần 
phải chửa trị tiểu đường, xuống 
ký. . . Ngoài ra những yếu tố 
khác như thể dục, tránh bị 
stress... cũng giúp ích.  

Người Việt tỵ nạn chưa quen 
nhiều với việc đi khám tổng 
quát hàng năm, tuy nhiên 
những người tuổi 45, 50 trở lên 
hoặc có những yếu tố gây bệnh 
như kể trên nên đi khám và thử 
nghiệm tổng quát để ngừa 
bệnh. Nếu có những triệu 
chứng như đau ngực khi làm 
việc nặng... càng cần phải đi 
khám và thử nghiệm sớm hơn 
để tìm bệnh động mạch tim và 
chữa trị truớc khi bị một cơn 
heart attack xảy đến.  

Phòng bệnh bao giờ cũng tốt 
hơn chữa bệnh. Đối với bệnh 
nghẹt động mạch tim gây ra 
heart attack, điều này lại càng 
đúng hơn cả để tránh những 
trường hợp chết bất đắc kỳ tử 
do bệnh này gây ra.   


