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1.Tăng huyết áp - yếu tố nguy cơ hàng đầu  

Tăng huyết áp (THA) là một yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh tim mạch ở các nước công 
nghiệp và ngay tại nước ta, nó đã và đang trở thành một vấn đề sức khỏe  toàn cầu do sự gia 
tăng tuổi thọ và tần suất các yếu tố nguy cơ. THA ước tính là nguyên nhân gây tử vong 7,1 
triệu người trẻ tuổi và chiếm 4,5% gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu (64 triệu người sống trong 
tàn phế). Trên thế giới tỷ lệ THA 8-18% dân số (theo Tổ chức Y tế Thế giới) thay đổi từ các 
nước Châu Á như Indonesia 6-15%, Malaysia 10-11%, Đài Loan 28%, tới các nước Âu-Mỹ 
như Hà Lan 37%, Pháp 10-24%, Hoa Kỳ 24%. Ở Việt Nam tần suất THA ngày càng gia tăng 
khi nền Kinh tế phát triển; các số liệu thống kê điều tra THA ở Việt Nam cho thấy: năm 1960 
THA chiếm 1,0% dân số, 1992 tăng lên 11,79% dân số và năm 2002 ở miền Bắc là 16,3% [2]. 

Tăng huyết áp tâm thu đơn độc: đối với người lớn, HATT có xu hướng tăng và HATTr 
có xu hướng giảm. Khi trị số của HATT > 140 mmHg và HATTr < 90mmHg, bệnh nhân 
được gọi là THA tâm thu đơn độc. Độ chênh HA (tâm thu - tâm trương) và HATT dự báo 
nguy cơ và quyết định điều trị [1], [4], [5], [6], [7]. 

Tăng huyết áp tâm thu đơn độc ở người trẻ tuổi: trẻ em và người trẻ, thường là nam 
giới, sự phối hợp của sự gia tăng nhanh chóng về chiều cao và sự rất đàn hồi của mạch máu 
làm tăng sự khuếch đại bình thường của sóng áp lực giữa ĐM chủ và ĐM cánh tay  tạo nên 
HATT rất cao nhưng HATTr và HA trung bình bình thường. Huyết áp ĐM chủ tuy vậy cũng 
bình thường. Điều này có thể dựa vào sự phân tích sóng mạch. 

Tăng huyết áp tâm trương đơn độc: thường xảy ra ở người trung niên, THA tâm trương 
thường được định nghĩa khi HATT < 140 và HATTr > 90mmHg. Mặc dù HATTr thường 
được cho là yếu tố tiên lượng tốt nhất về nguy cơ ở bệnh nhân tuổi < 50, một số nghiên cứu 
tiền cứu về THA tâm trương đơn độc cho thấy tiên lượng có thể lành tính, tuy vậy vấn đề 
đang còn tranh luận [1], [4], [7]. 

Tăng huyết áp "áo choàng trắng" và hiệu ứng "áo choàng trắng": một số bệnh nhân HA 
thường xuyên tăng tại bệnh viện hoặc phòng khám bác sĩ trong khi HA hằng ngày hoặc đo 24 
giờ lại bình thường. Tình trạng này gọi là "THA áo choàng trắng", cho dù một thuật ngữ khác 
ít mang tính cơ chế hơn là "THA phòng khám hoặc bệnh viện đơn độc". Tỷ lệ hiện mắc "THA 
áo choàng trắng" là 10-30%, chiếm một tỷ lệ không phải không đáng kể trên những đối tượng 
THA. THA áo choàng trắng tăng theo tuổi và tỷ lệ này <10% ở THA độc 2, độ 3 khi đo tại 
phòng khám. Tăng HA áo choàng trắng có thể là khởi đầu của THA thực sự và có thể làm 
tăng nguy cơ BTM mặc dù không phải nghiên cứu nào cũng trả lời như thế. Nghi ngờ THA áo 
choàng trắng khi HA đo tại phòng khám tăng hoặc kháng trị trong khi không có tổn thương cơ 
quan đích. Những người THA phòng khám đơn độc có nguy cơ tim mạch thấp hơn những 
người vừa THA phòng khám và THA 24 giờ [5]. 

 Tăng huyết áp ẩn giấu (masked hypertension) hoặc THA lưu động đơn độc: thường ít gặp 
hơn THA áo choàng trắng nhưng khó phát hiện hơn, đó là tình trạng trái ngược - HA bình thường 
tại phòng khám và THA ở nơi khác, ví dụ tại nơi làm việc hay tại nhà (THA 24 giờ đơn độc). 
Những bệnh nhân này có tổn thương cơ quan đích nhiều hơn và nguy cơ cao hơn những đối tượng 
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HA luôn luôn bình thường. 

Xuất phát từ WHO/ISH 1999 và 2003 trong đó đánh giá nguy cơ thêm cho nhóm có HA 
bình thường cao. Các khái niệm nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao để chỉ nguy cơ bị các 
bệnh lý tim mạch trong vòng 10 năm lần lượt tương ứng là < 15%, 15-20%, 20-30% và > 
30% theo Framingham, hoặc nguy cơ bị bệnh lý tim mạch gây tử vong lần lượt tương ứng là 
< 4%, 4-5%, 5-8% và > 8% theo tiêu chuẩn SCORE. Các phân loại này có thể được sử dụng 
như là các dấu chỉ điểm của nguy cơ tương đối, vì vậy các bác sĩ có thể tự áp dụng một hay 
vài biện pháp thăm dò không bắt buộc phải dựa vào các ngưỡng điều trị HA đã quy định. 

Phân loại theo mức độ THA 

Bảng 1. Phân loại THA ( theo khuyến cáo WHO/ ISH 1999) [18] 

Phân loại HA và mức độ THA 
Huyết áp (mmHg) 

Tâm thu Tâm trương 

Tối ưu (*) 

Bình thường 

Bình thường cao 

THA độ 1 (nhẹ) (**) 

THA độ 2 (trung bình) 

THA độ 3 (nặng) (***) 

THA tâm thu đơn độc 

< 120 

< 130 

130 - 139 

140 - 159 

160 - 179 

≥ 180 

≥ 140 

< 80 

< 85 

85 - 89 

90 - 99 

100 - 109 

≥ 110 

< 90 

Ghi chú: 

(*) Huyết áp tối ưu ít có nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên huyết áp đo thấp thường xuyên 
cần được xem xét về ý nghĩa lâm sàng của nó. 

(**) Dựa trên trung bình của 2 hoặc nhiều hơn 2 lần đo tại một thời điểm và của 2 hoặc 
nhiều lần thăm bệnh sau lần sàng lọc đầu tiên. 

(***) Khi HATT và HATTr không cùng nhóm phân loại, thì chọn mức phân loại cao 
hơn. 

Bảng 2. Phân loại THA theo WHO/ISH(2004) [19] 

Giai đoạn HA tâm thu (mmHg) HA tâm trương(mmHg) 

I 140 - 159 90 - 99 

II 160 - 179 100 - 109 

III ≥180 ≥110 

 Phân loại THA theo yếu tố tác động đến tiên lượng bệnh 

Các yếu tố tác động đến tiên lượng bệnh gồm có: yếu tố nguy cơ, tổn thương cơ quan 
đích. Cả WHO (1996),  JNC-VI và WHO/ ISH (1999) đều nhấn mạnh vai trò bất lợi đối với tiên 
lượng bệnh của các yếu tố nguy cơ (YTNC), các tổn thương cơ quan đích (TOD: Target Organ 
Damage) và các biến chứng có biểu hiện lâm sàng của tổn thương các cơ quan đích (mà JNC-
VI gọi là CCD: Clinical Cardiovascular Disease và WHO/ ISH 1999 gọi là ACC: Associated 
Clinical Conditions), để đề ra chiến lược điều trị bệnh THA có giá trị thực tiễn cao. 

Tăng HA có mối tương quan liên tục và có mức độ với tăng nguy cơ bệnh mạch vành và 
đột quị [9]. Tuy nhiên, các nguy cơ khác như tuổi, hút thuốc lá và tăng cholesterol máu cũng 
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dẫn đến tăng mạnh nguy cơ bệnh tim mạch với bất cứ mức THA nào. Do đó, nguy cơ tuyệt 
đối BTM ở bệnh nhân THA dao động mạnh, khoảng trên 20 lần, tùy thuộc vào tuổi, giới, mức 
HA và sự hiện diện các yếu tố nguy cơ khác [9]. 
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Bảng 3: Những yếu tố ảnh hưởng tới tiên lượng bệnh nhân tăng huyết áp [18] 

Những yếu tố ảnh hưởng tới tiên lượng 

bệnh nhân THA theo WHO/ ISH 

(1999), 

ESH/ESC(2003),ESH/ESC(2007)YTNC 

về bệnh tim mạch 

Tổn thương 

cơ quan đích 

Biểu hiện lâm sàng  

đi kèm 

* Sử dụng yếu tố nguy cơ để phân loại 

mức độ nguy cơ: 

� Mức độ tăng HATT 

và HATTr (độ 1-3). 

� Nam > 55 tuổi, Nữ > 65 tuổi. 

?? Hút thuốc lá. 

� Rối loạn Lipid máu. 

Cholesterol TP > 6,5mmol/l, 

hoặc LDL-C > 4mmol/l, 

hoặc HDL-C <1,2 mmo/l 

(nữ < 1,0; nam < 1,2mmol/l). 

� Đái tháo đường. 

� Tiền căn gia đình có người sớm mắc 

bệnh tim mạch (nam <55 tuổi, nữ <65 

tuổi). 

� C- reactive protein ≥ 1mg/dl. 

* Yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng: 

� Giảm HDL- cholesterol. 

� Tăng LDL- cholesterol. 

� Microalbumine niệu trên bệnh nhân 

đái tháo đường. 

� Rối loạn dung nạp glucose. 

� Béo phì. 

� Lối sống tĩnh tại. 

�Tăng Fibrinogen huyết. 

� Nhóm người có nguy cơ cao về kinh tế 

xã hội. 

� Nhóm sắc tộc có nguy cơ cao và vùng 

địa lý có nguy cơ cao. 

���� Phì đại thất trái: 

Điện tâm đồ: 

(Sokolov-Lyons > 38mm, 

Cornell > 2440mm*ms, 

Siêu âm: 

(LVMI:nam>125,nữ≥110g/m2) 

hoặc X quang. 

� Protein niệu và/ hoặc tăng nhẹ 

nồng độ creatinin huyết tương 

(nữ: 107 - 124µmol/l, nam: 115 - 

133µmol/l). 

� Hình ảnh mảng xơ vữa (ở 

động mạch cảnh, chậu, đùi, động 

mạch chủ) trên siêu âm hoặc X 

quang. 

� Hẹp động mạch võng mạc lan 

toả hoặc khu trú. 

* Bệnh mạch máu não: 

� Nhồi máu não. 

� Xuất huyết não. 

� Cơn thiếu máu 

não thoáng qua (TIAs). 

* Bệnh tim: 

� NMCT. 

� Đau thắt ngực. 

� Tái tưới máu mạch vành. 

� Suy tim ứ huyết. 

* Bệnh thận: 

� Bệnh thận do đái tháo đường. 

�Suy thận: creatinine huyết 

tương (nam > 133µmol/l, nữ > 

124 µmol/l). 

� Protein niệu: >300mg/24h. 

*Bệnh động mạch: 

� Phình bóc tách thành động 

mạch (dissecting aneurysm). 

� Bệnh động mạch vành có 

triệu chứng lâm sàng. 

* Bệnh võng mạc do THA: 

� Xuất huyết hoặc xuất tiết 

võng mạc. 

� Phù gai thị. 

Do tổn thương cơ quan đích đóng vai trò quan trọng trong dự báo nguy cơ tim mạch 
toàn thể của bệnh nhân THA việc thăm khám phải được tiến hành cẩn thận. Các nghiên cứu 
gần đây cho thấy nếu không sử dụng siêu âm tim mạch để đánh giá phì đại thất trái và dày 
thành ĐM cảnh hoặc mảng xơ vữa sẽ gây nên 50% bệnh nhân THA bị phân loại sai lầm khi 
xếp họ vào nhóm yếu tố nguy cơ thấp hoặc trung bình, trong khi nếu có thương tổn tim mạch 



 5

phát hiện được qua siêu âm thì họ sẽ được xếp vào nhóm nguy cơ cao hơn. Do đó, siêu âm 
tim và Doppler mạch được khuyến khích sử dụng đặc biệt trên những bệnh nhân mà tổn 
thương cơ quan đích không được phát hiện bằng xét nghiệm thường quy bao gồm điện tim. 
Mặt khác, tìm albumin niệu vi thể cũng được khuyến khích vì có bằng chứng cho thấy đó là 
một dấu chứng nhạy cảm cho tổn thương cơ quan đích, không chỉ ở bệnh nhân ĐTĐ mà còn 
trên bệnh nhân THA. 

Là tổn thương cơ quan đích thường gặp nhất trong bệnh tăng huyết áp, với tần suất 23 - 
48% bệnh nhân tăng huyết áp. Dày thất trái phát hiện nhờ: 

+ XQ: kéo dài cung dưới trái, tỷ lệ tim/lồng ngực ≥ 0,5. 

+ ECG: Nên xem điện tim như là một chỉ định thường quy trên bệnh nhân THA để phát 
hiện thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, rối loạn nhịp. Độ nhạy của điện tim khi phát hiện 
dày thất trái là thấp nhưng chỉ số Sokolow-Lyons (SV1 + RV5 > 38mm) được xem như là các 
yếu tố dự báo độc lập cho các bệnh tim mạch. 

* Phì đại nhĩ trái: ở D2 sóng P hình dạng chẻ đôi, P ≥ 0,12 giây, ở V1 sóng P hai pha 
với pha âm ≥ 0,08 giây. 

* Phì đại thất trái tâm thu: trục trái, chỉ số Sokolov-Lyon (SV1+RV5 hoặc V6 > 38mm 
hoặc RV5 hay RV6 > 26mm) 

+ Siêu âm tim: siêu âm tim nhạy hơn điện tim trong phát hiện dày thất trái và dự báo 
nguy cơ tim mạch. Siêu âm tim được chỉ định rộng rãi và ngày càng phổ biến và khi chưa 
chắc chắn để đưa ra một quyết định điều trị thì kiểm tra bằng siêu âm tim giúp phân loại chính 
xác hơn nguy cơ toàn thể của THA để có hướng điều trị. 

* Dày vách liên thất và thành sau thất trái ≥ 11mm. 

* Nhĩ trái > 4cm hoặc > 2cm/m2. 

* LVM (khối lượng thất trái) tính theo công thức Devereux. LVM bình thường: 139,6 ± 
34,2g cho cả hai giới, dày thất trái khi LVMI (chỉ số khối lượng cơ thất trái) ở nam > 
125g/m2,  nữ > 110g/m2. 

Tuy do bệnh tăng huyết áp gây ra, nhưng một khi đã hình thành, dày thất trái trở thành 
một yếu tố nguy cơ độc lập với nhiều bệnh tim mạch như đột tử, thiếu máu cơ tim, nhồi máu 
cơ tim và suy tim không phụ thuộc vào mức độ huyết áp cao hay bình thường sau điều trị. 

Theo nghiên cứu dịch tễ học cho thấy PĐTT làm nguy cơ xuất hiện suy mạch vành tăng 
gấp 3, suy tim gấp 5, TBMN gấp 6 lần; PĐTT có kèm loạn nhịp tim, nhất là nhịp thất (rung 
thất, ngoại tâm thu thất) nguy cơ đột tử tăng 5-6 lần. Theo Cooper và cs, khi khối lượng thất 
trái tăng 100g thì nguy cơ tử vong tăng 2,1 lần và khi chiều dày thành sau thất trái tăng 0,1cm 
nguy cơ tử vong tăng 7 lần, nguy cơ này độc lập với chức năng thất trái và số động mạch vành 
bị hẹp nặng. 

PĐTT với THA có trũng và không có trũng. Những nghiên cứu siêu âm tim mới đây 
cũng cho thấy chỉ số khối cơ thất trái có khuynh hướng tăng lên ở những người tăng huyết 
áp không có trũng so với người có trũng. 

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ chính của việc xuất hiện tai biến mạch máu não. Các 
động mạch não rất dễ bị tổn thương do bệnh tăng huyết áp, các động mạch dày ra, mất độ đàn 
hồi, biến dạng và dễ làm thành các túi phồng nhỏ, cả động mạch lẫn túi phồng nhỏ đều có 
nguy cơ bị vỡ khi xảy ra cơn tăng huyết áp kịch phát hoặc khi huyết áp tăng rất cao và kéo 
dài. 
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Cơn THA kịch phát quá cao còn có thể gây phù não và các tổn thương vi thể khác làm 
ảnh hưởng đến hoạt động của não. THA còn là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh vữa xơ 
động mạch não và có thể gây nhồi máu não (nhũn não). Thống kê của các tác giã trên thế giới 
cho thấy tần suất tai biến mạch não tăng rất rõ ở những bệnh nhân THA, tần suất đó là 1,7% ở 
nam, 0,8% ở nữ, tăng lên 5,2% ở nam và 3,5% ở nữ nếu là bệnh nhân THA theo nghiên cứu 
của Kannel và cộng sự. Qua những thử nghiệm lớn nghiên cứu điều trị THA thường xuyên đã 
chỉ ra vai trò quan trọng trong việc làm giảm tỷ lệ tai biến mạch máu não trong cả hai dạng 
chảy máu não hoặc thiếu máu não. 

Về lâm sàng những người bệnh bị THA có thể thấy đau đầu nhất là về cuối đêm và sáng 
sớm, ở vùng chẩm, trán, thái dương, có khi đau tản mạn, hoặc đau nữa đầu, chóng mặt, hoa mắt, 
ù tai, giảm khả năng hoạt động trí óc, dễ quên. Nặng hơn có thể có hội chứng não do THA: 
bệnh não do THA, đột quị do thiếu máu não, xuất huyết não, cơn thiếu máu não thoáng qua. 

Thông thường để chẩn đoán THA người ta chỉ dựa vào trị số HA đo tại phòng khám qua 
kỹ thuật đo HA quy ước chuẩn. Tuy  nhiên, có tới 20 - 40% số bệnh nhân này HA chỉ tăng ở 
phòng khám, nhưng lại bình thường ở hầu hết các thời điểm đo, bị ảnh hưởng nhiều hay ít bởi 
các yếu tố tâm lý, môi trường, và có thể những sai lệch do người đo, dụng cụ đo [60]. 
Pickering TG  cho rằng sự chênh lệch giữa hai lần đo trong một lần khám bệnh khác nhau hơn 
nhiều so với điều  các thầy thuốc nhận thức được. Như vậy, HA đo quy ước tại phòng khám 
không phải ảnh được đầy đủ, chính xác gánh nặng HA bệnh nhân phải chịu đựng. Trái lại, HA 
đo ABPM 24 giờ phản ánh được những biến thiên sinh học ngắn hạn, ban ngày, ban đêm tác 
động trên HA và phản ánh gánh nặng THA đầy đủ hơn, trung thực hơn. Nếu chỉ căn cứ vào 
kết quả đo HA quy ước sẽ có một số bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là THA, hoặc bị đánh giá 
sai mức độ THA hoặc trái lại bị bỏ sót, được xem như là người bình thường. Họ sẽ được theo 
dõi, điều trị hoặc bị điều trị không đúng, gây tốn kém, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống và đôi 
khi còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Đo huyết áp liên tục 24 giờ có thể giúp gián biệt 
được 2 trạng thái có trũng(CT) và không có trũng (KCT) của huyết áp. Đo huyết áp liên tục 24 
giờ cho phép ghi lại diễn biến tần số mạch 24 giờ, qua đó có thể cung cấp những thông tin 
quan trọng liên quan đến bệnh lý tim mạch.  ABPM 24 giờ cho phép dự đoán các biến chứng 
tim mạch. Các nghiên cứu chứng tỏ các trị số HA 24 giờ liên quan chặt chẽ với các biến 
chứng tim mạch. Nhờ vào đo HA liên tục 24 giờ người ta đã biết được cụ thể biến thiên của 
HA trong suốt ngày và đêm, từ đó một số vấn đề đã, đang và sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ.  

Đo huyết áp liên tục 24 giờ cho phép ghi lại diễn biến tần số mạch 24 giờ, qua đó có thể 
cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến bệnh lý tim mạch. 

Izzedine Hassane, Benetos A, MPJ Van Boxtel [15]... đều nhận xét: sự gia tăng đột ngột 
của HA vào buổi sáng lúc thức dậy và duy trì ở mức độ cao trong thời gian từ 6 giờ đến 11 
giờ sáng có liên quan đến suất độ cao của các biến chứng tim mạch như: tai biến mạch máu 
não, nhồi máu cơ tim, đột tử do tim, thiếu máu cơ tim (theo dõi bằng máy đo điện tim 24 giờ) 
xảy ra trong thời khoảng này. ABPM 24 giờ và tổn thương cơ quan đích. Liên quan đến mức 
độ THA, thời gian THA: Manica Giuseppe, Pickering TG, Prisant M, đều khẳng định rằng 
các trị số ABPM 24 giờ có liên quan chặt chẽ với tổn thương các cơ quan đích như phì đại 
thất trái, tổn thương chức năng thất trái, xơ hoá tiểu động mạch thận (được đánh giá bằng 
microalbunin niệu 24 giờ), tổn thương não, tổn thương võng mạc, nguy cơ tai biến mạch não, 
bề dày thành động mạch. Các tác giả nhấn mạnh rằng trị số HA của ABPM 24 giờ chứ không 
phải trị số HA đo theo quy ước có liên quan chặt chẽ với sự hiện diện các tổn thương ở cơ 
quan đích [16]. Liên quan đến biến thiên HA: Theo Mancia G., Prisant LM. sự mất khoảng 
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trũng của HA về đêm liên quan chặt chẽ với TBMN, PĐTT, xơ vữa động mạch vành và tiểu 
động mạch cầu thận...  

Ở người bình thường nhịp huyết áp 24 giờ thay đổi ban ngày cao hơn ban đêm, sau 6 
giờ sáng thí huyết áp bắt đầu tăng cho đến giữa trưa sau đó giảm chút ít rồi lại tăng lên từ 15 
giờ cho đến 18 giờ và sau đố giảm dần và thấp nhất là vào lúc 3-4 giờ sáng. Nếu mất sự biến 
thiên này là bệnh lý có thể do tổn thương hệ thần kinh thực vật, cơ quan đích nhất là thận hay 
mất điều hòa do tổn thương não bộ đặc biệt vùng hạ khâu não.  

Nghiên cứu của Verdechia P., Woodhouse K. và cs cho rằng sự mất khoảng trũng của 
HA về đêm là một phản ứng nghịch thường về nhịp sinh học dễ đưa đến các biến chứng như: 
NMCT, loạn nhịp tim, đột tử, nhất là ở phụ nữ. Nghiên cứu của Mustafa Aydin, MD, Ali 
Ozeren,MD và cs cho thấy chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp tiên phát 
không trũng giảm sớm và rõ hơn ở nhóm có trũng. Nghiên cứu của Cuspidi C., Meani S.,và cs 
cho thấy chỉ số khối lượng cơ thất trái, bề dày vách liên thất, đường kính nhĩ trái và gốc động 
mạch chủ cao hơn rõ rệt ở nhóm bệnh nhân tăng huyết áp không có trũng so với nhóm bệnh 
nhân tăng huyết áp có trũng về ban đêm có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu của Hiroshi và cs 
tiến hành ở Yamanashi Nhật Bản, nghiên cứu trên 56 bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát 
bằng đo HA ngoại trú 24 giờ kết quả cho thấy nhóm THA không có trũng HA về ban đêm có 
chỉ số khối lượng cơ thất trái và kích thước nhĩ trái lớn hơn nhóm có trũng. Các nghiên cứu sử 
dụng ABPM 24 giờ tại Việt Nam: năm 1994, lần đầu tiên ở Việt Nam, Nguyễn Mạnh Phan và cs 
nhận xét kết quả nghiên cứu "sử dụng máy đo huyết áp tự động 24 giờ trên bệnh nhân tăng huyết 
áp". Các tác giả đã tìm hiểu các kiểu hình dao động của HA ở bệnh nhân THA đánh giá gánh 
nặng HA bệnh nhân phải chịu đựng qua ABPM 24 giờ. Năm 1997, Nguyễn Diệu Liên Phương 
tổng kết hiệu quả sử dụng máy đo HA tự động 24 giờ tại Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ 
Chí Minh trong chẩn đoán, theo dõi điều trị và tiên lượng bệnh nhân THA. Năm 2000, Bùi 
Xuân Hợp đã khảo sát sự biến thiên HA trong 24 giờ ở người cao tuổi bị THA bằng ABPM. 
Năm 2002, Nguyễn Đăng Cường nhận xét kết quả đo HA bằng máy đo huyết áp tự động 24 
giờ trên 119 bệnh nhân tăng huyết áp tại  bệnh viện 7A đã có kết luận sự tổn thương cơ quan 
đích có liên quan với tính chất “không trũng” của đường biến thiên huyết áp 24 giờ. Năm 
2004, Cao Thúc Sinh nghiên cứu sự biến thiên huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên 
phát bằng kỹ thuật Holter huyết áp 24 giờ, cũng đã có nhận xét biến thiên tần số tim ở người 
bình thường tương tự người tăng huyết áp, tỷ lệ người bình thường không có trũng huyết áp 
ban đêm là 43,3%, người tăng huyết áp là 40% và người già trên 60 tuổi có tỷ lệ không trũng 
huyết áp ban đêm cao hơn ở cả người bình thường và bệnh nhân tăng huyết áp. THA là một 
bệnh đang lưu hành rộng rãi. Khoảng 50 triệu người Mỹ có THA (HATTh>140 mmHg hoặc 
HATTr>90 mmHg) hoặc đang điều trị thuốc chống THA. Việc giảm áp lực máu tới mức bình 
thường dẫn đến giảm tương ứng TBMMN xảy ra. Trong điều trị THA, nếu HATTh giảm 10 
mmHg sẽ giảm 35-40% YTNC của TBMMN. Vữa xơ động mạch là YTNC dẫn đến 
TBMMN, trong đó THATTh hoặc THATTr là yếu tố quan trọng nhất gây nên vữa xơ động 
mạch. Trong một nghiên cứu trên 5.000 người độ tuổi từ 30 đến 60 tuổi được theo dõi trong 
vòng 18 năm, cho thấy khả năng THA gây TBMMN gấp 7 lần so với người không THA. 
Người ta thấy rằng HATTh 160 mmHg hoặc HATTr 95 mmHg nguy cơ TBMMN tăng gấp 3 
lần. Dĩ nhiên những bệnh nhân này nên điều trị thuốc chống THA. Nghiên cứu lâm sàng của 
Frank J Domino, Norman M Kaplan (2004), sử dụng liệu pháp chống THA đã giảm tỉ lệ mắc 
TBMMN khoảng 35-40%; 20%-25% nhồi máu cơ tim (NMCT); và hơn 50% suy tim. Người 
ta đã ước tính rằng, trong các bệnh nhân với THA giai đoạn I (ví dụ, HATTh 140-159 mmHg 
và /hoặc HATTr 90-99 mmHg) và kèm theo các YTNC bệnh tim mạch, nếu duy trì giảm 
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HATTh 12 mmHg liên tục trong 10 năm sẽ dự phòng giảm tỉ lệ tử vong là 9,9%. 

Tỷ lệ xuất huyết não, nhồi máu não ở nhóm bệnh nhân THA  không có trũng cao hơn 
nhóm có trũng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ tổn thương não chung, 
và xuất huyết não ở nhóm bệnh nhân THA không có trũng cao hơn nhóm THA có trũng có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Các trị số trung bình HATT 24 giờ có tổn thương tim, não cao hơn nhóm không có tổn 
thương có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Các trị số trung bình HATTr 24 giờ, HATT ban ngày, 
HATTr ban ngày, HATT ban đêm ở nhóm có tổn thương tim cao hơn nhóm không tổn thương 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Ở mọi vùng địa lí nơi mà được nghiên cứu đều cho thấy THA tâm thu, tâm trương hay 
cả tâm thu lẫn tâm trương là yếu tố nguy cơ độc lập gây ra tất cả các loại bệnh lý tim mạch. 
Có khoảng 8-18% người trưởng thành tăng huyết áp, trong đó hơn một nữa là người cao tuổi. 
Nhưng tỉ lệ các loại THA gây bệnh lý tim mạch như thế nào thì vẫn còn bỏ ngõ. Khi huyết áp 
(HA) tâm thu ≥160mmHg và hoặc là HA tâm trương ≥ 95 mmHg thì nguy cơ tăng 3.1 ở nam 
giới và 2.9 lần ở nữ giới so với HA bình thường. Nếu HA tâm thu 140-159mmHg và HA tâm 
trương 90-94 mmHg thì 50% gia tăng nguy cơ đột quỵ. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học  như 
của R. Collins, R. Peto, S. MacMahon, A. Rogers khi theo dõi trên 40.000 cá thể trong 5 năm  
đưa đến kết luận sự khác biệt huyết áp tâm trương trung bình giữa nhóm điều trị và nhóm 
chứng 5-6 mmHg thì giảm nguy cơ đột quỵ 40%. 45 nghiên cứu trên 450.000 dân phát hiện 
13.000 tai biến cho thấy có tương quan thuận chặt chẽ giữa HA tâm trương và đột quỵ mà 
không phân biệt nhóm tuổi <45, 45-64 hay ≥ 64. Tỷ lệ đột quỵ mới mắc tăng 46% và bệnh 
mạch vành tăng 29% khi HA tâm trương tăng 7,5mmHg. Ở Framingham, sau 38 năm theo dõi 
trên 500 trường hợp tai biến mới cho thấy 30% có HA tâm thu 140-159mmHg; chỉ có 36% ở 
nam và 41% ở nữ có HA tâm thu ≥160mmHg. Như vậy 60% tai biến lần đầu xảy ra khi HA 
tâm thu <160 mmHg. Tại Huế, từ 1992-1994 tác giả Hoàng Khánh nghiên cứu 921 truờng 
hợp đột quỵ thấy THA ở thể XHN 90,45% còn ở thể NMN 62,68%, không biết THA trước đó 
là 72,20%. Nhìn chung thì tỷ lệ mới mắc về bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi liên hệ chặt 
chẽ với huyết áp tâm thu hơn là huyết áp tâm trương [3].  

Liên quan rất rõ về tuổi tác, tăng huyết áp... từ đó gây xơ vữa động mạch và hệ quả 
cuối cùng là gây nhiều biến cố tim mạch trong đó có mạch máu não. 

Và huyết áp cũng liên quan đến chế độ ăn mặn hay không. Từ trước đến nay người ta đã tranh 
luận về ảnh hưởng của lượng muối natri hấp thu vào cơ thể với YTNC bệnh tim mạch. Các 
công trình nghiên cứu ở Phần lan đã cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến lượng 
muối natri cao với gia tăng YTNC bệnh tim mạch. Hai nghiên cứu được thực hiện đo lượng 
natri trong 24 giờ và theo dõi các dữ liệu liên quan THA trên 2.533 nam và nữ từ 25-64 tuổi. 
Thấy lượng natri tăng 100 mmol trong nước tiểu/24 giờ thì gia tăng 15% nguy cơ tử vong của 
BMV, tăng 45% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và tăng 26% nguy cơ tử vong từ các 
nguyên nhân khác. Sự bài xuất lượng natri cao trong nước tiểu (kéo theo tăng lượng natri ăn 
vào) là YTNC tử vong của BMV và bệnh tim mạch, đặc biệt ở đàn ông tăng cân quá mức. 
Mức độ ăn kiêng được khuyến cáo chung là không quá 2,4g natri mỗi ngày (tương đương 6g 
muối ăn natriclorua). Trong thực tế, kết quả nghiên cứu đã khẳng định rõ về mức an toàn và 
tính hiệu quả của chế độ ăn kiêng muối trung bình. Những bệnh nhân THA nếu giảm bớt 
lượng muối ăn khoảng 40 mg/ngày, ít hơn 1/4 mức muối ăn ban đầu sẽ giảm được một nữa 
nguy cơ THA hoặc biến chứng tim mạch. 

2. Dự phòng tăng huyết áp 
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Giảm huyết áp 5,8mmHg thì giảm tần suất đột quỵ 42%. Duy trì huyết áp lý tưởng là 
≤140/90 mmHg bằng nhiều biện pháp khác nhau như giảm cân nếu có béo phì, nên ăn nhạt 
không quá 100mmol/ngày (2,4g Na hay 6 g NaCl/ngày), tránh dùng các thuốc gây THA, tập 
thể dục đều đặn 30-45 phút vào hầu hết các ngày trong tuần, bổ sung kali bằng ăn thêm hoa 
quả - rau tươi gần 90mmol/ngày, duy trì đủ lượng canxi - magie và dùng thuốc hạ huyết áp 
đều đặn [10].  

Chẩn đoán tăng huyết áp cần dựa vào trị số huyết áp, đánh giá nguy cơ tim mạch toàn 
thể gồm tổn thương cơ quan đích... và nguyên nhân thứ phát gây tăng huyết áp. Quy trình 
chẩn đoán tăng huyết áp bằng đo huyết áp nhiều lần, xem xét tiền sử, khám thực thể và xét 
nghiệm cận lâm sàng về bilan huyết áp. 

Cần chú ý đến các ngưỡng huyết áp áp dụng để chẩn đoán THA theo cách đo qua bảng: 

Bảng 4. Ngưỡng huyết áp áp dụng để chẩn đoán THA theo cách đo [8] 

Nơi đo và thời điểm đo HA tâm thu mmHg HA tâm trương mmHg 

Đo huyết áp tại nhà 135 85 

Đo huyết áp tại phòng khám bệnh viện 140 90 

Đo huyết áp lưu động 24 giờ 125-130 90 

- Ban đêm 130-135 85 

- Ban ngày 120 70 

 Nên theo dõi huyết áp tại nhà, tuy nhiên cần chú ý chuẩn hóa và đo đúng quy cách. Số 
đo huyết áp tại nhà thường thấp hơn tại phòng khám hay tại bệnh viện 10/5 mmHg, nên khi 
đánh giá càn chú ý để điều trị.  

 Nếu được thì theo dõi huyết áp lưu động cung cấp nhiều hơn về thông tin huyết áp 
trung bình, huyết áp ngày và đêm, mức độ giao động. Nó có thể cho biết nguy cơ tim mạch, 
tổn thương cơ quan đích, loại yếu tố nhiễu cũng như đánh giá được hiệu quả điều trị tăng 
huyết áp. 

 Cần chú ý đến tiền sử gia đình chú trọng THA, ĐTĐ, rối loạn lipide máu, bệnh tim-
động mạch vành, đột quỵ và bệnh thận. Vậy thì THA đã tồn tại bao lâu ?, các triệu chứng gợi 
ý THA, thuốc làm THA như cam thảo, cocaine, amphetamine, cyclosporine... Lối sống, các 
thói tật như hút thuốc lá, lạm dụng rượu ?, các triệu chứng thiếu máu cục bộ ở tim, não 
thận... ; điều trị thế nào ; các yếu tố môi trường, gia đình... 

 Đánh giá cận lâm sàng thường quy đó là glucose máu, bilan lipide, axit uric máu, 
creatinine máu, kali máu, Hb và Hct, điện tim, nước tiểu. Còn các test khuyến cáo dó là siêu 
âm tim, siêu âm động mạch cảnh, CRP, albumin niệu vi thể, soi đáy mắt. Ngoài ra có thể sử 
dụng một số test mở rộng trong lĩnh vực chuyên khoa như chức năng não, tim, thận; định 
lượng renin, aldosterone, catecholamin, cortocoide, chụp động mạch hay siêu âm thận. 

 Đích cần đạt được còn thùy thuộc đối tượng có hay không có đái tháo đường thể hiện 
qua bảng sau : 

Bảng 5. Đích huyết áp cần đạt [8] 

Mức huyết áp cần đạt Không bị  

đái tháo đường 

Đái tháo đường 
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Tối ưu <140/85mmHg <130/80mmHg 

Tối thiểu <150/90mmHg <140/80mmHg 

Với huyết áp đo tại nhà thì hay huyết áp lưu động thì trị trên giảm 10/5mmHg. 

Điều chỉnh lối sống để dự phòng và điều trị THA [10]: 

- Giảm cân nếu có thừa cân và nên duy trì BMI lý tưởng từ 20-25kg/m2 và thấy giảm 
5-10mmHg huyết áp khi giảm được 10kg. 

- Hạn chế uống rượu ( < 30 ml Ethanol, < 720 ml Bia, < 300 ml đối với rượu vang, < 
60 ml WhisKy, < 15 ml Ethanol đối với phụ nữ và người nhẹ cân/ ngày ). Hạn chế uống rượu 
vì rượu gây tăng huyết áp, tăng triglixerit, dễ gây rung nhĩ kịch phát và gây bệnh cơ tim với 
huyết khối trong buồng thất. Và cũng giảm được 2-4mmHg huyết áp. 

- Tăng cường hoạt động thể lực: tập thể dục tốt nhất là đi bộ nhanh, lao động chân tay 
(30 - 40 phút / ngày ) thì cũng giảm 4-9mmHg huyết áp. 

- Ngừng thuốc lá. Thuốc lá làm tăng fibrinogen, tăng kết dính tiểu cầu, tăng dung tích 
huyết cầu từ đó làm tăng độ quánh máu, làm phình mạch đặc biệt là mạch máu não. 

- Giảm thức ăn có nhiều mỡ bảo hoà và cholesterol để có lợi cho tim mạch. Được áp 
dụng nhất là những đối tượng béo phì vì giảm cân cũng làm hạ HA và đái tháo đường. Tăng 
cholesterol máu: chế độ ăn giảm mỡ động vật (25-30% năng lượng) trong đó mỡ bảo hoà ít 
hơn 7% tổng năng lượng, mỡ đa không bảo hoà trên 10% tổng năng lượng, mỡ đơn không bảo 
hoà trên 20% và nên dùng dầu thực vật nhưng tránh phi dầu vì như vậy chỉ còn chuỗi nặng 
nên giống mỡ động vật; dùng thuốc giảm cholesterol chọn hay phối hợp một trong những 
nhóm sau: résines, statins, axit nicotinic hay fibrates. Có thể dùng ngưu tất. Ăn đủ Kali (90 
mmol/ ngày), ăn đủ Magiesium và calcium để dự phòng THA. Hạn chế muối <100mmol/ngày 
(<2,4g natri hay <6g muối) giảm 2-8mmHg huyết áp. 

- Thư giãn tránh bớt căng thẳng về tâm lý. 

Kế hoạch theo dõi huyết áp dựa trên số đo lần đầu khi khám: 

Huyết áp tâm thu < 130 mmHg, huyết áp tâm trương < 85 mmHg: kiểm tra trong hai 
năm và đánh gía lại trong 5 năm. 

Huyết áp tâm thu  130 - 139 mmHg, huyết áp tâm trương  85 - 89 mmHg hay là huyết 
áp độ 1 nhưng sau đó <140/90mmHg thì kiểm tra trong một năm và đánh giá hàng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Không đạt được huyết áp mục tiêu 

Lựa chọn thuốc khởi đầu 

Không có chỉ định bắt buộc Chỉ định bắt buộc 

Các thuốc hạ huyết áp 
khác (ƯCMC, ƯCTT, 
chẹn β, chẹn Ca++, lợi 
tiểu khi cần 

 

THA giai đoạn 2,3: 
- Kết hợp 2 loại thuốc 
(thiazide), ƯCMC, 
ƯCTT, chẹn β, chẹn 
Ca++ 

THA giai đoạn 1: 
- Thiazide 
- Có thể ƯCMC, 
ƯCTT, chẹn β, chẹn 
Ca++/ kết hợp thuốc 

Cải thiện lối sống 



 11

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.Các bước điều trị tăng huyết áp theo các giai đoạn 

Huyết áp tâm thu  140 - 159 mmHg, huyết áp tâm trương 90 - 99 mmHg: tùy theo có 
tổn thương cơ quan đích hay biến chứng tim mạch hoặc ĐTĐ hay nguy cơ tim mạch 10 năm 
từ 20% trở lên khẳng định sau 12 tuần rồi mới điều trị; còn nếu không có các tình trạng trên 
thì đánh giá lại hàng tháng và nếu huyết áp vẫn ở mức đó và nguy cơ bệnh tim mạch từ 20% 
trưở lên thì điều trị. 

Huyết áp tâm thu 160 - 179 mmHg, huyết áp tâm trương 100 - 109 mmHg: Xử trí sau 
khẳng định 3-4 tuần khi có tổn thương cơ quan đích hay biến chứng tim mạch hay giới thiệu 
đến cơ sở Y tế nếu không có tổn thương cơ quan đích thì đánh giá lại hàng tuần và nếu huyết 
áp vẫn ở mức đó sau 4-12 tuần thì điều trị. 

Huyết áp tâm thu ≥ 180 mmHg, huyết áp tâm trương ≥ 110 mmHg: Xử trí hay giới  
thiệu ngay đến cơ sở Y tế theo dõi khẵng định sau 1-2 tuần mới điều trị. 

Bảng 6. Chọn thuốc hạ huyết áp với chỉ định bắt buộc [8] 

Chỉ định bắt buộc Thuốc thích hợp Đích kiểm soát 

Lớn tuổi kèm THA tâm thu đơn 
độc 

Lợi tiểu 

Chẹn kênh canxi 
dihydropyridine 

TBMMN 

TBMMN 

Bệnh thận : 

- Bệnh thận ĐTĐ typ 1 

- Bệnh thận ĐTĐ typ 2 

- Bệnh thận không do ĐTĐ 

 

Ức chế men chuyển 

Ức chế thụ thể  

Ức chế men chuyển 

 

Tiến triển suy thận 

Tiến triển suy thận 

Tiến triển suy thận 

Bệnh tim : 

- Sau NMCT 

 

- Rối loạn chức năng thất trái 

 

Ức chế men chuyển 

Chẹn beta 

Ức chế men chuyển 

 

Tỷ lệ tử vong 
Tỷ lệ tử vong 

Suy tim 

Tỷ lệ tử vong 
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Suy tim ứ huyết 

(luôn kèm lợi tiểu) 

Chẹn beta 

Spirinolactone 

Tỷ lệ tử vong 

Tỷ lệ tử vong 

Dày thất trái Ức chế thụ thể  Tỷ lệ mắc bệnh và tử 
vong do tim mạch 

Bệnh mạch máu não Ức chế men chuyển+ lợi 
tiểu 

Lợi tiểu 

Đột quỵ tái phát 

 

Đột quỵ tái phát 

 Để làm giảm phì đại thất trái thì thuốc chẹncanxi, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể 
angiotensin II thấy có hiệu quả hơn chẹn beta và lợi tiểu. Ức chế men chuyển hay ức chế thụ 
thể lại cho kết quả tốt đối với việc làm giảm protein niệu hơn loại thuốc khác đặc biệt là hơn 
chẹn canxi. Thấy làm giảm protein niệu ở ĐTĐ typ 1 bằng ức chế men chuyển và ĐTĐ typ 2 
bằng ức chế thụ thể angiotensin II. Khi sử dụng đơn trị liệu thì lợi tiểu hay chẹn canxi có thể 
làm giảm huyết áp tốt hơn khi sử dụng ức chế men chuyển hay chẹn beta và dùng chẹn anpha 
làm giảm triệu chứng ở người có bệnh lý tiền liệt tuyến. Không dùng ức chế men chuyển và 
ức chế angiotensin II cho phụ nữ có thai. Bảng trên cho chúng ta thấy tính chọn lọc thuốc điều 
trị tăng huyết áp theo từng loại bệnh. Cũng cần tính đến tương tác thuốc, các nhóm bệnh nhân 
tăng huyết áp đặc biệt như ở người cao tuổi, trẻ tuổi, có tai biến mạch máu não, kèm hội 
chứng chuyển hóa, đái tháo đường, bệnh thận, ở phụ nữ có thai. 

Kiểm soát bệnh hay yếu tố nguy cơ phối hợp 

- Điều trị và dự phòng đái tháo đường vì lẽ biến chứng xơ vữa động mạch là thường 
gặp, ước tính có 75% tử vong do đái tháo đường có xơ vữa động mạch. Không chỉ thế mà còn 
do các gốc tự do, các sản phẩm đường hóa, tăng sinh tế bào cơ trơn, rối loạn NO và hoạt hóa 
tiểu cầu... Có thể tóm tắt về khuyến cáo như sau [12]: 

+ Kiểm soát nghiêm ngặt huyết áp và lipid máu (nhóm IIa, mức B). 

+ Lợi ích là ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể angiotensin II (nhóm I, mức A). 

+ Kiểm soát đường máu ≤126mg/dL (nhóm I, mức A). 

+ Đích cần đạt của HbA1C ≤ 7% (nhóm Iia, mức B). 

+ Đái tháo đường có tăng cân béo phì thì ích lợi là sử dụng metformin.  

- Sử dụng axit folic, vitamine nhóm B để điều trị tăng homocysteine tỏ ra rất hiệu quả. 

- Sau mãn kinh nên sử dụng estrogene để giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh mạch vành. 

- Phát hiện và điều trị sớm các bệnh van tim: chủ yếu sử dụng thuốc chống đông như 
Warfarin... khi có rung nhĩ. 

- Sử dụng chống ngưng tập tiểu cầu trong trường hợp xơ vữa động mạch: 
Aspirine/ticlopidine/dypiridamol/trifusal (disgren)... 

Bảng 7. Dự phòng tăng huyết áp theo nhóm nguy cơ [10] 

Giai đoạn HA 

mmHg 

Nguy cơ nhóm A Nguy cơ nhóm B Nguy cơ nhóm C 

 - Không có yếu tố 
nguy cơ. 

- Không có tổn 
thương cơ quan 

- Có ít nhất 1 yếu tố 
nguy cơ. 

- Không có đái tháo 
đường. 

- Tổn thương cơ 
quan đích/bệnh tim 
mạch trên lâm sàng. 

- Và/hoặc đái tháo 
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đích. 

- Không có bệnh tim 
mạch trên lâm sàng. 

- Không có tổn 
thương cơ quan 
đích. 

- Không có bệnh tim 
mạch trên lâm sàng. 

đường. 

- Có hay không có 
yếu tố nguy cơ khác. 

Bình thường cao 

(130-139/85-89) 

Thay đổi lối sống Thay đổi lối sống Điều trị thuốc 

THA Giai đoạn I 
(140-159/90-99) 

Thay đổi lối sống tới 
12 tháng 

Thay đổi lối sống tới 
5 tháng 

Điều trị thuốc 

THA giai đoạn II và 
III(≥160/≥100) 

Điều trị thuốc Điều trị thuốc Điều trị thuốc 

Cần phải theo dõi, đánh giá lại huyết áp của từng cá thể vì nguy cơ tim mạch tăng theo 
tuổi. Cụ thể thời gian theo dõi huyết áp tùy thuộc mức huyết áp của từng bệnh nhân. Để dự 
phòng và điều trị tốt người ta thường sắp xếp các yếu tố nguy cơ thành từng nhóm, tuỳ theo 
mức độ tăng huyết áp của từng người mà đề ra cách xử lý cụ thể thích hợp:  

Nhóm nguy cơ A: 

Bao gồm bệnh nhân huyết áp bình thường - cao , THA độ I, II, hoặc III không có bệnh 
tim mạch trên lâm sàng, không có tổn thương cơ quan đích hoặc yếu tố nguy cơ. Đối với bệnh 
nhân nằm trong nhóm có huyết áp ở mức bình thường - cao (130 - 139 / 90 - 99 mmHg) thì 
cần điều chỉnh lối sống. Tăng huyết áp độ I nhóm nguy cơ A cần theo dõi lâu hơn (Đến một 
năm) kèm với điều chỉnh lối sống và đo huyết áp nghiêm ngặt. Nếu như huyết áp không trở 
lại bình thường ( > 140/ 90 mmHg) cần điều trị bằng thuốc. Đối với THA độ II, III cần điều 
trị bằng thuốc ngay từ đầu và kèm với điều chỉnh lối sống. 

Nhóm nguy cơ B: 

Tăng huyết áp không có bệnh tim mạch lâm sàng, không tổn thương cơ quan đích 
nhưng có lớn hơn một yếu tố nguy cơ nêu trên mà không phải tiểu đường. Nhóm này chiếm 
phần lớn bệnh nhân THA. Nếu có nhiều yếu tố nguy cơ cần cân nhắc thuốc chống THA trước 
khi bắt đầu điều trị. Phải nhấn mạnh đến điều chỉnh lối sống và điều trị những yếu tố nguy cơ 
có thể điều chỉnh được. Trong nhóm này đối với bệnh nhân thuộc nhóm có huyết áp mức bình 
thường - cao thì chỉ cần điều chỉnh lối sống. Tăng huyết áp độ I  nhóm nguy cơ B cần theo dõi 
trong thời gian khoảng 06 tháng, kèm với điều chỉnh lối sống và đo huyết áp nghiêm ngặt. 
Nếu như huyết áp không trở lại bình thường (> 140/90 mmHg) cần điều trị bằng thuốc. Đối 
với huyết áp độ II, III cần điều trị bằng thuốc ngay từ đầu và kèm với điều chỉnh lối sống. 

Nhóm nguy cơ C: 

Gồm THA có biểu hiện tim mạch trên lâm sàng hoặc tổn thương cơ quan đích như nêu 
trên. Theo ý kiến của JNC VI nên điều trị bằng thuốc ngay ở những bệnh nhân có huyết áp 
bình thường - cao, cũng như suy thận, suy tim hoặc tiểu đường. Điều chỉnh lối sống cũng rất 
quan trọng và luôn luôn nhớ trên những bệnh nhân này. 

Phân nhóm nguy cơ có ý nghĩa đối với bệnh nhân và giúp cho thầy thuốc thực hành có 
hướng xử lý đúng đắn, đồng thời nó giúp cho thầy thuốc đánh giá được nguy cơ tuyệt đối, 
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nguy cơ tương đối trên những chương trình đã được lập sẵn cho bệnh nhân cụ thể, theo dữ 
liệu nghiên cứu của dịch tễ học. 

2. Điều trị tăng huyết áp trong giai đoạn cấp tai biến mạch máu não 
Tăng huyết áp rất thường gặp sau đột quỵ, nó ảnh hưởng nhiều đến dự hậu do vậy cần thiết 
phải điều trị kịp thời và thích hợp. Điều trị hạ huyết áp còn tùy thuộc thể tai biến là nhồi máu 
não hay xuất huyết não mà tốc độ hạ huyết áp có khác nhau. Đối với nhồi máu não thì giảm 
15% trong 24 giờ đầu, còn xuất huyết não thì làm giảm 10-20% trong giờ đầu tiên và sau đó 
cũng giảm từ từ như trong nhồi máu não vậy để nhằm tránh thiếu máu não do huyết áp hạ 
nhanh, gây hậu quả xấu hơn do làm mất khả năng tự điều hòa của não [13].  

Dù đó là nhồi máu não hay xuất huyết thì khi mà huyết áp tâm thu và hoặc là huyết áp 
tâm  trương ≥ 230/140mmHg thì khuyến cáo điều trị bằng natri nitroprussid truyền tĩnh mạch 
0,5-10mcg/kg/phút hay là truyền nicardipin với liều khởi đầu 5mg/giờ và cần điều chỉnh liều 
có thể tăng từng mức liều 2,5mg/giờ cách mỗi 5 phút cho tới liều tối đa 15mg/giờ. Cần theo 
dõi huyết áp mỗi 10 phút để phát hiện tụt huyết áp. Nếu có tụt huyết áp thì sử dụng 
epinephrine 0,1-2mg/giờ kèm dobutamine 5-50mg/giờ [13], [14], [17]. 

Khi huyết áp tâm thu và hoặc là tâm trương >180/105 qua 2 lần đo cách nhau 5-10 
phút đối với xuất huyết não thì sử dụng labetalol 10mg tĩnh mạch trong 1-2 phút, nhắc lại liều 
trên hay tăng gấp đôi cách mỗi 10-20 phút cho đến tổng liều tối đa là 300mg. Nếu labetolol bị 
chống chỉ định (hen phế quản, suy tim, rối loạn dẫn truyền và nhịp chậm…) thì dùng enalapril 
tĩnh mạch với liều 1,25 2,5mg mỗi 6 giờ. với liều  khởi đầu 5mg/giờ truyền tĩnh mạch sau đó 
tang 2,5mg/giờ mỗi 5 phút đến khi đạt liều tối đa 15mg/giờ [13], [17].  

Đích cần đạt được là huyết áp khoảng 160/90 mmHg, hay huyết áp trung bình 
<130mmHg.  

Khuyến cáo năm 2011 theo nghiên cứu CHHIPS (Controlling Hypertension and 
Hypotension  Immediately Post-Stroke) ở bệnh nhân nhồi máu não thì dung thuốc hạ huyết áp 
khi huyết áp tâm thu >160mmHg bằng labetalol/lisinopril thì không thấy bất lợi nào trong 2 
tuần đầu và giảm tử vong trong vòng 3 tháng có ý nghĩa. Khi huyết áp từ 220/120 thì sử dụng 
ngay Candesartan trong nghiên cứu ACCESS, giảm 15% trong 24 giờ đầu trong nhồi máu 
não. Điểm giống nhau giữa Hội Đột quỵ châu Âu và Mỹ là đều chấp thuận ưu tiên sử dụng 
labetalol, sau đó khác là ở Mỹ sử dụng Nicardipin còn ở châu Âu thì lại dùng urapidil. Đối 
với xuất huyết não theo INTERACT (Intensive BP Reduction in Acute Cerebral Hemorrhage) 
đích cần đạt là 160/90mmHg và có thể xuống đén 140mmHg đối với huyết áp tâm thu trong 6 
giờ so với lúc đầu 180mmHg hay còn theo ATACH-II  thì yêu cầu giảm trong 3 giờ [17].  

Sau giai đoạn cấp cần tiếp tục theo dõi huyết áp để tiếp tục điều trị, theo dõi như trong 
khuyến cáo dự phòng. 
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