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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

 BỆNH UỐN VÁN  

I. ĐỊNH NGHĨA: 

Bệnh uốn ván là một nhiễm trùng nhiễm độc cấp tính, là do Clostridium tetani gây 

nên. Trực khuẩn này phát triển tại vết thƣơng trong điều kiện yếm khí tiết ra độc tố 

tetanospasmin,ảnh hƣởng đến thần kinh – cơ. Các triệu chứng của bệnh đƣợc biểu hiện: 

co cứng cơ kèm theo đau, trƣớc tiên là cơ nhai, cơ mắt, cơ gáy và sau đó là cơ thân. 

II. DỊCH TỂ HỌC: 

1) Tác nhân gây bệnh: 

 Vi trùng uốn ván Clostridium tetani là vi khuẩn Gram dƣơng (Gr+) sinh ra độc 

tố, phát triển tốt trong môi trƣờng yếm khí, có thể tạo thành bào tử có sức đề kháng cao, 

chịu đựng nƣớc nóng đun sôi 1-38 độ C, có thể sống nhiều năm ngoài môi trƣờng. 

  Clostridium tetani có trong đất, cát bụi, phân trâu bò ngựa và gia cầm, cống 

rãnh, dụng cụ phẫu thuật không tiệt trùng kỹ …, xâm nhập vào các vết thƣơng, vết xây 

xƣớc phát triển thành ổ nhiễm trùng  gây bệnh uốn ván. 

2) Đƣờng xâm nhập của vi trùng:  

 Vết thƣơng da (nhất là vết thƣơng bẩn, dập nát nhiều ngày), vết thƣơng bỏng, vết 

tiêm chích không bảo đảm vô trùng, các vết mổ kém vô trùng. 

 Các tổn thƣơng da kéo dài: chân - loét da hoại tử, ung thƣ da. 

 Phá thai và đỡ đẻ không vô trùng. 

 Không tìm thấy ngõ vào (20-30%). 

3) Cảm thụ bệnh: 

 Tất cả các tuổi đều có thể mắc bệnh, thƣờng gặp nam nhiều hơn nữ. 

 Sau khi mắc bệnh thƣờng không tạo đƣợc miễn dịch bền vững. 

 Nhóm ngƣời có nguy cơ cao mắc bệnh:  

 Ngƣời làm nông. 

 Ngƣời chăn nuôi gia súc và gia cầm. 

 Ngƣời dọn vệ sinh cống rãnh, chuồng trại. 

 Công nhân xây dựng các công trình. 

 Nghiện chích ma túy. 

III. LÂM SÀNG: 

1) Các thời kỳ của bệnh: 

 Thời kỳ ủ bệnh: Tính từ khi có vết thƣơng đến khi cứng hàm. Trung bình 7 - 14 

ngày, ngắn nhất 48 - 72h. 

 Thời kỳ khởi phát: Tính từ lúc cứng hàm đến khi có cơn co giật đầu tiên , từ 2 - 5 

ngày.  
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 Thời kỳ toàn phát: Từ khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng của bệnh, 10 - 14 

ngày. 

 Thời kỳ phục hồi: trung bình 3 - 4 tuần. 

2) Các  thể lâm sàng chính: 4 thể 

a. Uốn ván toàn thân: thƣờng gặp nhất 

 Khởi phát mỏi quai hàm, nhai khó, nuốt khó, nuốt vƣớng, uống sặc, dần dần hàm 

cứng (không há lớn đƣợc, cơ nhai co cứng nỗi rõ khi nhai. Khi dùng que đè lƣỡi ấn hàm 

không xuống, thì hàm càng gắn chặt hơn (dấu hiệu Trismus). 

 Giai đoạn toàn phát:  

 Xuất hiện co cứng cơ: bắt đầu từ cơ nhai, sau đến cơ mặt, tuần tự đến cơ gáy, cơ 

lƣng, cơ bụng, cơ chi dƣới. Cuối cùng mới đến cơ chi trên, hiếm khi co cứng cơ liên 

sƣờn. Tùy theo nhóm cơ co cứng nào chiếm ƣu thế, bệnh nhân có thể có các tƣ thế sau:  

 Cong ƣỡn ngƣời ra sau: co cứng cơ phía sau cột sống. 

 Thẳng cứng cả ngƣời nhƣ tấm ván: cứng cơ trƣớc và sau cột sống. 

 Cong ngƣời sang một bên: co cứng cơ một bên cột sống. 

 Gấp ngƣời về phía trƣớc: co cứng cơ phía trƣớc cột sống. 

 Co giật và co thắt: co giật cứng toàn thân tự nhiên hay do kích động bởi va chạm, 

ánh sáng, tiếng ồn, nguy hiểm nhất là co thắt hầu họng gây khó nuốt, sặc đàm, co thắt 

thanh quản, dẫn đến tím tái, ngƣng thở. 

 Tỉnh táo, thƣờng không sốt lúc khởi phát. 

b. Uốn ván cục bộ: co cứng cơ khu trú ở vị trí xứng với nơi xâm nhập của vị trùng 

uốn ván, bệnh thƣờng nhẹ, kéo dài, diễn tiến tự khỏi. 

c. Uốn ván thể đầu: cũng là uốn ván cục bộ, vết thƣờng ở khu đàu mặt cổ, thời gian 

ủ bệnh ngắn. Có 2 loại biểu hiện: 

 Thể không liệt: khởi đàu với triệu chứng co thắt vùng hầu họng, lầm bệnh nhân 

khó nuốt, uống sặc 

 Thể liệt: thƣờng gặp hơn, liệt mặt ngoại biên, liệt dây thần kinh II, IV, VI. 

 Uốn ván rốn: 

 Thời gian ủ bệnh 3 - 5 ngày, tối đa 28 ngày, rốn nhiễm trùng ƣớt và rụn sớm vào 

ngày thứ 4. 

 Biểu hiện: trẻ bỏ bú, nhắm mắt, khóc không ra tiếng rồi không khóc, bụng co 

cứng, bàn tay nắm chặt, chân co cứng, trẻ thƣờng sốt cao, co giật nhiều, co thắt tím tái, tỉ 

lệ tử vong 70 - 80% do suy hô hấp, bội nhiễm, suy dinh dƣỡng. 

IV. CẬN LÂM SÀNG: 

 Nuôi cấy vi trùng uốn ván và xác đinh đọc lực của vi trùng (bệnh phẩm là dịch 

vết thƣơng nghi ngờ là ngõ vào, cấy trong môi trƣờng yếm khí). Kết quả thƣờng trễ và 

cấy vi trùng âm tính cũng không loại đƣợc chẩn đoán. 

 Đo nồng độ kháng thể với độc tố uốn ván trong máu. 
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V.  CHẨN ĐOÁN: 

1) Chẩn đoán sơ bộ: 

 Yếu tố dịch tể: có ngõ vào phù hợp với diễn tiến bệnh (20 - 30% ). 

 Lâm sàng: 

 Cứng hàm, co cứng cơ, co giật. 

 Hai đặc điểm đáng chú ý: tỉnh táo, không sốt hoặc sốt nhẹ trong 48 - 72h đầu. 

 Lƣu ý: 

 Ngƣời già: cứng hàm và co giật thƣờng không rõ hay gặp nhất là nuốt nghẹn, 

nuốt sặc, co thắt vùng hầu họng, thanh quản ứ đọng đàm nhớt nhiều. 

 Trẻ sơ sinh (uốn rán rốn): trẻ sinh ra khỏe mạnh, bú và khóc bình thƣờng, bệnh 

xảy ra sau khi sinh từ ngày 3 - 28, bỏ bú - khóc nhiều - không khóc - co giật toàn thân 

liên tục - thƣờng sốt cao. 

 Cận lâm sàng: thực tế ít sử dụng. 

2) Chẩn đoán độ nặng: 3 chẩn đoán phân biệt, 4 biến chứng 

VI. ĐIỀU TRỊ: 

 Trung hòa độc tố uốn ván. 

 Xử trí tốt vết thƣơng. 

 Điều trị nhiễm trùng. 

 Điều trị co giật. 

 Chỉ định mở khí quản. 

 Điều trị các biến chứng. 

 Dinh dƣỡng 

 Chăm sóc và theo dỏi 

Tham khảo phát đồ điều trị uốn ván bệnh viện Nhiệt Đới (trang 2,3,4). 

VII. PHÒNG NGỪA: 

 Phòng ngừa sau khi bị uốn ván. 

 Phòng ngừa sau khi bị vết thƣơng. 

Tham khảo phác đồ điều trị uốn ván bệnh viện Nhiệt Đới (trang 5). 

VIII. XỬ LÝ CẤP CỨU TẠI BV BÌNH DÂN: 

 Do tính chất là bệnh viện chuyên về ngoại khoa, nên khi bệnh nhân đến bệnh 

viện với các vết thƣơng nông do: trầy xƣớc, vật sắc nhọn, các vật dụng gây thƣơng tích 

không xác định tính chất, sẽ đƣợc xử trí nhƣ sau:  

 Rửa vết thƣơng. 

 Khâu vết thƣơng nếu cần, băng bó vết thƣơng . 

 Test và chích thuốc SAT 1500đv (TDD). 

 Tƣ vấn bệnh nhân đi khám bệnh viện nhiệt đới khi có các triệu chứng của uốn 

ván xuất hiện. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

GIẢM ĐAU CẤP SAU PHẪU THUẬT 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa: 

Đau là một cảm giác và cảm xúc khó chịu gây ra do những tổn thƣơng mô thực sự 

hay tiềm tàng. Đau là kinh nghiệm đƣợc lƣợng giá bởi cảm giác, nhận thức chủ quan, 

cũng nhƣ tác động xã hội của mỗi cá nhân. 

2. Đƣờng dẫn truyền cảm giác đau 

3. Các thụ thể đau và sợi thần kinh dẫn truyền đau: 

Có 3 loại thụ thể đau: Thụ thể cơ nhiệt A, thụ thể đau đa thức C và thụ thể đau ở 

da mới đƣợc mô tả gần đây, thụ thể này chỉ bị kích hoạt trong quá trình viêm. 

 Thụ thể A: Dẫn truyền cảm giác đau nhanh, ngắn, dễ định vị, liên quan đến sợi 

nhỏ myelin A, đáp ứng chủ yếu với các kích thích cơ học. 

 Thụ thể C: Dẫn truyền cảm giác đau chậm, lan tỏa khó định vị, liên quan đến sợi 

C không có myelin và đáp ứng với nhiều kích thích nguy hại khác nhau (nhƣ hóa học, 

nhiệt, cơ học). Thụ thể này cũng đóng vai trò gây đỏ da khi viêm do nguyên nhân thần 

kinh. 

4. Đƣờng dẫn truyền cảm giác đau: 

Đƣờng dẫn truyền cảm giác đau tổng quát bao gồm 3 neuron: 

 Neuron 1: Dẫn truyền cảm giác đau từ ngoại biên đến tủy sống, thân nằm tại 

hạch sống. 

 Neuron 2: Dẫn truyền cảm giác đau từ tủy sống lên đồi thị, hệ lƣới và trung não; 

thƣờng bắt chéo tại tủy sống, đi lên trong bó tủy đồi thị bên. 

 Neuron 3: Dẫn truyền cảm giác đau từ đồi thị, hệ lƣới, vùng dƣới đồi và hệ viền 

đến vỏ não cảm giác.  

Bảng: Phân loại các dây thần kinh 

Loại sợi Chức năng 
Đƣờng kính 

(micromét) 

Tốc độ dẫn truyền 

(mét/ giây) 

Lớn, có myelin 

A  
Nhận cảm trong cơ thể, 

vận động 
12 – 20 70 – 120 

A Sờ nhẹ, áp lực 5 – 12 30 – 70 

A Vận động thoi cơ 3 – 6 15 – 30 

Nhỏ, có myelin 

A Đau, lạnh, sờ 2 – 5 12 – 30 

B Tự động trƣớc hạch  3 3 – 15 
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Không có myelin 

C 
Đau, nhiệt độ, giao cảm 

sau hạch 
0,4 – 1,3 0,5 – 2 

 

Hệ thống đồi thị – vỏ não cảm giác có vai trò nhận biết, phân tích cảm giác đau 

(tính chất, cƣờng độ, thời gian, khu trú). Hệ thống lƣới, vùng dƣới đồi, đồi thị, hệ viền có 

vai trò gây chú ý đến cảm giác đau tạo cảm xúc khó chịu, thôi thúc cơ thể phản ứng.  

5. Phân loại đau: 

Có nhiều cách phân loại đau: 

 Theo sợi thần kinh dẫn truyền: 

 Đau nhanh: Đau nhói, mạnh, khu trú, đƣợc dẫn truyền theo sợi A. 

 Đau chậm: Đau âm ỉ, lan toả, gây khó chịu, đƣợc truyền theo sợi C. 

 Theo thời gian xuất hiện và duy trì: 

 Đau cấp tính thƣờng xảy ra với hệ thần kinh còn nguyên vẹn. Nguyên nhân do 

chấn thƣơng, phẫu thuật, bệnh lý cấp tính. 

 Đau vƣợt quá thời gian khỏi bệnh hoặc kéo dài trên 3 tháng đƣợc xem là đau mạn 

tính. 

Đau cấp và mạn tính có thể cùng tồn tại một lúc. 

 Theo mức độ khu trú: 

 Đau nông thƣờng xuất hiện trên bề mặt. 

 Đau sâu không khu trú rõ ràng và thƣờng kèm theo buồn nôn, vã mồ hôi, thay đổi 

huyết áp. 

 Theo bệnh lý: 

 Đau do viêm, sau mổ: Thƣờng do các chất trung gian hóa học phóng thích ra từ 

các tế bào máu và các mô bị tổn thƣơng; do các sợi thần kinh hƣớng tâm và các sợi giao 

cảm.  

 Đau do bệnh lý thần kinh: Dây thần kinh bị tổn thƣơng gây rối loạn phóng thích 

các chất dẫn truyền, rối loạn hệ thống kiểm tra các thông tin đau ở thần kinh trung ƣơng. 

  Ảnh hƣởng của đau cấp sau phẫu thuật: 

 Các đáp ứng của cơ thể tùy thuộc vào mức độ và thời gian kích thích lên các thụ 

thể đau, ảnh hƣởng đến tất cả hệ tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, đông máu, miễn 

dịch và tâm lý của bệnh nhân. 

 Hệ hô hấp: 

 Giảm dung tích sống, thể tích khí thƣờng lƣu, thể tích khí cặn 

 Tăng trƣơng lực cơ bụng và giảm chức năng cơ hoành 

 Không thể hít sâu và ho hiệu quả  

 Tăng tiêu thụ oxy và sản xuất acid lactic 

 Thiếu Oxy máu, tăng CO2 máu, ứ đọng chất tiết, xẹp phổi và viêm phổi 

 Thuốc nhóm Morphine có thể gây suy hô hấp 

 Hệ tim mạch: 
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 Nhịp tim nhanh, tăng thể tích nhát bóp. 

 Tăng công tim và tăng tiêu thụ oxy cơ tim. 

 Tăng nguy cơ nhồi máu và thiếu máu cơ tim. 

 Hệ tiêu hóa và tiết niệu: 

 Liệt ruột, buồn nôn, nôn. 

 Khó tiểu. 

 Đáp ứng thần kinh nội tiết: 

 Tƣơng tác trục hạ đồi – tuyến yên – thƣợng thận và giao cảm – thƣợng thận. 

 Ứ muối và nƣớc. 

 Tăng đƣờng huyết, acid béo tự do, thể ceton và acid lactic. 

 Tăng chuyển hóa, dị hóa đạm, cân bằng nitơ âm. 

 Rối loạn đông máu: 

 Giảm các yếu tố chống đông tự nhiên . 

 Ức chế quá trình tiêu sợi huyết. 

 Tăng hoạt tính của tiểu cầu, tăng độ nhớt máu. 

 Thuyên tắc tĩnh mạch sâu. 

 Đáp ứng tâm lý  

 Bệnh nhân lo lắng, sợ hãi. 

 Mất ngủ (rất khó điều trị). 

 Giận dữ, không tƣơng tác với mọi ngƣời. 

 Mất kiểm soát. 

 Nguyên tắc điều trị đau cấp sau phẫu thuật: 

 Giảm đau đa mô thức bao gồm nhiều hƣớng tiếp cận nhƣ giáo dục - tâm lý trị 

liệu, sử dụng nhiều hơn một phƣơng thức giảm đau (thuốc, kỹ thuật) có cơ chế tác dụng 

khác nhau ở hệ thần kinh trung ƣơng và ngoại biên, tạo ra tác dụng cộng hợp nhằm giảm 

đau hiệu quả với tác dụng không mong muốn tối thiểu của từng phƣơng pháp. 

 Mô hình giảm đau đa mô thức hiện nay đang đƣợc áp dụng rộng rãi cho bệnh 

nhân sau phẫu thuật nhờ hiệu quả giảm đau tối đa, gia tăng chất lƣợng điều trị và hồi 

phục sớm sau phẫu thuật.  
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 

TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC 

I. ĐÁNH GIÁ ĐAU SAU PHẪU THUẬT: 

Việc đánh giá đau sau phẫu thuật không chỉ dừng lại ở đánh giá lâm sàng thông qua 

các thang điểm đau; mà còn dựa trên bao gồm cả tiền căn đau sau phẫu thuật, bệnh lý 

nền, các suy giảm chức năng cơ quan trƣớc đó cũng nhƣ các yếu tố về tâm lý, cảm xúc, 

môi trƣờng và xã hội của từng bệnh nhân. 

Đánh giá đau thông thƣờng bao gồm vị trí đau và hƣớng lan, tính chất đau (cắt đứt, 

xé, bỏng rát, nhói…), thời gian (tức thì, kéo dài, kịch phát), yếu tố khởi phát (ho, tƣ thế, 

di chuyển…), mức độ đau khi nghỉ ngơi và vận động, các triệu chứng kèm theo (buồn 

nôn, vã mồ hôi, chóng mặt…), chất lƣợng giấc ngủ và mức độ mong đợi giảm đau của 

bệnh nhân. 

Một số thang điểm đánh giá đau: 

- Thang điểm lời (VRS: verbal rating scales) : Thang điểm từ 0-10 (0 là không đau 

và 10 là đau nhiều nhất có thể tƣởng tƣợng đƣợc). BN than về cƣờng độ đau của họ, gồm: 

không đau, đau nhẹ, đau vừa, đau nhiều, đau không chịu nổi. 

- Thang điểm số (NRS: numeric rating scales) : bệnh nhân chỉ cƣờng độ đau của 

họ trên thang điểm từ 0 -10 : điểm 0 là không đau, điểm10 là đau nhiều nhất có thể tƣởng 

tƣợng đƣợc.  

- Thang điểm nhìn (VAS, visual analogue scales): gồm một đƣờng thẳng dài 100 

mm với 2 đầu: một đầu là “không đau” và đầu kia là “đau nhiều nhất có thể tƣởng tƣợng 

đƣợc”. Tƣơng tự nhƣ NRS nhƣng không giới hạn đau thành 10 mức cố định về cƣờng độ, 

mà VAS cho phép lƣợng giá chi tiết hơn. 

 

- Thang điểm mô tả (descriptive scales): có thể thích hợp cho những bệnh nhân 

không thể diễn tả bằng lời, không hiểu ý niệm về thang điểm lời (VRS). 

II. THEO DÕI TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 

Tác dụng không mong muốn khi sử dụng opioids 

- Thần kinh: an thần, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ 
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- Tụt huyết áp  

- Ức chế hô hấp 

- Buồn nôn và nôn 

- Ngứa 

- Giảm nhu động ruột, liệt ruột, táo bón 

- Khô miệng 

- Bí tiểu 

Đánh giá mức độ an thần 

- Mức 0: tỉnh táo 

- Mức 1: ngủ lơ mơ, dễ thức tỉnh 

- Mức 2: ngủ nhiều, dễ thức tỉnh 

- Mức 3: ngủ sâu khó thức tỉnh 

Đánh giá hô hấp  

- Mức 0: thở đều bình thƣờng, tần số > 10 lần/phút 

- Mức 1: thở ngáy, tần số > 10 lần/phút 

- Mức 2: thờ không đều, tắc nghẽn, co kéo hoặc tần số thở < 10 lần/phút 

- Mức 3: thở ngắt quãng hoặc ngƣng thở 

Đánh giá huyết động 

- Tụt huyết áp: huyết áp tâm thu giảm 30% giá trị nền hoặc huyết áp tâm thu thấp 

hơn 90 mmHg  ở ngƣời lớn  

- Tụt huyết áp tƣ thế: huyết áp tâm thu giảm hơn 20 mmHg hoặc huyết áp tâm 

trƣơng giảm hơn 10 mmHg sau 3 phút đứng dậy hoặc nâng cao đầu 60 độ so với huyết áp 

khi ngồi hoặc nằm 

Đánh giá mức độ vận động  

- Mức 0: không liệt 

- Mức 1: không cử động đƣợc hông, cử động đƣợc gối và bàn chân 

- Mức 2: không cử động đƣợc hông và gối, cử động đƣợc bàn chân 

- Mức 3: liệt hoàn toàn 

III. XỬ TRÍ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 

Thuốc đối kháng opioids – Naloxone 

- Trƣờng hợp quá liều opioids hoặc ảnh hƣởng nặng lên huyết động:  

 Tiêm mạch chậm/tiêm bắp/tiêm dƣới da 0,1 – 2 mg, có thể lặp lại mỗi 2 đến 3 

phút cho đến liều tối đa 10 mg 

 Truyền tĩnh mạch 5 – 15 mcg/kg/giờ 

 Dò liều tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. 

- Dự phòng hoặc điều trị tác dụng không mong muốn của opioids mà không cải 

thiện với các điều trị thông thƣờng: 

 Tiêm mạch chậm/tiêm bắp/tiêm dƣới da 0,1 – 0,8 mg 

 Truyền tĩnh mạch 50 – 250 mcg/ giờ 

 Dò liều tùy theo đáp ứng của bệnh nhân 
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Tụt huyết áp 

- Ngƣng opioid, gọi giúp đỡ 

- Monitor theo dõi liên tục 

- Oxy liệu pháp qua mặt nạ thở lại hoặc bóp bóng hỗ trợ, đặt nội khí quản thở máy 

nếu cần 

- Bù dịch nhanh 10 – 15 ml/kg kết hợp các thuốc co mạch ephedrine, 

phenylephrine 

- Tìm các nguyên nhân ngoại khoa và nội khoa 

Ức chế hô hấp 

- Ngƣng opioid, gọi giúp đỡ 

- Monitor theo dõi liên tục 

- Oxy liệu pháp qua mặt nạ thở lại hoặc bóp bóng hỗ trợ, đặt nội khí quản thở máy 

nếu cần 

Buồn nôn và nôn  

Tùy theo mức độ và yếu tố nguy cơ buồn nôn và nôn sau mổ theo thang điểm Apfel, 

sử dụng một hoặc kết hợp các thuốc 

- Ondansetron 4 – 8 mg 

- Dexamethasone 4 – 8 mg 

- Metoclopramide 10 – 20 mg 

Ngứa 

- Thuốc đối vận thụ thể serotonin, thuốc đối vận thụ thể dopamine D2, thuốc 

kháng histamine 

Giảm nhu động ruột, táo bón 

- Chế độ ăn tăng chất xơ, uống nhiều nƣớc, tăng cƣờng vận động 

- Thuốc nhuận trƣờng: thuốc ƣu trƣơng (lactulose, magnesium citrate, magnesium 

hydroxide), tăng nhu động ruột (sodium picosulfate, bisacodyl), làm mềm phân 

(docusate) 

- Thuốc kích thích ruột (lubiprostone) 

- Thuốc đối vận thụ thể µ ngoại biên (naloxegol, methylnatrexone) 

- Thuốc đồng vận thụ thể serotonin chọn lọc (prucalopride) 

Bí tiểu 

- Chƣờm ấm 

- Đặt thông tiểu 

IV. XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC THUỐC TÊ TOÀN THÂN: 

Theo Hội đau và gây tê vùng Hoa Kỳ (American Society of Regional Anesthesia 

and Pain Medicine) 

1. Gọi giúp đỡ 

2. Thiết lập đồng thời 

- Kiểm soát đƣờng thở: thông khí oxy 100%. 
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- Thực hiện hồi sinh tim phổi cơ bản và nâng cao, liên lạc đơn vị tim phổi nhân tạo 

gần nhất 

- Chống co giật: ƣu tiên benzodiazepine, tránh propofol ở những bệnh nhân có dấu 

hiệu trụy tim mạch 

3. Liệu pháp nhũ tƣơng lipid 20% 

- Bolus 1,5 ml/kg (dựa vào khối lƣợng cơ thể) trong 1 phút, tiếp tục truyền tĩnh 

mạch liên tục 0,25 ml/kg/phút 

- Đánh giá và lặp lại liều bolus nếu trụy tim mạch tiếp tục 

- Tăng gấp đôi tốc độ truyền tĩnh mạch 0,5 ml/kg/phút nếu huyết áp còn thấp 

- Tiếp tục truyền tĩnh mạch ít nhất 10 phút sau khi tình trạng tuần hoàn ổn định 

- Theo dõi sát đến ít nhất 12 giờ 
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CHƢƠNG III:  

HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

ĐỘT QUỲ THIẾU MÁU NÃO 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa: 

Đột quỵ thiếu máu não là tình trạng các khiếm khuyết thần kinh cục bộ đột ngột 

xuất hiện và còn tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trƣớc 24 giờ, phản ánh tổn thƣong não 

do bất thƣờng hệ thống mạch máu não một cách tự phát (loại trừ do chấn thƣơng). 

Nguyên nhân của đột quỵ thiếu máu não là do hệ thống mạch máu não bị tắc nghẽn dẩn 

đến việc làm giảm lƣu lƣợng máu nuôi não, hậu quả là một phần não bộ bị thiếu máu và 

hoại tử. 

2. Nguyên nhân: 

Xơ vữa các mạch máu lớn và trung bình: tăng lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo 

đƣờng, tăng homocystein máu, xạ trị. Bóc tách động mạch, loạn sản sợi cơ, bệnh 

moyamoya, sarcoidois, viêm mạch do nấm và lao, viêm mạch do varicella zoster, hội 

chứng viêm mạch hệ thống, viêm mạch hệ thần kinh trung ƣơng cùng bên. Nghĩ đến 

nguyên nhân này khi có bằng chứng cho thấy tình trạng hẹp > 50% động mạch trong sọ 

hay ngoài sọ, đƣợc chẩn đoán dựa trên các kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh học mạch máu 

nhƣ; siêu âm, chụp cộng hƣởng từ mạch máu, chụp mạch máu bằng kỹ thuật cắt lớp não 

vi tính, chụp mạch máu tiêu chuẩn. 

Thuyên tắc mạch máu não do huyết khối đƣợc tạo ra từ tim: thƣờng gặp trên 

các bệnh lý tim mạch có khả năng tạo huyết khối nhƣ: rung nhĩ, bệnh van tim hậu thấp, 

suy tim EF < 30%, nhồi máu cơ tim gần đây, tăng huyết áp, bệnh cơ tim, viêm nội tâm 

mạch nhiễm trùng. 

Bệnh mạch máu nhỏ: lipohyalinosis, xơ vữa động mạch, nhiễm trùng (giang mai, 

lao, cryptococcus), viêm mạch. Tổn thƣơng các mạch máu nhỏ nằm sâu trong não gây ra 

các tổn thƣơng não dạng lổ khuyết có kích thƣớc nhỏ hơn 1,5mm. Tuy nhiên, kích thƣớc 

ổ nhồi máu không phải là yếu tố chắc chắn để chẩn đoán nguyên nhân bệnh lý mạch máu 

nhỏ, cần lọai trừ nguyên nhân bệnh lý động mạch lớn, nguyên nhân thuyên tắc do huyết 

khối từ tim trƣớc khi nghĩ đến nguyên nhân này. 

Tình trạng tăng đông: thuốc ngừa thai, thai kì và hậu sản, hội chứng 

antiphospholipid, bệnh hồng cầu liềm, ung thƣ, đa hồng cầu thực sự, huyết khối giảm tiểu 

cầu huyết khối (TTP), DIC, tăng đông di truyền. 

Các nguyên nhân ít gặp khác: bóc tách động mạch, huyết khối tĩnh mạch nội sọ, 

do thuốc, các rối loạn về huyết học, bệnh fabry, hội chứng Sneddon, CADASIL ( bệnh 

mạch máu não di truyền trội nhiễm sắc thể), MELAS (bệnh não ty thể với nhiễm acid 

lactic máu và đột quỵ từng đợt),… 

Nguyên nhân không xác định: khi bệnh nhân không tìm đƣợc yếu tố nguy cơ dù 

đã đƣợc tầm soát hoặc có > 2 yếu tố nguy cơ đều có khả năng gây đột quỵ. 
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II. ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN: 

1. Bệnh sử: 

- Khai thác cẩn thận. Nếu bản thân bệnh nhân mất ý thức hoặc mất ngôn ngữ, hỏi 

ngƣời chứng kiến hoặc ngƣời đƣa bệnh nhân đến. 

- Bệnh xảy ra nhƣ thế nào, mô tả triệu chứng (Ví dụ: yếu liệt nửa ngƣời, nói đớ, 

miệng méo,…). 

- Thời điểm khởi phát và diễn tiến bệnh theo thời gian.(Khởi phát đột ngột). 

- Tiền sử xuất hiện triệu chứng trƣớc đây. 

- Tiền căn bệnh lý và thuốc đang dùng. 

- Các yếu tố nguy cơ mạch máu. 

- Tình trạng chức năng, nghề nghiệp và nhận thức trƣớc khởi bệnh. 

- Tiền căn gia đình về đột quỵ và các bệnh lý mạch máu ngoại biên, bệnh lý tim 

mạch. 

2. Khám lâm sàng: 

Khám tổng quát: Đánh giá theo ABC, tìm các dấu hiệu các bệnh giống đột quỵ, 

đánh giá bệnh lý đi kèm. 

3. Khám thần kinh: 

Khám các dây thần kinh sọ, trƣơng lực cơ, phản xạ; khám ý thức; dấu màng não; 

dấu hiệu chấn thƣơng; đáy mắt, thị trƣờng; ngôn ngũ. Nhận diện hội chứng đột quỵ 

Sử dụng thang điểm GCS, NHISS, Bamford đánh giá độ nặng nhồi máu não và test 

nuốt để nhận diện nguy cơ khó nuốt… 

Đánh giá tình trạng mạc máu, tim mạch (gợi ý nguyên nhân): sinh hiệu, tìm âm thổi 

vùng cổ, tình trạng tim, phổi,…. 

Một số triệu chứng thƣờng gặp: 

- Liệt VII trung ƣơng, nói khó. 

- Hội chứng liệt 1/2 ngƣời. 

- Tê hay dị cảm tay và chân cùng bên. 

- Rối loạn ngôn ngữ: mất ngôn ngữ Broca, mất ngôn ngữ Wernicke. 

- Rối loạn thị giác: mất thị lực một hoặc hai bên, bán manh, góc manh. 

- Đau đầu, chóng mặt. 

- Rối loạn tri giác: ngủ gà, lơ mơ, hôn mê. 

4. Cận lâm sàng: 

Cận lâm sàng thƣờng quy: 

- Đƣờng huyết mao mạch khẩn 

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, đông máu toàn bộ 

- Điện giải đồ máu, chức năng thận, men gan, men tim. 

- Bilan lipid máu, tổng phân tích nƣớc tiểu. 

- Điện tâm đồ, XQ ngực thẳng. 

- Khí máu động mạch (nếu nghi ngờ giảm oxy máu). 
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Cận lâm sàng chẩn đoán: 

 Chụp điện toán cắt lớp sọ não (CT scan) không cản quang: 

- Có thể thực hiện nhanh, phân biệt rõ giữa xuất huyết não với đột quỵ thiếu máu 

não. 

- Chỉ định: 

 Bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ nhập khoa hồi sức cấp cứu. 

 Khi muốn đánh giá tiến triển tổn thƣơng não, hoặc khi phim CT scan não đầu 

tiên không phát hiện thƣơng tổn não trong giai đoạn sớm. 

 Chụp CT scan mạch máu não với thuốc cản quang (CTA) : 

- Giúp khảo sát hình ảnh của toàn bộ động mạch não nhằm phát hiện các bất 

thƣờng nhƣ: hẹp, phình mạch hay bóc tách mạch nội sọ và ngoài sọ. 

- Chỉ định: Khi nghi ngờ có tình trạng bất thƣờng tại các động mạch lớn trong sọ 

hay ngoài sọ. 

- Lƣu ý: chống chỉ định đối với bệnh nhân suy thận và các trƣờng hợp có tiền sử dị 

ứng với chất cản quang. 

 Chụp công hưởng từ não (MRI): 

- MRI não không tiêm thuốc cản từ (các chuỗi xung T1, T2, T2 Flair, T2 

Diffusion, T2 GRE + TOF 3D MRA). 

- Chỉ định: 

 Khi CT scan não không ghi nhận tổn thƣơng hoặc hình ảnh tổn thƣơng không 

tƣơng ứng với lâm sàng. 

 Nghi ngờ nhồi máu não tuần hoàn sau. 

 Siêu âm Doppler xuyên sọ (TCD): 

- Xác định các tình trạng hẹp, tắc mạch máu hoặc tái thông tại các mạch máu trong 

sọ, và đƣợc chỉ định cho tất cả các bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não. 

 Siêu âm doppler động mạch vùng cổ: 

- Xác định tình trạng tắc, hẹp động mạch cảnh và cột sống đoạn ngoài sọ. 

 Siêu âm tim màu: 

- Xác định các bất thƣờng tại tim có thể là nguyên nhân gây ra đột quỵ. 

Các cận lâm sàng tìm nguyên nhân và phân biệt: 

- Độc chất, chất gây nghiện (trong máu, nƣớc tiểu). 

- Nồng độ cồn trong máu. 

- Các xét nghiệm về thai nghén. 

- Chọc dịch não tủy (khi nghi ngờ xuất huyết dƣới nhện mà không thấy xuất huyết 

trên CTScan). 

- Điện não đồ (nếu nghi ngờ động kinh). 

Một số trƣờng hợp cần khảo sát bộ tăng đông di truyền, bệnh tự miễn, CRP/hsCRP, 

TPHA, homocystein, chức năng tuyến giáp, Holter ECG 24 giờ. 
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III. CHẨN ĐOÁN: 

Chẩn đoán xác định. 

Lâm sàng: bệnh sử khởi phát đột ngột, khiếm khuyết thần kinh cục bộ. Có thể đau 

đầu thời điểm khởi phát; thỉnh thoảng xảy ra trong lúc ngủ. Ý thức có thể giảm nếu nhồi 

máu não diện rộng, hái bán cầu hoặc thân não. Các dẫn chứng bệnh lý mạch máu ngoại 

biên (xơ vữa mạch máu, bệnh lý tim mạch, bệnh động mạch ngoại biên) và các bệnh nền 

(THA, ĐTĐ,,..) Có thể có tiền căn các cơn thoáng thiếu máu não. 

Cận lâm sàng: hình ảnh giảm đậm độ phù hợp lâm sàng trên CT scan sọ não hoặc 

thay đổi tín hiệu trên MRI não; hình ảnh tổn thƣơng mạch máu não trên CTA hoặc MRA. 

Chẩn đoán phân biệt. 

- Bệnh lý mạch máu não khác: xuất huyết não, xuất huyết dƣới nhện, huyết khối 

tĩnh mạch nội sọ. 

- Liệt sau cơn động kinh (liệt Todd) 

- Liệt trong đau đầu Migraine 

- Ngất. 

- Hạ đƣờng huyết. 

- Bệnh não do rối loạn chuyển hóa. 

- Khối u hệ thống thần kinh trung ƣơng. 

- Viêm não herpes. 

- Máu tụ dƣới màng cứng. 

- Bệnh lý chèn ép thần kinh ngoại biên. 

- Liệt Bell (liệt dây thần kinh VII ngoại biên). 

- Chóng mặt tƣ thế kịch phát lành tính (BPPV). 

- Rối loạn tâm thần. 

IV. ĐIỀU TRỊ: 

Khi nhồi máu não khởi phát, nhiều tổn thƣơng tiếp tục diễn ra và cần biện pháp can 

thiệp thích hợp nhằm: 

- Đảm bảo huyết động 

- Tác động tổn thƣơng nhồi máu ban đầu; 

- Ngăn nhồi máu não lan rộng; 

- Phòng tái phát sớm; 

- Hạn chế các rối loạn thứ phát (phù não, TALNS, co giật), biến chứng thứ phát 

(viêm phổi, hít sặc, co giật, huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi) 

- Phòng ngừa suy hệ cơ quan (Suy tim, rối loạn nhịp, NMCT; suy hô hấp, suy 

thận, suy gan, XHTH) 

- Dinh dƣỡng (tăng chuyển hóa), rối loạn tâm thần. 

Điều trị cấp cứu chung: 

Tƣơng tự tất cả bệnh nhân nặng nhập viện theo trình tự A,B,C: 

(A) Airway: kiểm tra và bảo vệ đƣờng thở (hút đàm hỗ trợ, thiết lập đƣờng thở 

nâng cao nếu cần thiết). Chỉ định đặt NKQ 
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- Thiếu Oxy, suy hô hấp, rối loạn nhịp thở. 

- Hôn mê, nguy cơ hít sặc cao. 

(B) Breathing: kiểm tra nhịp thở, kiểu thở, độ bão hòa oxy máu. (Oxy liệu 

pháp khi có thiếu Oxy, cụ thể khi SpO2 <92%, mục tiêu: SpO2 từ 94-100%) 

(C) Circulation: kiểm tra tuần hoàn (rối loạn nhịp nhanh, dấu sinh hiệu huyết 

áp, mạch. 

(D) Các điều trị chung khác: 

Thân nhiệt: hạ sốt khi có sốt. Sốt có thể liên quan kết cục xấu, có thể từ trung 

ƣơng, nhƣng đa phần liên quan đến ổ nhiễm trùng khác. Cần tìm kiếm nguyên nhân 

nhiễm trùng ở tất cả BN nhồi máu não có sốt.  

Tăng đƣờng huyết cấp (do phản ứng stress hoặc đái tháo đƣờng đã biết hoặc chƣa 

đƣợc chẩn đoán), kiểm soát tốt tình trạng này giúp cải thiện kết quả nhồi máu não. Mục 

tiêu kiểm soát đƣờng huyết trong khoảng 80 – 150 mg/ dL. 

Sử dụng Insulin Regular bơm tiêm điện để kiểm soát theo công thức: tốc độ truyền 

Insulin (đơn vị) = (đƣờng huyết - 60) x k với k: 0,01-0,03 tùy đáp ứng điều trị (không 

giảm > 100mg%/ giờ).  

Cân bằng dịch: lƣợng dịch 1,5 - 2 lít/ngày; khi cần truyền dịch: chọn Lactate 

Ringer hoặc muối đẳng trƣơng, tránh dùng glucose. 

Nƣớc & điện giải: điều chỉnh nếu có rối loạn. 

Chức năng nuốt: chỉ định đặt sonde dạ dày qua mũi nuôi ăn ở những bệnh nhân có 

rối loạn nuốt hay có tình trạng suy giảm ý thức. 

Điều chỉnh huyết áp: 

Không điều chỉnh hạ huyết áp trong giai đoạn cấp (24 giờ đầu tính từ lúc khởi phát 

triệu chứng), trừ khi: 

- Bệnh nhân đƣợc điều trị bằng rtPA, hoặc 

- Bệnh nhân có tổn thƣơng cơ quan đích do tăng huyết áp cấp (suy tim sung huyết, 

nhồi máu cơ tim, bệnh não do tăng huyết áp, phình động mạch chủ bóc tách ...). 

- Huyết áp tâm thu > 220 mmHg hoặc tâm trƣơng > 120 mmHg. 

- Nếu cần điều trị tăng huyết áp, xem xét dùng các thuốc hạ áp tĩnh mạch tác dụng 

ngắn nhƣ nicardipine hoặc labetalol để dễ dàng chỉnh liều phù hợp, với mục tiêu giảm 

10-15% trị số huyết áp; không dùng nifedipine nhỏ dƣới lƣỡi. 

Ở bệnh nhân có tụt huyết áp (hiếm gặp), cần tìm nguyên nhân và điều trị theo 

nguyên nhân nhƣ ần có thể dùng vận mạch.  

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THA TRONG NHỒI MÁU NÃO CẤP 

 Không điều trị tiêu sợi huyết: 

HATT < 220mmHg 

hoặc  

HATTr  < 

120mmHg 

- Theo dõi huyết áp, trừ khi có tổn thƣơng cơ quan đích nhƣ: 

bóc tách động mạch chủ, NMCT cấp, phù phổi, bệnh não do 

tăng huyết áp 

- Điều trị các triệu chứng khác của đột quỵ nhƣ nhức đầu, 

đau, kích thích, buồn nôn, và nôn. 
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- Điều trị các biến chứng khác của đột quỵ, bao gồm thiếu 

oxy, tăng áp lực nội sọ, động kinh, hoặc hạ đƣờng huyết. 

HATT > 220mmHg 

Hoặc 

HATT < 121-140 

mmHg 

- Labetolol 10-20mg TM trong 1-2 phút Có thể lặp lại 

hoặc tăng liều gấp đôi mỗi 10 phút (tối đa 300mg) để đạt hiệu 

quả mong muốn bằng cách tăng 2,5mg/giờ mỗi 5 phút đến tối 

đa 15mg/giờ. Mục tiêu giảm 10%-15% mức HA 

HATTr  > 

140mmHg 

- Nitroprusside liều khởi đầu 0.5 pg/kg/phút TTM, theo 

dõi HA liên tục. Mục tiêu giảm 10%-15% mức HA 

 Bệnh nhân là ứng viên điều trị tiêu sợi huyết 

 Trƣớc điều trị: 

HATT >185 mmHg 

Hoặc  

HATTr > 110 mmHg 

- Labetalol 10-20 mg IV trong 1-2 phút, có thể lặp lại 1 

lần 

HOẶC 

- Nicardipine 5mg/giờ TTM, chỉnh liều mỗi 5 phút đến 

liều tối đa 15mg/giờ 

- Nếu huyết áp không giảm và không duy trì đƣợc ở mức 

mong muốn (HATT <185 và HATTr <110) thì không dùng 

rtPA 

 Điều trị đặc hiệu: 

Tái tƣới máu: 

Mục đích: tái thông động mạch và thiết lập lại tuần hoàn. 

Thuốc tiêu sợi huyết đƣờng tĩnh mạch rtPA: 

 Chỉ định và chống chỉ định: (xin xem phụ lục). 

TPA (Actilyse) liều 0,6 - 0,9 mg/kg, tổng liều tối đa 90 mg. 10% bolus tĩnh mạch 

trong 1 phút ,còn lại truyền TM trong 1 giờ. 

 Theo dõi sau điều trị tại đơn vị đơn vị đột quỵ. 

Điều trị can thiệp nội mạch 

Hiệu quả tốt hơn rtPA đƣờng tĩnh mạch khi thực hiện sớm với trƣờng hợp tắc động 

mạch lớn. 

 Chỉ định: 

 Bệnh nhân nhập viện trong cửa sổ 0 - 4,5 giờ nhƣng có chống chỉ định với tiêu 

sợi huyết tĩnh mạch. 

 Bệnh nhân thất bại với tiêu sợi huyết tĩnh mạch (khi các triệu chứng thần kinh 

không cải thiện trên lâm sàng và có bằng chứng tắc mạch trên hình ảnh học). 

 Bệnh nhân nhập viện trong cửa sổ thời gian 4,5 - 6 giờ tính từ lúc khởi phát triệu 

chứng đột quỵ 

 Chống chỉ định: 
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 NIHSS > 30 hoặc hôn mê. 

 Triệu chứng thần kinh cải thiện nhanh chóng trƣớc thời điểm điều trị. 

 Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. 

 Bệnh nhân dị ứng thuốc cản quang. 

 Tăng huyết áp với HATT > 180 mmHg hoặc HATTr > 105 mmHg chƣa đƣợc 

kiểm soát tốt. 

 Đang dùng kháng đông với INR > 3.0. 

 Tiểu cầu < 30.000. 

 Đƣờng huyết < 50 mg/dL. 

 Giải phẫu mạch máu không thuận lợi cho can thiệp nội mạch. 

 Thời gian sống còn ƣớc tính < 90 ngày (do mắc các bệnh lý mạn tính nặng hay ác 

tính). 

 Chụp cắt lớp vi tính sọ não hoặc cộng hƣởng từ não có hình ảnh xuất huyết não, 

hiệu ứng choán chỗ hoặc u nội sọ (trừ u màng não nhỏ). 

 Chụp hình mạch máu não có bằng chứng cho thấy bóc tách động mạch cảnh, tắc 

nghẽn mãn tính hoàn toàn động mạch cảnh đoạn cổ. 

Phòng ngừa biến chứng: 

Chống phù não gây tăng áp lực nội sọ 

Là nguyên nhân quan trọng gây nghiêm trọng thêm tình trạng khiếm khuyết thần 

kinh trong nhồi máu não diện rộng. Có thể gây thoát vị não ở ngày thứ 4-5 sau nhồi máu 

não, gây chèn ép thân não (giảm ý thức, bất thƣờng đồng tử, kiểu thở và cử động chi): 

Xử trí: 

 Thông khí đầy đủ, tránh ứ CO2, có thể can thiệp tăng thông khí cơ học đặt nội khí 

quản nếu có biểu hiện tăng áp lực nội sọ dọa phù não, với pCO2 mục tiêu là 25-35 

mmHg. 

 Tƣ thế nằm: cho nằm đầu cao 30 độ sau 24 giờ với điều kiện không có rối loạn 

huyết động và không có tắc hẹp đáng kể các động mạch lớn. 

 Tránh dung dịch nhƣợc trƣơng hoặc glucose, hạ sốt nếu có, giữ bình thể tích và 

huyết áp trung bình > 110 mmHg. 

 Liệu pháp thẩm thấu: Mannitol 20%, TTM nhanh với liều 0,5g/kg mỗi 6 giờ; 

hiệu quả của mannitol không nhiều và không kéo dài, do đó cần cân nhắc kỹ, nhất là với 

các bệnh nhân có nguy cơ quá tải tuần hoàn, có bệnh lý tim mạch cần hạn chế dịch, suy 

thận.  

Mục tiêu nâng áp lực thẩm thấu lên 10% nhƣng không quá 315 mOsm 

Kiểm tra áp lực thẩm thấu huyết thanh mỗi 12 giờ và ngƣng mannitol nếu áp lực 

thẩm thấu > 315 mOsm/ L.  

 Thuốc: chích phenobarbital, lasix và cân nhắc dùng steroid nếu kèm phù não 

mạch máu.  

 Xem xét phẫu thuật giải áp ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não diện rộng là 

phƣơng pháp cứu mạng không nhằm phục hồi chức năng.  
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Cân nhắc thực hiện sớm ở bệnh nhân nhồi máu não ác tính động mạch não giữa ở 

bán cầu ƣu thế (gồm mở lấy một phần xƣơng sọ và rạch màng cứng) Với đột quỵ tiểu 

não, điều trị thích hợp là giải áp hố sau và có thể cắt bỏ phần nhu mô tiểu não bị hoại tử.  

Cần phải thảo luận với thân nhân về chất lƣợng sống sau khi phẫu thuật và khả năng 

tử vong 

Chống co giật:  

Co giật gặp khoảng 10% sau nhồi máu đặc biệt nhồi máu não vùng vỏ), phổ biến 

trong 24h đầu. Co giật 1 lần trong 7 ngày của nhồi máu não thƣờng tự giới hạn, không 

cần điều trị. Khi có cơn co giật lần đầu:  

 Sodium valproate (500 - 1000 mg/ ngày) 

 Phenyltoin (200 - 300mg/ ngày) 

 Levetiracetam (500 - 1000mg/ ngày) 

 Topiramate (50 - 100 mg/ ngày) 

Thời gian: 7 - 30 ngày. 

Chống nhiễm trùng: 

 Xoay trở, tránh ứ đàm, tránh hít sặc, tập vật lý trị liệu hô hấp. 

 Cho ngồi sớm ngay khi không còn các chống chỉ định. 

 Chỉ đặt sonde tiểu khi thật sự cần thiết. 

 Dùng kháng sinh phù hợp khi có dấu hiệu nhiễm trùng. 

Viêm phổi liên quan nhồi máu não: 

Dựa vào đồng thuận về chẩn đoán, tiêu chuẩn đƣợc áp dụng: 

 Ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau: (1)Sốt không giải thích đƣợc bằng 

nguyên nhân khác. (2) Leukopenia (<4K/uL) hoặc leukocytosis (>12K/uL). (3) Đối với 

bệnh nhân > 70 tuổi: thay đổi tri giác mà không giải thích đƣợc bằng nguyên nhân khác. 

 Và ít nhất hai trong các tiêu chuẩn sau: (1) Xuất hiện mới đàm mủ, hoặc thay 

đổi đặc tính đàm trên 24 giờ, hoặc tăng tiết đàm hoặc tăng yêu cầu hút đàm. (2) Xuất hiện 

mới hoặc ho nặng hơn, hoặc khó thở hoặc thở nhanh > 25/phút; (3) Nghe phổi: ran nổ 

hoặc ran ngáy, rít. (4) Trao đổi khí xấu (PaO2/FiO2 < 240, tăng nhu cầu Oxy) 

 Và ít nhất 2 hình ảnh X quang phổi với ít nhất một biểu hiện: thâm nhiễm, 

đông đặc hoặc tạo hang mới hoặc tiến triển. 

Chú ý: bệnh nhân không có bệnh tim hoặc phổi trƣớc đó: 1 X-quang phổi có thể đủ; 

nên chụp Xquang phổi kiểm tra vào ngày 2 – 7 nếu X –quang phổi ban đầu bình thƣờng. 

Xử trí: 

Khi thoải các tiêu chuẩn trên bao gôm cả thay đổi trên X-quang phổi ít nhất một lần: 

điều trị kháng sinh ban đầu theo kinh nghiêm (Beta lactam nhƣ cefotaxime, ceftriaxone 

và amoxicillin-clavulanic acid và macrolide; Đặc biệt chú ý đến các chỉ định kết hợp 

kháng sinh và yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đa kháng). 

Phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi 

 Xoay trở, xoa bóp và tập vận động sớm các chi. 

 Cho ngồi, cho vận động sớm ngay khi không còn chống chỉ định. 
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 Dùng vớ đàn hồi với các đối tƣợng nguy cơ. 

 Sau đột quỵ 48 giờ, xem xét dùng kháng đông phòng ngừa cho các đối tƣợng 

nguy cơ cao (bệnh nhân liệt nặng, thở máy). 

 Phát hiện sớm huyết khối tĩnh mạch sâu và điều trị kháng đông. 

 Phát hiện sớm thuyên tắc phổi và điều trị kịp thời. 

Có thể chọn lựa các thuốc: 

 Enoxaparin 1mg/kg tiêm dƣới da một lần/ngày. 

Thuốc kháng đông thế hệ mới (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban), đƣợc đánh giá 

là hiệu quả hơn so với Enoxaparin trong phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu trên các 

bệnh nhân nguy cơ cao. 

Suy tim cấp: 

Có thể do NMCT, OAP, hoặc bệnh cơ tim choáng váng. Cần phân biệt các dạng này 

và can thiệp phù hợp 

Xuất huyết tiêu hóa:  

Thƣờng gặp trong nhồi máu não cấp và có thể gây hậu quả xấu: NMN tiến triển và 

tăng tỉ lệ tử vong và phục hồi chức năng kém.  

Dự phòng: 

 Thuốc PPI hoặc kháng histamin H2,  

 Dự phòng trào ngƣợc dạ dày bằng succrafate;. 

Các rối loạn tâm thần: 

Các phản ứng tâm thần cấp, trầm cảm, loạn thần cấp, đợt cấp của các bệnh tâm thần 

có sẵn,….  

Cần đánh giá: các triệu chứng thần kinh, nội tiết; tiền căn tâm thần, thuốc sử dụng 

(gồm ca thuốc gây nghiên), các bệnh nội khoa, sa sút trí tuệ… 

Xử trí: 

Giữ bệnh nhân nơi yên tĩnh, điều trị nguyên nhân, có thể dùng thuốc an thần và liều 

thấp các thuốc chống loạn thần nhƣ:  

 Aminazin, haloperidone, olanzapine (5-20 mg/ ngày).  

Hội chứng cai rƣợu:  

 Benzodiazepine liều giảm dần kết hợp bù nƣớc đầy đủ và vitamine B1. 

Điều trị phòng ngừa thứ phát 

Theo nghiên cứu OXVASC, nguy cơ nhồi máu não tái phát sau cơn thoáng 8% 

trong vòng 7 ngày đầu và 11,5% sau 1 tháng; nhồi máu não nhẹ: 11,5% và 15%; xảy ra 

cao nhất trong 2 ngày đầu. Ngu cơ tái phát cao nhất ở bệnh lý mạch máu lớn (hẹp động 

mạch cảnh hoặc cột sống). Cần nhanh chóng tìm nguyên nhân và đánh giá yếu tố nguy cơ 

nhồi máu não để can thiệp phòng ngừa sớm, đối với bệnh lý động mạch lớn có thể sử 
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dụng kết hợp hai loại kháng kết tập tiểu cầu. Phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh nên 

cân nhắc thực hiện sớm. 

Thuốc chống huyết khối 

Chống kết tập tiểu cầu 

 Aspirin 81-325 mg: một lần một ngày hoặc 

 Clopidogrel 75 mg: uống một lần một ngày 

 Aspirin 25 mg/Dipyridamol loại giải phóng kéo dài 200 mg: 2 lần một ngày 

 Cilostazol 100mg: 2 lần một ngày 

 Aspirin + Clopidogrel trong những trƣờng hợp đặc biệt: 

 Hẹp nặng động mạch nội sọ. 

 Đột quỵ nhẹ (NIHSS < 5) hoặc cơn thoáng thiếu máu não.  

 Phối hợp thuốc nên đƣợc sử dụng trong thời gian ngắn (1-3 tháng) do có thể làm 

tăng nguy cơ xuất huyết não. 

Thuốc kháng đông 

 Đột quỵ thiếu máu não do nguyên nhân từ tim cần đƣợc xem xét việc sử dụng 

các thuốc kháng đông. 

 Đột quỵ liên quan đến rung nhĩ không do bệnh van tim nên đƣợc xem xét chỉ 

định các thuốc kháng đông thế hệ mới nhƣ: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban. 

 Các thuốc kháng đông mới có nhiều ƣu điểm hơn so với thuốc kháng vitamin K 

(tham khảo thêm phác đồ điều trị kháng đông đối với bệnh nhân rung nhĩ). 

Kiểm soát yếu tố nguy cơ 

 Kiểm soát huyết áp: <140/90 mmHg hoặc < 130/80mmHg đối với bệnh nhân 

bệnh thận mãn hay đái tháo đƣờng. 

 Kiểm soát mức đƣờng huyết: HbA1c < 7 % 

 Dùng statin điều chỉnh lipid máu và bảo vệ thành mạch: Atovastatin liều 20-40 

mg/ngày, Rosuvastatin 10-20mg/ ngày. Mục tiêu LDL-c <100mg% hoặc <70mg% đối 

với bệnh nhân nguy cơ cao. Việc sử dụng statin nên đƣợc duy trì lâu dài (trừ khi bệnh 

nhân có các tác dụng phụ liên quan đến statin) bởi vì với mức LDL càng thấp, hiệu quả 

phòng ngừa đột quỵ sẽ càng lớn. 

 Ngƣng hút thuốc lá và uống ƣợu bia. 

Thuốc bảo vệ tế bào thần kinh 

Piracetam, là một tác nhân nootropic với đặc tính bảo vệ thần kinh, đã đƣợc báo cáo 

trong các nghiên cứu thí điểm nhằm tăng lƣu lƣợng máu vùng não bị tổn thƣơng ở bệnh 

nhân đột quỵ cấp và đƣợc sử dụng ngay sau khi khởi phát để cải thiện kết quả lâm sàng. 

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, Piracetam có thể cải thiện điểm NIHSS cho 

bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ trong các điều kiện sau: tuổi ≥ 75, giới nam, béo 

phì, tiền căn hút thuốc lá, tăng huyết áp, không kèm đái tháo đƣờng, có rối loạn lipid 

máu, hoặc không kèm rung nhĩ. 
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Liều: 12 gram tiêm tĩnh mạch bolus và 12 gram mỗi ngày trong 4 tuần, sau đó 4,8 

gram mỗi ngày trong 8 tuần. 

Điều trị can thiệp hẹp động mạch cảnh 

Với bệnh nhân hẹp động mạch cảnh nặng (hẹp >70%) bên có triệu chứng: có thể lựa 

chọn phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh hoặc can thiệp nội mạch đặt stent. 

Trƣờng hợp hẹp động mạch nội sọ, hiện tại chƣa có bằng chứng cho thấy phƣơng pháp 

can thiệp nội mạch hiệu quả hơn so với điều trị nội khoa tích cực 

THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

Theo dõi: 

 Khám lâm sàng, đánh giá tri giác (điểm GCS), điểm NIHSS 

 Kiểm tra sinh hiệu: mạch, huyết áp 

 Lập kế hoạch chẩn đoán và điều trị. 

 Phát hiện sớm và điều trị biến chứng. 

Tái khám: 

 Xuất viện khi tình trạng bệnh nhân ổn định. 

 Tái khám định kỳ. 

 Điều trị phòng ngừa đột quỵ thứ phát. 

LƢU ĐỒ XỬ TRÍ NHỒI MÁU NÃO CẤP: 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Thang điểm NIHSS (đánh giá mức độ nặng của đột quỳ): 

STT Lâm sàng Điểm số 
Nhập 

viện 

Sau 

24h 

Ra 

viện 

Sau 3 

tháng 

1A Tri giác 

0 = Tỉnh 

1 = Ngủ gà 

2 = Lơ mơ 

3 = Hôn mê 

    

1B 
Hỏi tháng và 

tuổi 

0 = Đúng cả 2 câu 

1 = Đúng 1 câu 

2 = Sai 2 câu 

    

1C 

Yêu cầu mở và 

nhắm mắt hoặc 

nắm chặt và thả 

bàn tay 

0 = Làm theo y lệnh đúng cả 2 

1 = Làm theo y lệnh chỉ đúng 1 

2 = Không làm theo y lệnh 

    

2 Vận nhãn 

0 = Bình thƣờng 

1 = Liệt 1 phần (gần nhƣ hay hoàn 

toàn mặt dƣới) 

2 = Liệt hoàn toàn(mặt trên và 

dƣới) 

    

3 Thị trƣờng 

0 = Bình thƣờng 

1 = Bán manh một phần 

2 = Bán manh hoàn toàn 

3 = Bán manh 2 bên 

    

4 Liệt mặt 

0 = Bình thƣờng 

1 = Liệt nhẹ 

2 = Liệt 1 phần (gần nhƣ hay hoàn 

toàn mặt dƣới) 

3 = Liệt hoàn toàn(mặt trên và 

dƣới) 

    

5 

Vận động tay 

(duỗi thẳng tay 

90° khi ngồi 

hoặc 45° khi 

nằm trong 10") 

0 = Không rơi, giử đƣợc trong 10" 

1 = Hạ thấp xuống trƣớc 10" 

2 = Có kháng trọng lực một ít 

3 = Rơi xuống không có lực kháng 

4 = Không cử động 

KT = không thử đƣợc, cắt cụt chi 

hay cứng khớp 

    

6 

Vận động chân 

(giữ chân vị trí 

30° trong 10") 

0 = Không rơi, giữ đƣợc trong 5" 

1 = Hạ thấp xuống trƣớc 5" 

2 = Có kháng trọng lực một ít 

3 = Rơi xuống không có lực kháng 

4 = Không cử động 

KT = không thử đƣợc,cắt cụt chi 

hay cứng khớp 

    

7 Thất điều chi 
0 = Không có 

1 = Chỉ một chi 
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2 = Cả 2 chi 

KT = không thử đƣợc, cắt cụt chi 

hay cứng khớp 

8 Cảm giác 

0 = Bình thƣờng 

1 = Giảm nhẹ đến trung bình,vẫn 

có cản giác sờ 

2 = Giảm nặng hoặc mất toàn bộ 

cảm giác 

    

9 Ngôn ngữ 

0 = Không mất vận ngôn 

1 = Nhẹ đến trung bình, vẫn nêu 

đƣợc ý cơ bản 

2 =Mất nặng, câu ngắn rời rạc, khó 

đoán đƣợc ý 

3 = Câm hay mất ngôn ngữ toàn bộ 

    

10 Nói khó 

0 = Bình thƣờng 

1 = Nhẹ đến trung bình, lắp bắp vài 

từ khó hiểu 

2 = Nặng, lắp bắp nhiều không hiểu 

đƣợc 

KT=Đƣợc đặt nội khí quản 

    

11 
Triệt tiêu, mất 

chú ý 

0 = Không bất thƣờng 

1 = Trung bình, mất khi kích thích 

2 bên cùng lúc 

2 = Nặng, mất chú ý nửa bên, 

không nhận ra bàn tay 

    

Tổng     

 

Phụ lục 2: THANG ĐIỂM RANKIN HIỆU CHỈNH 

Mức độ phục hồi các chức năng thần kinh đƣợc đánh giá bằng thang điểm Rankin 

hiệu chỉnh (mRS: modified Rankin). Điểm từ 0-6, điểm càng cao càng nặng. 

 Điểm 0: Không triệu chứng. 

 Điểm 1: Tàn phế tối thiểu, có khả năng hoạt động tự lập. 

 Điểm 2: Tàn phế nhẹ, có thể làm một số việc và tự chăm sóc bản thân. 

 Điểm 3: Tàn phế vừa, cần trợ giúp nhƣng vẫn có thể tự đi lại. 

 Điểm 4: Tàn phế nặng, không thể tự đi lại và phải phụ thuộc vào ngƣời khác. 

 Điểm 5: Tàn phế trầm trọng. nằm một chỗ, rối loạn cơ vòng và cần chăm sóc đặc 

biệt. 

 Điểm 6: Tử vong. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

DỰ PHÕNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH  

TRÊN BỆNH NHÂN NỘI KHOA 

I. MỞ ĐẦU: 

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là một vấn đề chung của y tế toàn cầu, bao gồm 

hai biểu hiện lâm sàng chính: huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phồi có tỉ lệ tử vong 

cao. Trong các báo cáo gần đây, tỉ lệ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch gặp ít hơn ở ngƣời 

châu Áƣớc tính tỉ lệ mắc vào khoáng 21-29 trƣờng hợp/100.000 ngƣời/năm ở châu Á và 

Thái Bình Dƣơng so với ngƣời Mỹ gốc Phi 138-141 trƣờng hợp/100.000 ngƣời/năm và 

ngƣời da trắng 80-117 trƣờng hợp/100.000 ngƣời/năm. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng 

về tỉ lệ ngƣời già ở châu Á và sự phát triển của các phƣơng tiện chẩn đoán, cũng nhƣ hiểu 

biết về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cùa các bác sĩ lâm sàng Châu Á, số bệnh nhân 

thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đƣợc phát hiện và tỉ lệ mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh 

mạch có xu hƣớng gia tăng. Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có tỷ lệ tử vong, bệnh tật 

cao và chi phí y tế lớn. Ƣớc lƣợng khoảng 900 000 ca bệnh TTHKTM mỗi năm ở Mỹ 

gây ra 60 000 đến 300 000 ca tử vong mỗi năm. 

Các bƣớc tiến hành dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch gồm: 

 Bƣớc 1: Đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. 

 Bƣớc 2: Ở bệnh nhân nguy cơ cao thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, đánh giá 

nguy cơ chảy máu và xem xét bệnh nhân có chống chỉ định của thuốc kháng đông hay 

không. 

 Bƣớc 3: Lựa chọn phƣơng thức dự phòng và thời gian dự phòng: dựa vào nguy 

cơ chảy máu, có chống chi định cùa thuôc kháng đông hay không để lựa chọn phƣơng 

thức dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch bằng thuốc hoặc cơ học. 

II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH: 

Ở bệnh nhân nội khoa, sử dụng thang điểm PADUA cải tiến (Bảng 1) đề đánh giá 

nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, nếu tồng điềm ≥ 4, bệnh nhân có nguy cơ cao 

bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cần đƣợc dự phòng. 

Bảng 1. Thang điểm PADUA cải tiến 

Yếu tố nguy cơ Điểm 

Bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực  4 

Bệnh viêm ruột (Crohn, viêm loét đại tràng) 4 
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Ung thƣ tiến triển 3 

Giảm vận động, do hạn chế của chính bệnh nhân hoặc do chỉ 

định của Bác sĩ. 

3 

Tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (không kể huyết khối 

tĩnh mạch nông) 

3 

Tình trạng bệnh lí tăng đông đã biết (bất thƣờng anti-thrombin, 

protein C, protein S,yếu tố V Leiden, đột biến prothrombin 

G20210A, hội chứng kháng phospholipid) 

3 

Chấn thƣơng và/hoặc phẫu thuật trong vòng 1 tháng 2 

Tuổi cao (≥70 tuồi) 1 

Suy tim và/hoặc suy hô hấp 1 

Nhồi máu cơ tim cấp hoặc tai biến mạch máu não 1 

Nhiễm khuẩn cấp và/hoặc bệnh khớp do thấp 1 

Béo phì (BMI > 30) 1 

Đang điều trị hormone 1 

III. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CHẢY MÁU: 

Sử dụng thang điểm IMPROVE để đánh giá nguy cơ chảy máu. Ở bệnh nhân có chỉ 

định dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch mà có nguy cơ cao chảy máu mức độ 

nặng: tổng điểm IMPROVE ≥7, cần dự phòng bằng các biện pháp cơ học. Ở bệnh nhân 

không có nguy cơ cao chảy máu mức độ nặng và không có chống chỉ định thuốc kháng 

đông đƣợc dự phòng bằng thuốc. 
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Bảng 2. Thang điểm IMPROVE 

Yếu tố nguy cơ chảy máu Điểm 

Loét dạ dày tiên triến 4.5 

Chảy máu trong vòng 3 tháng trƣớc nhập viện 4 

Số lƣợng tiểu cầu < 50×10
9
/L 4 

Tuồi ≥85 3,5 

Suy gan (INR >1,5 lần trị số bình thƣờng) 2,5 

Suy thận nặng (độ lọc cầu thận < 30 mL/phút/1,73m
2
) 2,5 

Đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực 2,5 

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 

Bệnh thấp khớp 2 

Đang bị ung thƣ 2 

Tuồi từ 40 – 84 1,5 

Giới nam 1 

Suy thận trung bình (độ lọc cầu thận 30-59 mL/phút/1,73m
2
) 1 

   Nguy cơ cao chảy máu mức độ nặng khi tổng điểm ≥7 
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Bảng 3. Chống chì định của thuốc kháng đông 

Chống chỉ định tuyệt đối Chống chỉ định tƣơng đối 

(thận trọng) 

– Suy thận nặng 

– Suy gan nặng 

– Xuất huyết não 

– Tình trạng xuất huyết đang tiến 

triển (ví dụ: xuất huyết do loét dạ 

dày tá tràng) 

– Tiền sử xuất huyết giảm tiểu cầu, 

nhất là HIT 

– Dị ứng thuốc kháng đông 

– Rối loạn đông máu bẩm sinh hay 

mắc phải 

– Chọc dò tuỷ sống 

– Đang dùng các thuốc chống ngƣng tập 

tiểu cầu (aspirin,clopidogrel…) 

– Số lƣợng tiều cầu < 100.000/µl 

– Tăng huyết áp nặng chƣa đƣợc kiểm soát 

(HA tâm thu > 180 mmHg và/hoặc huyết 

áp tâm trƣơng >110 mmHg) 

– Mới phẫu thuật sọ não, phẫu thuật tuỳ 

sống hay có xuất huyết nội nhãn cầu Phụ 

nữ ở giai đoạn chuẩn bị chuyền dạ, với 

nguy cơ chảy máu cao (nhau tiền dạo…) 

– Không dùng kháng đông khi có 

một trong các yếu tố nêu trên. Nên 

lựa chọn phƣơng pháp dự phòng cơ 

học. 

– Trì hoãn sử dụng kháng đông cho đến khi 

nguy cơ xuất huyết đã giảm. 

IV. LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÕNG: 

Tất cả bệnh nhân nằm viện đƣợc khuyến khích ra khỏi giƣờng bệnh, vận động sớm 

và thƣờng xuyên. 

1. Các biện pháp cơ học: 

Sử dụng cho các bệnh nhân chống chỉ định với thuốc kháng đông hoặc bệnh nhân 

có nguy cơ cao chảy máu nặng khi dùng thuốc kháng đông (tồng điềm IMPROVE ≥7). 

Các biện pháp cơ học gồm: 

 Máy bơm hơi áp lực ngắt quãng: có thể sử dụng bao áp lực cẳng chân hoặc bao 

áp lực cả cẳng chân và đùi. Cơ chế: 

 Tăng dòng tĩnh mạch, ngừa ứ trệ tĩnh mạch nên giảm TTHKTM. 

 Giảm plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), vì vậy tăng tiêu sợi huyết nội 

sinh. 

 Thời gian phồng (11-12 giây) và thời gian xẹp (60 giây) 

 Chống chỉ định: bệnh động mạch chi dƣới 

 Vở/ băng chun áp lực y khoa (áp lực 16-20 mmHg): hiệu quả kém hơn máy bơm 

hơi áp lực ngắt quãng. 

Cần phối hợp hoặc chuyển sang sử dụng thuốc kháng đông ngay khi nguy cơ cao 

chảy máu nặng giảm. 
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2. Dự phòng bằng thuốc: 

Bảng 4. Các thuốc kháng đông, liều, chỉ định 

Loại thuốc Liều dùng, đƣờng dùng 

Heparin trọng 

lƣợng phân tử 

thấp 

Enoxaparin 40 mg X 1 lần/ ngày TDD. 

Enoxaparin 30 mg X 1 lần/ ngày TDD ờ bệnh nhân suy thận (độ 

thanh thải creatinin 30-50 ml/ phút). 

Là lựa chọn ƣu tiên cho hầu hết bệnh nhân cần dự phòng thuyên 

tắc huyết khối tĩnh mạch. 

Fondaparinux 2.5 mg X 1 lần/ ngày TDD. 

1.5 mg X 1 lần/ ngày TDD ở bệnh nhân suy thận (độ thanh 

thải creatinin 30-50 mL/ phút). 

Chống chỉ định ở bệnh nhân suy giàm chức năng thận nặng 

(độ thanh thài creatinin < 30 mL/ phút). 

Dùng thay thế heparin trọng lƣợng phân tử thấp hoặc 

heparin không phân đoan ờ bệnh nhân giảm tiểu cầu do heparin. 

Heparin không 

phân đoạn 

5000 UI x 2-3 lần/ ngày TDD 

Xét nghiệm số lƣợng tiểu cầu vào ngày 5, 7, 9 sau dùng thuốc đề 

phát hiện giảm tiểu cầu do heparin. 

Kháng đông 

đƣờng 

uống   (NOAC) 

Betrixaban là kháng đông đƣờng uống duy nhất cho đến nay 

đƣợc FDA Hoa Kì chấp thuận sử   dụng dự phòng thuyên tắc 

huyết khối tĩnh mạch ờ bệnh nhân nội khoa [1,4] Liều: ngày 1: 

160 mg, sau đó 80 mg/ ngày. 
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Độ thanh thải creatinin > 30 ml/ phút: không cần chình liều. 

Độ thanh thải creatinin 15-30 ml/ phút ngày 1 : 80 mg, sau 

đó 40mg/ ngày. 

Bệnh nhân đột quỵ cấp do tắc mạch: khuyến cáo dự phòng bằng thiết bị bơm hơi áp 

lực ngắt quãng với bệnh nhân nhập viện trong vòng 72 giờ kể từ khi bắt đầu triệu chứng 

và có liệt vận động. Dự phòng bằng thuốc chống đông có thể bắt đầu sớm nhất là 48 giờ 

sau khi bị đột quỵ và kéo dài trong vòng 2 tuần hoặc tới khi bệnh nhân có thề vận động 

(nhƣng không quá 6 tuần). 

 Bệnh nhân đột quỵ cấp do chảy máu não: khuyến cáo dự phòng bằng thiết bị 

bơm hơi áp lực ngắt quãng ngay khi nhập viện. Xem xét dự phòng bằng thuốc kháng 

đông sau 3 ngày, sau khi cân nhắc kỹ nguy cơ chảy máu (dựa vào lâm sàng, huyết áp, 

kích thƣớc vùng chảy máu) và nguy cơ tắc mạch (tình trạng bất động). 

 Thời gian điều trị dự phòng: dự phòng tới khi bệnh nhân ra viện, hoặc có thề đi 

lại đƣợc. Với một sổ đối tƣợng nhƣ bệnh nhân cai thở máy, bất động đang trong giai đoạn 

phục hồi chức năng, có thể kéo dài thời gian dự phòng tới 10 ± 4 ngày. 

V. ĐIỀU TRỊ CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU TRỊ KHÁNG ĐÔNG: 

1. Biến chứng chảy máu quan trọng: 

Bao gồm chảy máu não, chảy máu sau phúc mạc và bất kỳ tình trạng chảy máu nào 

có thể dẫn tới từ vong, nhập viện hoặc phải truyền máu. 

1.1.   Các bƣớc xử trí biến chứng chảy máu do quá liều chống đông: 

 Ngừng ngay thuốc chống đông đang dùng, xác định thời gian và liều dùng cuối 

cùng. 

 Sử dụng chất trung hòa hoặc đối kháng nếu có. 

 Điều trị hỗ trợ: bù khối lƣợng tuần hoàn, truyền chế phẩm máu nếu có chỉ định. 

 Tìm vị trí chảy máu, xét cầm máu tại chỗ nếu có thể thực hiện đƣợc. 

1.2.  Sử dụng chất trung hoà hoặc đối kháng: 

 Heparin không phân đoạn: trung hòa bằng protamine sulfate (1 mg protamine 

trung hòa đƣợc 100 UI heparin). Thời gian bán hủy của heparin từ 30-60 phút. Nếu 

không định lƣợng đƣợc heparin trong máu, chỉ cần tiêm tĩnh mạch chậm 25-50 mg 

protamine, sau đó kiêm ƣa lại aPTT. 

 Heparin trọng lƣợng phân tử thấp: tỉ lệ chảy máu do heparin ƣọng lƣợng phân từ 

thấp rất hiếm. Trong trƣờng hợp chảy máu nặng, có thể trung hòa bằng protamine sulfate. 

Nếu enoxaparine đƣợc dùng trong vòng 8 giờ, liều protamine là 1 mg cho 1 mg 

enoxaparine; nếu quá 8 giờ, liều protamine là 0,5 mg cho 1 mg enoxaparine. Nếu quá 12 

giờ thì không cần dùng protamine để trung hòa. 

 Fondaparinux: không trung hòa đƣợc bằng protamine sulfate do fondaparinux 

không gắn kết với chất này. 

1.3.  Bắt đầu điều trị lại kháng đông sau biến chứng chảy máu: 



34 

 

 Tất cả bệnh nhân sau xử trí biến chứng chảy máu do thuốc kháng đông đều phải 

đƣợc đánh giá nguy cơ chảy máu tái phát/lan rộng và nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh 

mạch tiến triển/tái phát, từ đó lựa chọn phƣơng pháp dự phòng ƣong thời gian ngừng 

kháng đông (bơm hơi áp lực ngắt quãng, lƣới lọc tĩnh mạch chủ dƣới), cũng nhƣ thời 

điểm bắt đầu lại thuốc chống đông. 

 Chảy máu nội sọ: cân nhắc thời gian dùng lại kháng đông với từng bệnh nhân cụ 

thể, đánh giá nguy cơ chảy máu lại, hoặc lan rộng (lâm sàng, vị trí và kích thƣớc ổ chảy 

máu). Thời gian dùng lại chống đông trung bình từ 7-14 ngày. 

 Chảy máu tiêu hóa: cân nhắc thời gian dùng lại kháng đông dựa vào vị trí, mức 

độ nặng của chảy máu tiêu hóa (phân loại Forrest) và loại chống đông dƣợc sử dụng 

trƣớc đó. 

2. Biến chứng giảm tiểu cầu do heparin (HIT): 

 Là tình trạng giảm số lƣợng tiểu cầu sau khi điều trị bằng heparin, tiểu cầu < 

150.000/µl hoặc giảm > 50% so với trị số trƣớc điều trị, có thể kèm theo biến chứng 

huyết khối động mạch/tĩnh mạch. 

 Thời điểm xét nghiệm tiểu cầu: mỗi 2-3 ngày, kể từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 14 

tới khi dừng heparin. 

 Chẩn đoán: đánh giá nguy cơ bị HIT bằng thang điểm 4T của ISTH (bao gồm: 

giảm tiểu cầu, thời điểm giảm tiểu cầu, hậu quả gây huyết khối, các nguyên nhân khác 

của giảm tiểu cầu). Xét nghiệm: kháng thể kháng PFF4-Heparin ở những bệnh nhân có 

xác suất lâm sàng cao hoặc trung bình bị HIT. 

Điều trị: ngừng mọi điều trị heparin với bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc trung bình. Sử 

dụng thuôc kháng đông thay thế: fondaparinux. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP NGUY KỊCH 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

ĐỊNH NGHĨA: 

Hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (Acute respiratory distress syndrome-ARDS) là 

hội chứng suy hô hấp cấp giảm oxy máu nặng, gây ra do nhiều nguyên nhân, có điểm 

chung là phản ứng viêm tại phổi gây tăng tính thấm thành mạch, tổn thƣơng hàng rào phế 

nang mao mạch, dẫn đến phù mô kẽ phổi và ngập lụt phế nang. Định nghĩa theo hội nghị 

Berlin 2011; 

 Khởi phát: trong vòng 1 tuần sau khi có tổn thƣơng lâm sàng hoặc có triệu 

chứng hô hấp mới hoặc diễn tiến nặng hơn 

 Hình ảnh: mờ hai phế trƣờng – không giải thích đƣợc bằng tràn dịch, xẹp phổi 

hoặc khối u (cả X-quang hay CT Scan) 

 Nguyên nhân phù phổi: suy hô hấp không giải thích đƣợc bằng suy tim hoặc 

quá tải dịch. Cần có thêm đánh giá khách quan (VD: siêu âm tim) để loại trừ phù phổi 

thủy tĩnh nếu không có yếu tố nguy cơ nào hiện diện 

 Mức độ oxy hóa máu: PaO2/ FiO2 

 Nhẹ. Từ 200-300 với PEEP hoặc CPAP ≥ 5 cmH2O 

 Trung bình: từ 100-200 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

 Nặng: < 100 với PEEP ≥ 5 cmH2O 

DỊCH TỄ HỌC: 

Tỷ lệ mắc: 

Tỷ lệ mắc ARDS là 58/100 000 ngƣời năm với 141500 trƣờng hợp mới mỗi năm, tỷ 

lệ tử vong hàng năm là 59 000 mỗi năm theo báo cáo năm 2005 tại các đơn vị chăm sóc 

tích cực của Hoa Kỳ. Dữ liệu từ 2001-2008 cho thấy tỷ lệ ALI và / hoặc ARDS ở bệnh 

nhân ngƣời lớn nhập viện đã giảm, có lẽ do sử dụng rộng rãi thông khí bảo vệ phổi, giảm 

nhiễm trùng bệnh viện, và sử dụng sản phẩm máu thận trọng hơn,. 

Tỷ lệ tử vong: 

ARDS gây tử vong khoảng 40% trong 200.000 bệnh nhân nặng hàng năm ở Hoa Kỳ 

Ƣớc tính gộp tỷ lệ tử vong của ARDS từ một tổng quan hệ thống là 36 - 44% với rất ít 

thay đổi hơn hai thập kỷ cho đến năm 2006.Tỷ lệ tử vong giảm rõ rệt trong các nghiên 

cứu từ năm 1997 đến năm 2009. 

SINH LÝ BỆNH HỌC:  

Sinh lý bệnh của ARDS chƣa hoàn toàn đƣợc hiểu rõ. Khởi đầu, tổn thƣơng phổi 

trực tiếp hoặc gián tiếp ngoài phổi làm gia tăng các chất trung gian viêm thúc đẩy tích tụ 

bạch cầu trung tính trong vi tuần hoàn phổi. Các bạch cầu trung tính này hoạt hoá và di 

chuyển với số lƣợng lớn trên bề mặt biểu mô nội mạc mạch máu và phế nang, giải phóng 

protease, các cytokine và các gốc oxy tự do (reactive oxygen species). Sự di chuyển và 
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giải phóng các hóa chất trung gian dẫn đến tăng tính thấm mạch máu, khe hở trong hàng 

rào biểu mô phế nang, và hoại tử tế bào phế nang loại I và II. Điều này dẫn đến phù phổi, 

hình thành màng hyaline và mất surfactant làm giảm độ đàn hồi của phổi và làm trao đổi 

khí khó khăn.Xâm nhập sau đó của nguyên bào sợi có thể dẫn đến lắng đọng collagen, xơ 

hóa, và làm bệnh trầm trọng hơn. Trong giai đoạn hồi phục, nhiều quá trình xảy ra đồng 

thời. Cytokine kháng viêm ngừng kích hoạt bạch cầu trung tính, sau đó trải qua quá trình 

chết theo chƣơng trình và thực bào. Tế bào phế nang loại II tăng sinh và biệt hóa thành tế 

bào loại I, tái thiết lập sự toàn vẹn của niêm mạc biểu mô và tạo ra khuynh độ thẩm thấu 

kéo dịch ra khỏi phế nang và vào vi mạch phổi và bạch huyết phổi. Đồng thời, các tế bào 

phế nang và các đại thực bào dọn dẹp các protein từ phế nang giúp phổi phục hồi. 

II. NGUYÊN NHÂN: 

ARDS do tổn thƣơng phổi lan tỏa có nguyên nhân từ nhiều bệnh lý nội và ngoại 

khoa bên dƣới. Trong nhiều bệnh lý liên quan với sự phát triển của ARDS, hơn 80% các 

trƣờng hợp là do: nhiễm khuẩn huyết nặng, viêm phổi do vi khuẩn (40-50%); chấn 

thương; truyền dịch quá nhiều; hít dịch dạ dày và dùng thuốc quá liều. Trong các nguyên 

nhân ngoại khoa thì dập phổi, gãy nhiều xƣơng, và chấn thƣơng ngực là nguyên nhân 

thƣờng gặp; trong khi chấn thƣơng đầu, đuối nƣớc, hít phải chất độc và bỏng là nguyên 

nhân hiếm. Nguy cơ phát triển ARDS tăng ở bệnh nhân bị nhiều hơn một yếu tố nguy cơ. 

Một số yếu tố khác có liên quan đến sự phát triển của ARDS nhƣ lớn tuổi, nghiện rƣợu, 

toan máu và mức độ nặng của bệnh. Bệnh nhân chấn thƣơng có điểm APACHE II ≥ 16 

tăng 2,5 lần nguy cơ phát triển ARDS, và bệnh nhân có điểm số > 20 có tỷ lệ ARDS lớn 

hơn gấp ba lần bệnh nhân có điểm APACHE II < 9 

Bảng 1. Các bệnh lý kết hợp ARDS 

Tổn thƣơng phổi trực tiếp Tổn thƣơng phổi gián tiếp 

Viêm phổi 

Hít dịch dạ dày 

Dập phổi 

Ngạt nƣớc 

Tổn thƣơng do hít khí độc 

Thuyên tắc do mỡ, nƣớc ối 

Phù phổi do tái tƣới máu sau ghép phổi 

hay lấy huyết khối mạch phổi 

Nhiễm trùng huyết (sepsis) 

Chấn thƣơng nặng với choáng và truyền máu 

nhiều lần 

CPR kéo dài 

Sốc phản vệ 

Bỏng nặng 

Ngộ độc thuốc (thuốc phiện, thuốc rầy 

phospho hữu cơ, paraquate, salicylate,…) 

Viêm tụy cấp 

Thông nối tim phổi 

Truyền máu và các chế phẩm.. 

Đông máu nội mạch lan tỏa. 

Ung thƣ. 
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III. CHẨN ĐOÁN: 

CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH: 

Không có dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm đặc hiệu. Chẩn đoán dựa vào sự phối 

hợp của nhiều yếu tố sau đây: 

 Hoàn cảnh xuất hiện triệu chứng trong vòng 1 tuần và có các YTNC. 

 Khó thở tăng nhanh, đáp ứng kém với oxy liệu pháp. 

 X quang ngực: tổn thƣơng phế nang lan toả hai bên, tiến triển nặng dần. Không 

giải thích đƣợc bằng xẹp phổi, tràn dịch hay u phổi. 

 KMĐM: oxy máu giảm, PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg với PEEP ≥ 5 cmH2O 

 Suy hô hấp không loại trừ đƣợc bằng suy tim hoặc quá tải dịch. 

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT: 

Bệnh sử, khám thực thể tập trung vào hệ thống hô hấp và tim mạch phối hợp cận 

lâm sàng X - quang ngực, siêu âm tim để thu hẹp chẩn đoán phân biệt: 

 Phù phổi cấp do tim 

 Các nguyên nhân khác của phù phổi cấp 

 Hẹp động mạch thận 

 Thuốc (naloxone,….) 

 Chấn thƣơng đầu 

 Bệnh tắc tĩnh mạch phổi (Pulmonary veno-occlusive diseases) 

 Viêm mạch máu phổi 

 Biểu hiện cấp tính của bệnh phổi mô kẽ vô căn 

 Viêm phổi quá mẫn cấp tính 

 Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp tính 

IV. ĐIỀU TRỊ: 

NGUYÊN TẮC CHUNG: 

Điều trị bệnh nhân ARDS đòi hỏi phải lƣu ý đến (1) Nhận diện và điều trị các bệnh 

lý nguyên nhân; (2) Điều trị giảm oxy máu; (3) Cân bằng nƣớc dịch (4) Giảm thiểu biến 

chứng của điều trị và các thủ thuật; (5) Dự phòng huyết khối tĩnh mạch, xuất huyết tiêu 

hóa, hít sặc, tránh thuốc an thần quá mức, tránh nhiễm trùng (6) Cung cấp đầy đủ dinh 

dƣỡng. 

NHẬN DIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ NGUYÊN NHÂN: 

Nhận diện và điều trị các bệnh lý nguyên nhân rất quan trọng trong xử trí ARDS. 

Chỉ khi loại bỏ đƣợc nguyên nhân gây ra ARDS mới có thể đƣa bệnh nhân ra khỏi tình 

trạng suy hô hấp. 

ĐIỀU TRỊ GIẢM OXY MÁU:  

Thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ: 

Mặt nạ có túi dự trữ không thở lại có thể cung cấp nồng độ oxy trong khí hít vào đến 

60% hoặc hơn. 
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Thở máy không xâm lấn cài PEEP: 

Biện pháp hỗ trợ thông khí này đã thành công trên một số bệnh nhân chọn lọc. Tuy 

nhiên, phần lớn bệnh nhân ARDS không áp dụng đƣợcv ì thời gian thở kéo dài, benhej 

thƣờng có các chống chỉ định nhƣ huyết động không ổn định, hôn mê, suy đa cơ quan, 

đàm nhớt nhiều. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy thở máy không xâm lấn ở nhóm 

bệnh nhân ARDS liên quan đến tăng tỉ lệ tử vong, chủ yếu do làm trì hoãn việc đặt NKQ 

và thở máy xâm lấn trễ. 

Thở oxy qua canula mũi lƣu lƣợng cao (High flow nasal canula-HFNC) 

Thở oxy lƣu lƣợng cao (có thể lên đến 60 l/phút) qua canula mũi qua hệ thống làm 

ấm và ẩm, có thể cung cấp nộng độ oxy trong khí hít vào lên đến 100% với PEEP < 

3cmH2O và hạn chế đƣợc các bất lợi của thở máy không xâm lấn qua mặt nạ. Phƣơng 

phá pnày cho thấy hiệuqu ả ở nhóm bệnh nhân suy hô hấp giảm oxy máu không kèm 

giảm thông khí. Tuy nhiên, cần lƣu ý tránh việc đặt NKQ, thở máy xâm lấn trễ. 

Thở máy xâm lấn cài PEEP: 

Chiến lƣợc thông khí bảo vệ phổi theo ARDS Network đề nghị hiện trở thành nền 

tảng cho điều trị thông khí nhân tạo ở bệnh nhân ARDS. 

Cài đặt và điều chỉnh máy thở: 

 Tính cân nặng lý tƣởng:  

 Nam: 50 + 0,91 x(Chiều cao (cm)-152,4) (kg) 

 Nữ: 45,5 + 0,91 x(Chiều cao (cm)-152,4) (kg) 

 Sử dụng kiểu thở trợ giúp/ kiểm soát thể tích (mode A/C VC) và cài thể tích khí 

lƣu thông (Vt) ban đầu 6 mL/kg cân nặng lý tƣởng. 

 Tần số thở ban đầu để đạt đƣợc thông khí phút cơ bản nhƣng không quá 35 nhịp/ 

phút. 

 Chỉnh Vt và tần số thở để đạt mục tiêu pH và áp lực bình nguyên tối đa 

30cmH2O 

 Cài đặt lƣu lƣợng dòng cao hơn nhu cầu của bệnh nhân, chỉnh lƣu lƣợng dòng để 

tỉ lệ giữa thời gian hít vào: thở ra = 1:1-1,3. 

Mục tiêu: PaO2= 55-80 mmg hoặc SpO2=88-95%. 

Bảng ARDS Network: 

FiO2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 

FiO2 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1 

PEEP 14 14 14 16 18 20 22 24 

Mục tiêu áp lực bình nguyên 30 cmH2O: 

Đo áp lực bình nguyên (sử dụng khoảng ngƣng thì hít vào 0,5-2 giây), SpO2, tần số 

thở, Vt và khí máu động mạch ít nhất mỗi 4 giờ và sau mỗi lần thay đổi PEEP hoặc Vt. 

Nếu áp lực bình nguyên >30 cmH2O, giảm Vt mỗi lần 1mL/ kg (tối thiểu 4mL/kg 

cân nặng lý tƣởng). 



39 

 

Nếu áp lực bình nguyên <25 cmH2O và Vt < 6ml/ kg, tăng Vt mỗi lần 1 mL/ kg cho 

đến khi áp lực bình nguyên >25 cmH2O hoặc Vt= 6 mL/ kg. 

Nếu áp lực bình nguyên < 30cmH2O và có tình tràng đói khí, tăng Vt mỗi lần 1mL/ 

kg (tối đa 8mL/ kg) để áp lực bình nguyên vẫn còn <30cmH2O. 

Mục tiêu pH: 7,3 -7,45.  

Xử trí toan máu nếu pH< 7,30.  

 pH: 7,15-7,30, tăng tần số cho đến khi pH>7,30, hoặc pCO2 < 25mmHg (tần số 

tối đa 35), nếu tần số thở =35 và PaCO2 <25 mmHg, có thể dùng Natribicarbonate.  

 pH< 7,15 và cân nhắc hoặc đã truyền Natribicarbonate, Vt có thể tăng mỗi lần 1 

mL/kg cho đến khi pH> 7,15 (mục tiêu áp lực bình nguyên có thể bị vƣợt qua). 

Xử trí kiềm máu nếu pH> 7,45: giảm tần số nếu đƣợc. 

Mục tiêu áp lực đẩy: 

Áp lực đẩy= Áp lực bình nguyên – PEEP. Điều chỉnh PEEP và Vt sao cho áp lực 

đầy < 15cmH2O. 

Cai thở máy: 

Bắt đầu bằng chế đọ thở hỗ trợ áp lực (CPAP/PS) khi bệnh nhân thỏa các tiêu 

chuẩn: 

 FiO2 <0,4 và PEEP < 8cmH2O 

 Hiện không dùng các thuốc ức chế thần kinh cơ. 

 Có gắng sức hít vào rõ ràng (giảm tần số thở xuống <50% tần số thở hiện tại 

trong 5 phút để phát hiện gắng sức hít vào của bệnh nhân). 

 Huyết áp tâm thu > 90mmHg mà không cần vận mạch. 

Thông khí tƣ thế nằm sấp (Prone position ventilation): 

Tƣ thế nằm sấp giúp cải thiện nhanh chóng chỉ số oxy hóa máu và giúp giảm tỉ lệ tử 

vong nếu đƣợc thực hiện sớm, tích cực bởi đội ngũ nhân viên y tế nhiều kinh nghiệm. 

 Chỉ định: ARDS nặng với PaO2/FiO2 < 100 với PEEP ≥ 10 cmH2O và FiO2 ≥ 

60% trong 48 giờ đầu thở máy. 

 Chống chỉ định: có thai, huyết động không ổn định, gãy xƣơng không vững, phẫu 

thuậ tmở bụng.  

 Kĩ thuật: nằm sấp trong 12-16 giờ mỗi ngày, xoay trở cách mỗi 2 giờ theo lần 

lƣợt: sấp hoàn toàn – sấp nghiêng trái 3/4 – sấp hoàn toàn – sấp nghiêng phải 3/4 – sấp 

hoàn toàn.. 

Các chiến lƣợc thông khí khác: 

Huy động phế nang (Lung recruitment): các nghiên cứu cho thấy chiến lƣợc mở 

phổi và giảm dần PEEP nhằm duy trì mức PEEP tối ƣu làm tăng nguy cơ tổn thƣơng phổi 

do thở máy và tăng tỉ lệ tử vong nếu áp dụng thƣờng quy cho bệnh nhân ARDS. Do đó, 

chiến lƣợc này chỉ dùng trên một số đối tƣợng chuyên biệt.Thở máy với tỉ lệ I:E đảo 

ngƣợc (APRV), thở máy rung tần số cao (HFO): không cho thấy giúp cải thiện tỉ lệ tử 

vong ở bệnh nhân ARDS. 
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Thải CO2 qua màng ngoài cơ thể (ECCO2R): 

Bệnh nhân ARDS đƣợc thông khí bảo vệ phổi với Vt thấpn hằm duy trì áp lực bình 

nguyên <30cmH2O, ECCO2R có thể cân nhắc chỉ định khi có toan hô hấp với pH<7,25, 

PaCO2 > 60 mmHg. Một số nghiên cứu cho thấy sử dụng VV ECCO2R giúp giảm Vt<4 

mL/kg và áp lực bình nguyên < 25 cmH2O.  

Oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO): 

Có ích ở các bệnh nhân thất bại với thở máy, trong lúc chở giải quyết nguyên nhân: 

 Chỉ định: thất bại với thở máy: 

 PaO2/FiO2 < 100 mmHg với FiO2 > 90% và/hoặc Murray score 3-4 

 Toan hô hấp nặng dù áp lực bình nguyên > 30 cmH2O 

 Chống chỉ định tƣơng đối: 

 Thở máy ≥ 7 ngày với FiO2 cao, áp lực bình nguyên > 30 cmH2O. 

 BN có chống chỉ định dùng thuốc kháng đông (đang chảy máu, hậu phẫu, mới 

tổn thƣơng nội sọ).  

 Nguyên nhân gây ARDS không thể hồi phục. 

 Mode VV ECMO, máu lấy từ tĩnh mạch chủ dƣới qua tĩnh mạch đùi, trao đổi 

oxy và CO2 qua màng ngoài cơ thể, sau đó đƣợc đƣa về tĩnh mạch chủ trên qua tĩnh mạch 

cảnh trong hoặc tĩnh mạch chủ dƣới qua tĩnh mạch đùi đối bên. 

Trong ARDS, tích tụ dịch ở phế nang và mô kẽ và mất surfactant dẫn đến giảm 

đáng kể độ đàn hồi của phổi. Nếu không tăng áp lực cuối kỳ thở ra (PEEP), xẹp phế nang 

quan trọng có thể xảy ra vào cuối kỳ thở ra, làm giảm oxy hóa. Trong lâm sàng, PEEP 

được cài đặt để giảm thiểu FiO2 và tối ưu hóa PaO2. Áp lực lý thuyết “PEEP tối ƣu” 

cho “mở” hay “huy động” phế nang thƣờng là 12-15 mmHg trong ARDS. Điều chỉnh 

PEEP đến điểm uốn thấp hơn trên đƣờng cong thể tích-áp lực tĩnh để mở phổi, cải thiện 

oxy hóa và bảo vệ chống tổn thƣơng phổi. Các thử nghiệm ngẫu nhiên lớn nghiên cứu lợi 

ích của các cài đặt PEEP để mở phổi, cho thấy cải thiện chức năng phổi nhƣng không 

khác biệt đáng kể trong tử vong chung. 

Bảng 2: Chiến lƣợc thông khí bảo vệ phổi: Viện Tim Phổi Huyết học Quốc gia 

Hoa kỳ, Mạng lƣới ARDS 

Chế độ thông khí Kiểm soát- hỗ trợ thể tích 

(Volume assist-control ) 

Thể tích khí lƣu thông ≤6 ml/kg cân nặng dự đoán 

Áp lực bình nguyên ≤30 cmH2O 

Cài đặt tần số máy thở, pH mục 

tiêu 

6–35 lần/phút, điều chỉnh để đạt pH động mạch 

=7,3 nếu có thể 

Lƣu lƣợng hít vào, I:E Điều chỉnh lƣu lƣợng để đạt I: E = 1:1-1:3 

Mục tiêu oxy hóa máu 55≤ PaO2 ≤ 80 mmHg hay 88 ≤ SpO2 ≤ 95% 

Kết hợp FIO2/PEEP   
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CÁC PHƢƠNG PHÁP KHÁC: 

An thần, dãn cơ: sử dụng thuocs an thần dãn cơ sớm giúp giảm chống máy, cải 

thiện oxy máu và giảm tổn thƣơng phổi do thở máy. 

Dịch truyền: về thực chất, ARDS là phù phổi cấp tổn thƣơng. Nếu để cân bằng 

dịch dƣơng, cùng với tình trạng tăng tính thấm thành mạch trong ARDS và giảm protein 

máu là yếu tố thuận lợi làm xuất hiện phù phổi cấp huyết động. Vì thế cần phải hạn chế 

dịch nhập vào bệnh nhân nhƣng không gây giảm thể tích máu, để duy trì cung lƣợng tim 

và tƣới máu mô đầy đủ. Giảm thể tích tuần hoàn sẽ gây suy đa cơ quan. 

Kháng sinh: sử dụng khi có nhiễm khuẩn, không dùng kháng sinh dự phòng. 

Dinh dƣỡng: cần cung cấp đầy đủ dinh dƣỡng, bệnh nhân ARDS thở máy thƣờng 

dung nạp với nuôi ăn liên tục hơn là ngắt quãng vì tình trạng liệt dạ dày ruột thƣờng xảy 

ra. Dinh dƣỡng đƣờng tĩnh mạch khi không thể nuôi ăn qua đƣờng tiêu hóa. 

Corticosteroid: nhiều nghiên cứu về corticosteroid trong điều trị cả ARDS sớm và 

muộn để giảm tình trạng viêm tại phổi. Bằng chứng hiện nay không ủng hộ sử dụng 

corticosteroid liều cao để điều trị ARDS,.Tuy nhiên, có những tình huống cụ thể có thể 

sử dụng corticosteroid một cách thận trọng khi nguyên nhân cơ bản đáp ứng với điều trị 

corticosteroid (ví dụ nhƣ viêm phổi tổ chức hóa vô căn- cryptogenic organizing 

pneumonia). 

MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP CHƢA GHI NHẬN LỢI ÍCH: 

Trong các thử nghiệm lâm sàng, hầu hết các điều trị dƣợc lý đã cho các kết quả 

đáng thất vọng. 

 Hít nitric oxide (NO) có thể cải thiện oxy máu thoáng qua nhƣng không cải thiện 

tỷ lệ tử vong cũng nhƣ không giảm thời gian thở máy. 

 Đồng vận beta 2 (salbutamol): về lý thuyết làm giảm tính thấm màng phế nang 

mao mạch, khởi động quá trình phục hồi sớm hơn, các bằng chứng cho thấy đồng vận 

beta 2 không làm giảm thời gian thở máy và tỷ lệ tử vong trong bệnh viện 

 Surfactant: có thể cải thiện chức năng phổi, không cải thiện tỷ lệ tử vong và thời 

gian thở máy 

 Ketoconazol, thuốc ức chế tổng hợp thromboxane A2 và leukotriene, chƣa chứng 

minh đƣợc là phòng ngừa đƣợc ARDS, không cải thiện tỷ lệ tử vong và thời gian thở 

máy. 

 Lisofylline: không tạọ khác biệt về tỷ lệ tử vong và thời gian thở máy 

 Sivelestat: ức chế men elaspase của bạch cầu trung tính, không cải thiện tỷ lệ tử 

vong dài hạn. 

BIẾN CHỨNG:  

CHẤN THƢƠNG ÁP LỰC 

Bao gồm tràn khí trung thất, tràng khí màng phổi, tràn khí dƣới da. Tỉ lệ tràn khí 

màng phổi ở bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp nguy kịch vào khoảng 12-13%. 
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VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN:  

Tỉ lệ VPBV ở bệnh nhân ARDS khoảng 15-60%, rất khó chẩn đoán viêm phổi bệnh 

viện trên bệnh nhân ARDS. Các dấu hiệu để chẩn đoán viêm phổi bệnh viện nhƣ thâm 

nhiễm phổi mới hoặc tiến triển kèm sốt, bạch cầu tăng, đàm mủ đều có thể hiện diện ở 

bệnh nhân ARDS mà không có viêm phổi bệnh viện. 

SUY ĐA CƠ QUAN: 

Suy đa cơ quan là một biến chứng thƣờngg ặp của ARDS. Suy đa cơ quan có thể do 

bệnh lý gốc gây ra hoặc xảy ra độc lập. Tình trạng suy đa cơ quan gây khó khăn cho việc 

xác định chính xác nguyên nhân tử vong ở bệnh nhân ARDS. 

Tỉ lệ sống ở bệnh nhân ARDS phụ thuộc vào khả năng điều trị nâng đỡ tình trạng 

suy đa cơ quan. 

YẾU CƠ: 

Bệnh nhân ARDS có nguy cơ rất cao bị yếu cơ kéo dài sau khi tổn thƣơng phổi đã 

phục hồi, gây khó khăn cho việc cai máy thở. Hội chứng lâm sàng này thƣờngdđƣợc gọi 

là bệnh đa dây thần kinh ở bệnh nhân hồi sức nhƣng thực ra đó là do bệnh lý thần kinh cơ 

kéo dài rất lâu trên nhiều bệnh nhân hồi sức dù đƣợc theo dõi đến 5 năm sau xuất viện. 

Yếu cơ kéo dài xảy ra thƣờng nhất trên bệnh nhân đƣợc điều trị bằng corticosteroid và 

thuốc dãn cơ.  

V.TIÊN LƢỢNG: 

TỶ LỆ TỬ VONG 

Ƣớc tính tỷ lệ tử vong của ARDS khoảng 36-44%. Tỷ lệ tử vong của ARDS chủ yếu 

do nguyên nhân không do hô hấp, nhiễm trùng huyết và suy cơ quan ngoài phổi chiếm 

trên 80% các trƣờng hợp tử vong. Do đó, cải thiện sống còn liên quan đến những tiến bộ 

trong chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng và bệnh nhân suy đa cơ quan 

Một số yếu tố nguy cơ tử vong giúp dự đoán tiên lƣợng. Tuổi cao là một yếu tố nguy 

cơ quan trọng. Bệnh nhân hơn 75 tuổi có tỷ lệ tử vong tăng lên đáng kể (khoảng 60%) so 

với bệnh nhân nhỏ hơn 45 tuổi ( khoảng 20%). Bệnh nhân ARDS hơn 60 tuổi và nhiễm 

trùng huyết (sepsis) có tỷ lệ tử vong cao hơn gấp ba lần so với ngƣời nhỏ hơn 60 tuổi. 

Bệnh gan mạn tính, xơ gan, nghiện rƣợu, suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng huyết, bệnh 

thận mạn, suy bất kỳ cơ quan ngoài phổi và tăng điểm APACHE III đều có liên quan đến 

tăng tỷ lệ tử vong ARDS. Bệnh nhân ARDS do tổn thƣơng phổi trực tiếp (nhƣ viêm phổi, 

dập phổi, hít sặc có tỷ lệ tử vong gần gấp đôi so với bệnh nhân ARDS do tổn thƣơng phổi 

gián tiếp, trong khi bệnh nhân phẫu thuật và chấn thƣơng bị ARDS, đặc biệt nếu không 

có tổn thƣơng phổi trực tiếp, có tỷ lệ sống sót tốt hơn so với bệnh nhân ARDS khác. 

Có ít giá trị trong dự đoán tỷ lệ tử vong ARDS từ tỷ lệ PaO2/FIO2 và bất kỳ các đo 

lƣờng mức độ nặng của tổn thƣơng phổi nhƣ mức PEEP đƣợc sử dụng trong thông khí cơ 

học, mức độ thâm nhiễm phế nang trên X quang phổi, và điểm số tổn thƣơng phổi. Tuy 

nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy tăng sớm khoảng chết và chỉ số oxy hóa máu (trong vòng 

24 giờ biểu hiện triệu chứng) có thể dự đoán tỷ lệ tử vong do ARDS tăng. 
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PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN ARDS SỐNG SÓT 

Phần lớn các bệnh nhân ARDS sống sót sẽ phục hồi chức năng phổi gần nhƣ bình 

thƣờng. Bệnh nhân thƣờng phục hồi chức năng phổi tối đa trong vòng 6 tháng. Hơn một 

phần ba bệnh nhân có giá trị hô hấp ký và khả năng khuếch tán bình thƣờng một năm sau 

khi rút ống nội khí quản. Phục hồi chức năng phổi liên quan chặt chẽ với mức độ tổn 

thƣơng phổi trong ARDS sớm. Có tỷ lệ đáng kể bị trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau 

chấn thƣơng ở bệnh nhân ARDS sống sót. 

VI. KẾT LUẬN: 

ARDS là nguyên nhân quan trọng của suy hô hấp cấp, có tỷ lệ tử vong cao, liên 

quan đến nhiều bệnh lý nội và ngoại khoa. Mặc dù chƣa có phƣơng pháp điều trị đặc hiệu 

cho ARDS, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc điều trị bệnh nhân ARDS bằng sử 

dụng các chiến lƣợc thông khí cơ học bảo vệ phổi, hạn chế dịch và điều trị bệnh lý cơ 

bản. Các thuốc điều trị hiện nay chƣa mang lại hiệu quả rõ ràng trên lâm sàng.Trên cơ sở 

hiểu biết tốt hơn về cơ chế của ARDS, các nghiên cứu trong tƣơng lai đang tiếp tục với 

hy vọng cải thiện hơn nữa tiên lƣợng cho bệnh nhân ARDS. 
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CHƢƠNG IV:  

NGOẠI TỔNG QUÁT 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

NGOẠI KHOA PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa: 

Phình động mạch là tình trạng một đoạn động mạch (ĐM) giãn rộng, với đƣờng 

kính đoạn giãn ≥ 1,5 lần đƣờng kính của ĐM bình thƣờng lân cận. 

Đƣờng kính động mạch chủ (ĐMC) trung bình của ngƣời Việt Nam từ 16 - 20mm, 

do vậy đa số các tác giả thống nhất gọi là phình ĐMC khi đƣờng kính đoạn ĐMC bệnh lý 

≥ 30mm. Phình ĐMC có thể xảy ra ở mọi vị trí suốt dọc chiều dài của ĐMC, từ ĐMC lên 

tới chỗ chia 2 ĐM chậu  

2. Yếu tố nguy cơ: 

Hút thuốc, là yếu tố nguy cơ chính. Những ngƣời hút thuốc có tỷ lệ phình động 

mạch chủ tăng gấp năm lần so với những ngƣời không hút thuốc. 

Lão hóa (phình động mạch chủ rất hiếm gặp ở những ngƣời dƣới 60 tuổi). 

Giới tính nam. 

Tăng huyết áp. 

Xơ vữa động mạch, xảy ra do cholesterol cao và tăng huyết áp. 

Một số bệnh di truyền có thể làm tăng nguy cơ phình động mạch chủ, do sự yếu của 

các mạch máu gây ra bởi các điều kiện này. Hội chứng Marfan, hội chứng Ehlers-Danlos, 

viêm động mạch Takayasu, van động mạch chủ 2 lá, hội chứng Loeys-Dietz, phình động 

mạch chủ ngực gia đình và bệnh thận đa nang đều làm tăng nguy cơ phình động mạch 

chủ. 

3. Phân loại: 

Đối với mỗi loại phình ĐMC lại có biểu hiện lâm sàng và thái độ điều trị khác nhau. 

Có nhiều cách phân loại phình ĐMC tùy theo mục tiêu.  

 Phân loại theo vị trí:  

 Phình ĐMC chủ ngực: túi phình có thể ở ĐMC lên, quai ĐMC hoặc ĐMC xuống 

tới chỗ đi qua cơ hoành.  

 Phình ĐMC bụng: túi phình ở ĐMC bụng, từ dƣới cơ hoành tới chỗ chia ĐM 

chậu và có thể lan tới 2 ĐM chậu. Trong đó lại đƣợc chia ra:  

 Phình ĐMC dƣới thận: cực trên túi phình ĐMC nằm hoàn toàn dƣới điểm xuất 

phát của 2 ĐM thận.  

 Phình ĐMC trên thận: cực trên túi phình lan lên cao, bắt đầu từ chỗ chia của một 

ĐM thận bất kỳ.  

 Phình ĐMC ngực - bụng: vị trí túi phình kéo dài từ ĐMC ngực đến ĐMC bụng 

hoặc có nhiều túi phình tách biệt ở đoạn động mạch chủ ngực và bụng. Trong đó lại phân 

chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau (phân loại của Crawford).  

 Phân loại theo nguyên nhân:  

 Phình ĐMC do xơ vữa thành mạch.  
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 Phình ĐMC do nhiễm trùng.  

 Phình ĐMC do bóc tách …  

 Phình ĐMC sau chấn thƣơng. 

 Phân loại theo hình thái: phình ĐMC dạng hình thoi hay hình túi.  

 Phân loại theo tiến triển: phình ĐMC - phình ĐMC dọa vỡ - vỡ phình ĐMC.  

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Phình ĐMC bụng:  

Đa phần đƣợc phát hiện ra một cách ngẫu nhiên khi đi khám bụng vì nguyên nhân 

khác hoặc khám sức khỏe định kỳ. Một số trƣờng hợp bệnh nhân tự sờ thấy khối u ở 

bụng, đập theo nhịp tim - thƣờng ở ngƣời bệnh gầy hoặc khối phình quá to (> 6cm). Đôi 

khi bệnh nhân cảm nhận đƣợc các đau tức bụng một cách mơ hồ do khối phình to đè ép 

vào các cơ quan lân cận.  

Đặc điểm khối phình khi khám bụng:  

 Khối u nằm ở vùng quanh rốn, thƣờng hơi lệch sang trái (> 60%).  

 Khối u đập theo nhịp tim, giãn nở ngang theo nhịp tim.  

 Nghe trên khối u có thể thấy tiếng thổi tâm thu nhẹ 2-3/6.  

Đặc điểm lâm sàng phân biệt phình ĐMC trên hay dƣới ĐM thận:  

 Dấu hiệu De Bakey (+), tức là có thể đặt 3-4 khoát ngón tay vào khoảng giữa bờ 

dƣới sƣờn trái với cực trên khối u, thì chắc chắn là phình ĐMC bụng dƣới thận. Trái lại, 

khi De Bakey (-) thì có thể là phình trên hoặc dƣới thận.  

 Siêu âm Doppler ĐMC bụng: là phƣơng tiện chẩn đoán phổ biến đơn giản, an 

toàn, và chi phí thấp. Cho thấy kích thƣớc khối phình, huyết khối, độ vôi hóa, xơ vữa, và 

các tạng xung quanh.   

 Chụp X quang bụng quy ƣớc: hiện ít dùng, cho thấy hình ảnh vôi hóa dạng vòng 

cung của vỏ túi phình tƣơng ứng tại vị trí u bụng.  

 Chụp cắt lớp vi tính (CT scans), đặc biệt là chụp cắt lớp đa dãy (MSCT) có dụng 

hình ĐMC, là phƣơng pháp thăm dò quan trọng nhất của phình ĐMC. Thấy đƣợc toàn 

cảnh khối phình, từ hình dạng, kích thƣớc, huyết khối, độ vôi hóa, nhánh bên, các cơ 

quan lân cận …  

 Chụp cộng hƣởng từ (MRI): cung cấp hình ảnh rõ nét về hệ thống mạch máu bao 

gồm động mạch chủ, túi phình, các mạch máu nuôi tạng, nhƣng không tái tạo đƣợc hình 

ảnh ba chiều. Do đó MRI thƣờng đƣợc chỉ định cho những bệnh nhân không thể chụp 

đƣợc CT scans.  

 Chụp ĐMC cản quang (chụp mạch xóa nền số hóa): chỉ định rất hạn chế do là 

can thiệp chảy máu và không thấy đƣợc tổng thể khối phình.  

2. Phình ĐMC ngực: 

Hầu hết phình ĐMC ngực không có triệu chứng cơ năng đặc hiệu, phát hiện ngẫu 

nhiên khi đi chụp x quang ngực với chẩn đoán khác hoặc khám sức khỏe định kỳ. Số còn 

lại thƣờng đƣợc phát hiện khi phình đã biến chứng dọa vỡ hay vỡ với dấu hiệu đau ngực. 

Đôi khi túi phình quá lớn hoặc viêm xung quanh có thể gây ra các triệu chứng của chèn 
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ép các cơ quan lân cận, nhƣ: chèn thần kinh quặt ngƣợc gây khàn tiếng, chèn khí quản, 

thực quản gây khó thở, nuốt ngẹn, chèn ép tĩnh mạch chủ trên gây phù áo khoác. 

Chẩn đoán xác định chủ yếu dựa vào các thăm dò cận lâm sàng, trong đó quan trọng 

nhất là MSCT ngực. Đôi khi có chỉ định chụp MRI, siêu âm qua thực quản có giá trị 

trong một số trƣờng hợp, X quang ngực qui ƣớc chỉ có giá trị định hƣớng chẩn đoán ban 

đầu.  

3. Giả phình ĐMC: 

Giả phình ĐMC do nhiễm trùng: bệnh nhân thƣờng đi khám vì thấy đau ở ngực hay 

bụng (khối phình dọa vỡ). Toàn trạng đang có nhiễm trùng nặng (dạng nhiễm trùng máu), 

hoặc tiền sử mắc bệnh nhiễm trùng nặng (nhiễm trùng máu, lao phổi nặng …), hoặc đã 

phẫu thuật gần ĐMC do các bệnh lý nhiễm trùng (sỏi tiết niệu, viêm đƣờng tiêu hóa …).  

Giả phình ĐMC do chấn thƣơng: bệnh nhân cũng thƣờng đi khám vì thấy đau ở 

ngực hay bụng (khối phình dọa vỡ). Tiền sử có chấn thƣơng khá nặng ở ngực hay bụng, 

hoặc có phẫu thuật trên – vùng cạnh ĐMC. 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Điều trị nội khoa: 

 Điều trị phình ĐMC:  

Để hạn chế tiến triển của khối phình khi chƣa có chỉ định can thiệp (đƣờng kính 

khối phình còn nhỏ), Dùng thuốc điều trị cao huyết áp (giảm lƣợng muối ăn, lợi tiểu, 

thuốc hạ huyết áp nhóm beta-block và ức chế men chuyển), chống đông máu (ức chế tiểu 

cầu).  

Để bảo vệ và duy trì kết quả can thiệp (sau phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo hay 

can thiệp nội mạch đặt stents), nhƣ thuốc chống đông máu.  

Định kỳ làm siêu âm Doppler mạch (phình ĐMC bụng) hay CT scans (phình ĐMC 

ngực) để đánh giá tiến triển của khối phình.  

 Điều trị nguyên nhân: 

Phình ĐMC do xơ vữa thành mạch: điều trị giảm nguy cơ xơ vữa mạch, nhƣ chế độ 

ăn giảm cholesterol và chất béo, bỏ hút thuốc lá, tập thể dục …  

Phình ĐMC do nhiễm trùng: kháng sinh liều cao, phổ rộng, kéo dài (6 - 8 tuần), 

phối hợp thuốc theo bệnh căn và kết quả cấy vi khuẩn; nâng cao thể trạng, chống viêm …  

2. Điều trị ngoại khoa: 

2.1. Chỉ định:  

Chỉ định phẫu thuật điều trị phình ĐMC dựa vào việc so sánh nguy cơ biến chứng 

của khối phình (vỡ, tắc mạch) và các rủi ro của phẫu thuật. Nhƣ vậy, chỉ định ngoại khoa 

đƣợc đặt ra khi khối phình có nguy cơ biến chứng lớn hơn các rủi ro của của phẫu thuật.  

 Đối với phình ĐMC do bệnh lý (phình thật):  

 Đƣờng kính khối phình ≥ 2,5 lần đƣờng kính ĐMC lân cận, tức là khoảng ≥ 

50mm. Toàn trạng tốt, không có chống chỉ định mổ do bệnh lý khác.  

 Đƣờng kính khối phình > 35mm, nhƣng theo dõi định kỳ thấy tăng ≥ 5mm/ mỗi 6 

tháng. Toàn trạng tốt, không có chống chỉ định mổ do bệnh lý khác. 



49 

 

 Khi phình ĐMC có dấu hiệu dọa vỡ hay vỡ thì phải phẫu thuật cấp cứu, nếu 

không có giải pháp can thiệp nội mạch.  

Đối với giả phình ĐMC: chỉ định phẫu thuật đối với mọi mức độ phình, nếu toàn 

trạng tốt, không có chống chỉ định mổ do bệnh lý khác, không có giải pháp can thiệp nội 

mạch.  

Nguyên tắc:  

Đối với phình ĐMC do bệnh lý, phẫu thuật thay đoạn ĐMC phình bằng đoạn mạch 

nhân tạo là phƣơng pháp điều trị ngoại khoa kinh điển. Có nhiều loại mạch nhân tạo khác 

nhau với ƣu điểm riêng (Dacron, Gore-tex…) 

Đối với giả phình ĐMC: nếu không phải do nhiễm trùng (nhƣ vết thƣơng ĐMC) thì 

có thể khâu trực tiếp hoặc vá ĐMC bằng miếng vá nhân tạo. Nếu do nhiễm trùng thì phải 

thay đoạn ĐMC bệnh lý bằng mạch nhân tạo tráng bạc, đoạn mạch homograft (mạch 

ghép đồng loài), thậm chí thắt bỏ ĐMC + bắc cầu ngoài giải phẫu (nách - đùi, ngực - 

bụng…) bằng mạch nhân tạo.  

Cần phải đánh giá kỹ chức năng các cơ quan (tim mạch, hô hấp, gan, thận, đông 

máu) và các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật nhƣ  tuổi bệnh nhân, tăng huyết áp, 

hút thuốc lá, suy thận, đột quỵ, suy hô hấp, bệnh mạch vành, đái tháo đƣờng.  

3. Điều trị can thiệp nội mạch: 

Đặt ống ghép nội mạch (endovascular repair: EVAR) là một phƣơng pháp điều trị 

bệnh mạch máu ít xâm lấn, rất phát triển trong gần 20 năm gần đây, dần có xu hƣớng 

thay thế các phẫu thuật ngoại khoa kinh điển, nhất là trong bệnh lý ĐMC, nơi phẫu thuật 

thƣờng nặng với nhiều rủi ro, biến chứng. Bản chất của phƣơng pháp là đặt một đoạn 

mạch ghép vào trong lòng đoạn ĐMC có khối phình (stentgraft) để thay thế chức năng 

dẫn máu và vô hiệu hóa túi phình, ngăn chặn tác động của áp lực máu lên thành túi phình.   

 Hiện nay, chỉ định điều trị bằng đặt ống ghép nội mạch gần tƣơng tự nhƣ các chỉ 

định điều trị ngoại khoa kinh điển thông thƣờng, và ngày càng có xu hƣớng mở rộng cho 

những tổn thƣơng phức tạp hơn (phình quai ĐMC, phình ĐMC bụng trên thận) – nơi mà 

trƣớc đây chỉ có giải pháp phẫu thuật kinh điển. Bên cạnh đó, can thiệp nội mạch đặc biệt 

có ƣu thế ở những bệnh nhân có toàn trạng kém, già yếu, chống chỉ định phẫu thuật do 

các bệnh lý khác (rối loạn đông máu, bệnh mạn tính), hay phình ĐMC do nhiễm trùng, 

phình ĐMC dọa vỡ ở vị trí giải phẫu khó. Theo các nghiên cứu, đặt ống ghép nội mạch 

giúp giảm số ngày nằm viện, giảm các biến chứng, giảm tử vong, đặc biệt tử vong sớm; 

tuy nhiên giá thành của phƣơng pháp điều trị này vẫn còn cao.  

4. Điều trị bằng Hybrid: 

Kỹ thuật Hybrid trong tim mạch đƣợc hiểu là “ứng dụng 2 kỹ thuật cao cùng một 

thì  trên bệnh nhân”, cụ thể là phẫu thuật và can thiệp tim mạch. Kỹ thuật mới này đã rất 

phát triển trên thế giới, nhƣng mới chỉ có ở Việt Nam từ năm 2012. Bên cạnh việc tiết 

kiệm chi phí, giảm nguy cơ cho bệnh nhân, một ƣu thế rất quan trọng của Hybrid là cho 

phép điều trị các bệnh lý phức tạp (không thể chỉ can thiệp nội mạch đơn thuần đƣợc) 

một cách nhẹ nhàng hơn và hiệu quả hơn nhiều so với phẫu thuật kinh điển.   
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Ví dụ bệnh lý phình vùng quai ĐMC, nếu phẫu thuật thay quai ĐMC kinh điển sẽ 

rất nặng và phức tạp, nguy cơ rủi ro > 50%, nhƣng không thể đặt ống ghép nội mạch đơn 

thuần đƣợc – vì sẽ bịt kín các ĐM nuôi não. Khi đó Hybrid sẽ giúp bắc cầu giữa ĐMC 

lên và các ĐM cảnh, dƣới đòn – là phẫu thuật không phức tạp, rồi đặt stengraft che kín 

tổn thƣơng ở quai ĐMC. Tỷ lệ biến chứng và tử vong của can thiệp sẽ giảm xuống < 

10%. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

NGOẠI KHOA BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa: 

a. Định nghĩa:  

Là tình trạng tách rời các lớp của thành động mạch chủ 

b. Một số yếu tố dịch tễ: 

Nam thƣờng gặp hơn so với nữ: 2-5 lần 

Tuổi thƣờng gặp: 

 Động mạch chủ lên: 50-55 tuổi 

 Nếu <40 tuổi: Hội chứng Marfan, có thai, bệnh van ĐMC 

 Động mạch chủ xuống: 60-70 tuổi 

Yếu tố nguy cơ: 

 Tăng áp lực lên thành động mạch chủ: 

 Tăng huyết áp.   

 Giãn động mạch chủ.  

 Van động mạch chủ một hoặc hai lá.   

 Hẹp eo động mạch chủ.   

 Thiểu sản quai động mạch chủ.   

 Do thủ thuật, phẫu thuật với động mạch chủ: dụng cụ thông tim, bóng động mạch 

chủ, vị trí phẫu thuật tim (đặt canuyn, kẹp động mạch chủ, nối mảnh ghép...). 

 Chấn thƣơng.   

 Bất thƣờng trung mạc động mạch chủ: 

 Gen: • Hội chứng Marfan • Hội chứng Ehler-Danlos, dạng mạch • Van ĐMC 2 lá 

(kể cả đã thay van ĐMC) • Hội chứng Turner • Hội chứng Loeys-Dietz • Phình/tách 

ĐMC có tính gia đình  

 Bệnh lý viêm mạch: • Viêm mạch Takayasu • Viêm mạch tế bào khổng lồ • Bệnh 

Behcet 

 Khác: • Mang thai • Bệnh thận đa nang • Sử dụng corticoid mạn tính hoặc thuốc 

ức chế miễn dịch • Tuổi già 

 Nhiễm khuẩn liên quan thành ĐMC do vi khuẩn hoặc dãn đoạn nhiễm trùng kế 

cận. 

2. Nguyên nhân: 

Dãn động mạch chủ hoặc tăng huyết áp gây rạn nứt nội mạc lòng mạch, sau đó máu 

sẽ thấm vào qua vết nứt. Dƣới tác dụng của áp lực tuần hoàn theo nhịp đập, dòng máu 

thấm vào sẽ tách rời các lớp của thành động mạch chủ. 

3. Phân loại: Tách thành ĐMC có thể phân loại theo nhiều kiểu: 

Phân loại theo tổn thƣơng: 
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Tách động mạch chủ đƣợc phân loại theo De-Bakey hoặc Stanford. Trong đó phân 

loại theo Stanford đƣợc sử dụng rộng rãi trong lâm sàng: 

 Type A: tổn thƣơng đoạn ĐMC lên cho dù khởi phát ở bất kỳ đoạn ĐMC nào. 

 Type B: thƣơng tổn ĐMC đoạn xa kể từ chỗ xuất phát của nhánh động mạch 

dƣới đòn trái. 

 

Hình : phân loại theo De-Bakey và Stanford. 

Phân loại theo thời gian bị bệnh: 

Cấp tính: thời gian kể từ khi khởi phát < 2 tuần. 

Bán cấp: 2-8 tuần 

Mạn tính: > 8 tuần, khoảng một phần ba số bệnh nhân thuộc nhóm mạn tính. 

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: 

a. Triệu chứng cơ năng:  

Đau ngực: Cảm giác đau có thể đau chói, dữ dội, nhƣ dao đâm, nhƣng nổi bật là sự 

xuất hiện đau đột ngột nhanh chóng đạt mức tối đa. Cảm giác đau khi tách ĐMC ít khi 

lan lên cổ, vai, xuống hai cánh tay nhƣ đau thắt ngực điển hình của hội chứng mạch vành 

cấp. Hƣớng lan của cơn đau xuống lƣng, bụng, bẹn và đùi là chỉ điểm cho quá trình tách 

thành ĐMC lan đi xa. 

Triệu chứng của thiếu máu cấp nhánh động mạch cấp máu: tai biến mạch não (ĐM 

cảnh), đau bụng (ĐM mạc treo, ĐM thân tạng), đau hông lƣng (ĐM thận), liệt hai chi 

dƣới (ĐM chậu),  

Một số biểu hiện hiếm gặp khác bao gồm suy tim ứ huyết (do nặng khi phình tách 

đoạn ĐMC lên), ngất (4 - 5% trƣờng hợp do vỡ vào khoang màng tim, ép tim), ngƣng 

tim. 

b. Triệu chứng thực thể: 
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Huyết áp cao: đa số là nguyên nhân, phần còn lại là hậu quả của tách thành ĐMC 

đoạn xa do phình tách lan đến động mạch thận gây thiếu máu thận. 

Hở van ĐMC: 18-50% các trƣờng hợp tách ĐMC đoạn gần có hở van ĐMC từ nhẹ 

đến nặng, 

Có chênh lệch về độ nảy của mạch hoặc huyết áp động mạch giữa hai tay hoặc mất 

mạch đột ngột. Mạch hai tay khác nhau là dấu hiệu thực thể đặc hiệu nhất của tách thành 

ĐMC, gặp trong 38% các trƣờng hợp. 

Triệu chứng thần kinh gặp trong số 18-30% các trƣờng hợp: 

 Nhũn não/ đột quỵ là triệu chứng thƣờng gặp nhất ở tách thành ĐMC, chiếm 5-

10% số bệnh nhân. 

 Thiếu máu tuỷ sống và bệnh thần kinh ngoại vi do thiếu máu, hay gặp nhất nếu 

tách thành ĐMC đoạn xa . 

Các biểu hiện khác: 

 Tràn dịch khoang màng phổi trái do khối phình vỡ vào khoang màng phổi. 

 Phù phổi một bên hoặc ho ra máu do tách thành ĐMC lan vào động mạch phổi. 

 Xuất huyết tiêu hoá cấp tính do loét thực quản hoặc tá tràng. 

 Đau bụng cấp do phồng mạch lan vào động mạch mạc treo tràng. 

 Khó nuốt do khối phồng ĐMC đè vào thực quản. 

2. Cận lâm sàng: 

 Xquang ngực: mặc dù có độ đặc hiệu thấp, song vẫn có giá trị chẩn đoán ban 

đầu nếu phối hợp với triệu chứng cơ năng và thực thể. 

 Điện tâm đồ: không đặc hiệu, hay gặp nhất là dày thất trái, các dấu hiệu khác 

bao gồm ST chênh xuống, thay đổi sóng T hoặc ST chênh lên. 

 Chụp cắt lớp vi tính (CT): là biện pháp đƣợc dùng nhiều do ít xâm lấn và cho 

phép chẩn đoán nhanh chóng khi cấp cứu, phát hiện đƣợc huyết khối trong lòng giả và 

xác định tràn dịch màng tim. 

 Chụp cộng hƣởng từ (MRI): 

MRI có thể xác định chắc chắn tách thành ĐMC, mức độ lan rộng, xác định chính 

xác vị trí nứt đầu tiên, xác định các nhánh động mạch bên có liên quan, 

 Siêu âm tim: 

 Siêu âm tim qua thành ngực. 

 Siêu âm qua thực quản (SÂTQ) ngày nay tƣơng đối phổ biến, an toàn, có thể 

thực hiện nhanh chóng và dễ dàng tại giƣờng kể cả ở bệnh nhân huyết động không ổn 

định, với độ chính xác cao . 

 Chụp động mạch chủ bằng thuốc cản quang:với các biểu hiện: hình ảnh cột 

thuốc cản quang bị tách rời hoặc xoắn vặn, dòng chảy lờ đờ hoặc không, không ngấm hết 

thuốc cản quang ở các mạch máu chính, hở van ĐMC... 

 Định lƣợng men trong huyết thanh: có hiện tƣợng giải phóng đặc hiệu các 

myosin chuỗi nặng (Mhc) của tế bào cơ trơn vào huyết tƣơng khi có tách thành ĐMC 
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(nồng độ Mhc trong huyết tƣơng bình thƣờng trong khoảng 0.9 ±0.4mg/l, ngƣỡng chẩn 

đoán tách thành ĐMC là ³2.5mg/l. 

3. Chẩn đoán phân biệt: 

 Nhồi máu cơ tim 

 Phình động mạch chủ ngực. 

III. ĐIỀU TRỊ: 

Để hoạch định chính xác chiến lƣợc can thiệp, cần đánh giá các thƣơng tổn nhƣ: 

(1) đoạn động mạch chủ bị tách; (2) vị trí vết rách nội mạc đầu tiên; (3) hở van ĐMC; (4) 

thƣơng tổn động mạch vành; (5) thƣơng tổn vùng quai ĐMC hoặc động mạch thận; (6) 

xuất hiện máu trong khoang màng tim, màng phổi hay trung thất. 

1. Lựa chọn phƣơng thức điều trị: 

Tử vong khi tách thành động mạch chủ không phải do vết nứt nội mạc đầu tiên mà 

chủ yếu do tiến triển của phình tách gây chèn ép các mạch máu quan trọng hoặc vỡ.   

+ Tách thành động mạch chủ type A bắt buộc phải điều trị ngoại khoa càng sớm 

càng tốt để giảm nguy cơ biến chứng (hở van động mạch chủ cấp, suy tim ứ huyết, ép 

tim, triệu chứng thần kinh) đồng thời để giảm nguy cơ tử vong (1%/ giờ).   

+ Tách thành động mạch chủ type Β hiện còn nhiều điểm chƣa thống nhất song nên 

khởi đầu bằng điều trị thuốc. Phẫu thuật thƣờng chỉ định cho những bệnh nhân có biến 

chứng hoặc điều trị nội khoa thất bại. 

Một số bệnh cảnh cần lưu ý:   

+ Tách thành động mạch chủ có tụt huyết áp: nguyên nhân hàng đầu là vỡ thành 

động mạch chủ hoặc ép tim. Cần lập tức bù máu, dịch và chuyển mổ ngay. Nếu phải 

dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp thì nên dùng Norepinephrine hoặc Phenylephrine 

(không ảnh hƣởng đến dP/dt), tránh dùng Epinephrine hoặc Dopamine.   

+ Tách thành động mạch chủ có nhồi máu cơ tim cấp: chống chỉ định dùng thuốc 

tiêu sợi huyết. Chụp động mạch chủ trong giai đoạn cấp có nguy cơ rất cao tiếp tục gây 

tách thành và làm chậm trễ khoảng thời gian quý báu dành cho phẫu thuật.   

2. Điều trị nội khoa:  

Chỉ định điều trị nội khoa:   

 Tách thành động mạch chủ cấp tính type B không có biến chứng.   

 Tách thành động mạch chủ cấp tính đoạn quai, đơn thuần, huyết động ổn định.   

 Tách thành động mạch chủ mạn tính, ổn định.   

Nội dung điều trị:  

 Hạ huyết áp cấp cứu bằng các thuốc hạ áp đƣờng tĩnh mạch ở mọi bệnh nhân (trừ 

trƣờng hợp đã sốc tim)   

 Phối hợp chẹn β giao cảm và một thuốc dãn mạch (ví dụ Nitroprusside Natri) 

đƣợc coi là phƣơng thức điều trị nội khoa cơ bản đối với tách thành động mạch chủ. Nên 

dùng thuốc chẹn β giao cảm trƣớc khi dùng thuốc dãn mạch để tránh phản xạ giải phóng 

catecholamine thứ phát. 

 Nếu có chống chỉ định với chẹn β, có thể dùng thuốc chẹn kênh canxi.  
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Bảng một số thuốc hạ huyết áp đƣờng tĩnh mạch và liều lƣợng.  

  

 3. Điều trị ngoại khoa: 

Chỉ định mổ:   

 Tách thành động mạch chủ cấp type A, trừ trƣờng hợp không thể phẫu thuật do 

các bệnh lý nặng kèm theo. Chống chỉ định thƣờng gặp là đột quỵ mới do nguy cơ vùng 

nhũn não chuyển thành xuất huyết não khi dùng chống đông và do hiện tƣợng tái tƣới 

máu sau phẫu thuật.   

 Tách thành động mạch chủ cấp type B kèm: khối phình tách phồng lên nhanh 

chóng, thấm máu phúc mạc, doạ vỡ, đau kéo dài không kiểm soát đƣợc và/hoặc thiếu 

máu chi hoặc tạng, tách lan ngƣợc về động mạch chủ đoạn lên, có hở van động mạch chủ 

hoặc ở bệnh nhân có hội chứng Marfan.   

 Thời gian tiến hành chẩn đoán trƣớc mổ càng dài, tỷ lệ tử vong trong và sau phẫu 

thuật càng cao.   

Phƣơng pháp mổ: 

 Mục đích của phẫu thuật nhằm cắt bỏ và thay thế đoạn động mạch chủ có vết nứt 

đầu tiên, chứ không phải toàn bộ phần động mạch chủ bị tách thành.  

 Nếu van động mạch chủ không thể sửa lại thì áp dụng phẫu thuật Bentall (thay 

đoạn gốc động mạch chủ và van động mạch chủ, cắm lại động mạch vành).  

 Dán keo động mạch chủ chiếm vai trò quan trọng, dùng để dán các lớp động 

mạch chủ bị tách và trám kín chỗ chảy máu của miệng nối ở động mạch chủ, nhờ đó làm 

giảm tỷ lệ thay van động mạch chủ, giảm chảy máu trong và sau mổ cũng nhƣ giảm tần 

suất và mức độ biến chứng.   
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Biến chứng của phẫu thuật: 

 Chảy máu 

 Nhiễm trùng 

 Hoại tử ống thận cấp và/hoặc thiếu máu mạc treo. Biến chứng đáng sợ nhất sau 

mổ tách thành động mạch chủ đoạn xuống là liệt hai chi dƣới do thiếu máu vào động 

mạch tuỷ sống qua các động mạch gian sƣờn.  

 Các biến chứng muộn bao gồm hở van động mạch chủ tiến triển (nếu không thay 

van động mạch chủ luôn), phình mạch tại miếng nối và tái phát phình tách động mạch 

chủ.  

4. Can thiệp nội mạch: 

Đặt giá đỡ (Stent) trong lòng động mạch chủ đƣợc thực hiện trên số ít bệnh nhân có 

nguy cơ cao khi phẫu thuật, đa số là những bệnh nhân tách thành động mạch chủ xuống 

có triệu chứng giảm tƣới máu chi dƣới hoặc các tạng ổ bụng (nhƣ ruột, gan, và/hoặc 

thận). Đặt giá đỡ đƣợc coi là thành công khi bít đƣợc vết nứt nội mạc đầu tiên 

Các biến chứng gồm nhồi máu ruột, suy thận, thuyên tắc chi dƣới, vỡ lòng giả, hội 

chứng sau đặt Stent trong lòng động mạch chủ (tăng thân nhiệt và protein C phản ứng 

thoáng qua, tăng nhẹ bạch cầu đa nhân).  

Đặt Stent và/hoặc đục lỗ lòng giả có thể áp dụng cho những bệnh nhân tách thành 

ĐMC type A để ổn định toàn trạng trƣớc khi phẫu thuật. 
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IV. THEO DÕI: 

Bệnh lý ĐMC  Thời gian theo dõi  Phƣơng pháp 

Tách thành ĐMC cấp 

tính  

Trƣớc khi ra viện, 1 tháng, 6 

tháng, hàng năm 

CT scanner hay MRI ngực 

bụng, SÂ tim qua thành 

ngực 

Tách thành ĐMC mạn 

tính 

Trƣớc khi ra viện, 1 năm, 2 

tới 

3 năm 

CT scanner hay MRI ngực 

bụng, SÂ tim qua thành 

ngực 

Sửa chữa gốc ĐMC  Trƣớc khi ra viện, hàng năm  SÂ tim qua thành ngực 

Thay van ĐMC và ĐMC 

lên 
Trƣớc khi ra viện, hàng năm  SÂ tim qua thành ngực 

Quai ĐMC  

Trƣớc khi ra viện, 1 năm, 2 

tới 

3 năm 

CT scanner hay MRI ngực 

bụng 

Stent ĐMC ngực  

Trƣớc khi ra viện, 1 tháng, 2 

tháng, 6 tháng, hàng năm 

hoặc 30 ngày 

XQ tim phổi, CT scanner 

ngực 

bụng 

HK trong thành 

ĐMC/loét thâm nhập cấp 

tính 

Trƣớc khi ra viện, 1 tháng, 3 

tháng, 6 tháng, hàng năm 

CT scanner hay MRI ngực 

bụng 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

NGOẠI KHOA RÕ ĐỘNG - TĨNH MẠCH 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa 

Rò động - tĩnh mạch (arteriovenous fistula) là tình trạng bất thƣờng mạch máu có 

dòng chảy áp lực cao, trong đó có sự thông nối bất thƣờng giữa động mạch và tĩnh mạch 

không qua mao mạch, khiến cho các mô ở mao mạch không nhận đƣợc máu từ động 

mạch, các mô này sẽ bị thiếu oxy và chất dinh dƣỡng. Bên cạnh đó, do máu di chuyển từ 

nơi áp lực cao (động mạch) sang nơi có áp lực thấp (tĩnh mạch) có nguy cơ vỡ thành 

mạch và gây chảy máu, là hệ quả đặc biệt nguy hiểm với hệ thần kinh trung ƣơng và các 

tạng trong cơ thể.  

Vị trí: 

Các lỗ rò động - tĩnh mạch có thể xuất 

hiện ở bất cứ vị trí nào trong cơ thể nhƣ mạch 

máu của mô mềm, tụy phổi, gan, thận tuy 

nhiên thƣờng gặp nhất hệ thần kinh trung 

ƣơng (nhƣ não và tủy sống) và mạch máu 

ngoại biên (tay, chân). 

Nguyên nhân và bệnh sinh: 

Rò động - tĩnh mạch có thể là một dị tật bẩm sinh hoặc tổn thƣơng mắc phải, xuất 

hiện trong quá trình sinh hoạt. Hầu hết các trƣờng hợp dò 

động - tĩnh mạch mắc phải là do chấn thƣơng xuyên 

thấu; ngoài ra còn một số nguyên nhân khác không do 

chấn thƣơng: nhƣ ăn mòn túi phình động mạch vào tĩnh 

mạch bên cạnh, sau nhiễm trùng áp xe hoặc can thiệp kỹ 

thuật y khoa, … Rò động tĩnh mạch còn là một phƣơng 

pháp can thiệp mạch máu trong chạy thận nhân tạo.  

- Thông tim: Rò có thể phát triển nhƣ là một biến 

chứng của thủ thuật thông tim. Trong quá trình thông 

tim, một ống dài, mỏng đƣợc đƣa vào động mạch hoặc tĩnh mạch vùng bẹn, cổ hoặc cánh 

tay của cơ thể và luồn qua các mạch máu đến tim. Nếu kim đƣợc sử dụng để luồn qua 

một động mạch và tĩnh mạch trong suốt thủ thuật, và động mạch bị nới rộng (dãn nở), có 

thể sẽ tạo ra một lỗ rò động tĩnh mạch. 

- Thương tích thủng, xuyên thấu qua da: nhƣ vết thƣơng đâm hoặc đạn bắn, xảy ra 

nếu vết thƣơng tại vị trí cơ thể có tĩnh mạch và động mạch ở cạnh nhau bị rách, một thời 

gian sau lành lại sẽ tạo lỗ rò. 
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- Rò động tĩnh mạch bẩm sinh: là dị dạng mạch máu, bệnh lý bẩm sinh, cơ chế và 

nguyên nhân chính xác vẫn chƣa hiểu rõ, các động mạch và tĩnh mạch không phát triển 

bình thƣờng khi còn trong bào thai. 

- Tình trạng di truyền: Các rò trong phổi (rò động tĩnh mạch phổi) có thể do bệnh di 

truyền (bệnh Osler-Weber-Rendu, còn đƣợc gọi là dãn mao mạch xuất huyết di truyền) 

gây ra phát triển các mạch máu bất thƣờng trong toàn bộ cơ thể, đặc biệt là ở phổi. 

- Mổ tạo lỗ rò (Thủ thuật tạo lỗ rò động tĩnh mạch dùng trong chạy thận nhân tạo): 

Những ngƣời bị suy thận giai đoạn cuối cũng có thể đƣợc mổ tạo lỗ rò động - tĩnh mạch 

để dễ dàng hơn trong việc lọc máu. Nếu kim lọc máu đâm vào tĩnh mạch quá nhiều lần, 

tĩnh mạch có thể bị sẹo và bị phá hủy. Việc tạo ra một lỗ rò động - tĩnh mạch có thể giúp 

mở rộng tĩnh mạch bằng cách kết nối nó với một động mạch gần đó, để dễ dàng luồn kim 

chạy thận và máu có thể chảy nhanh hơn. Lỗ rò động tĩnh mạch này thƣờng đƣợc tạo ở 

cẳng tay. 

Tiên lƣợng: 

Hầu hều hết trƣờng hợp dò động - tĩnh mạch bẩm sinh đều tự thoái triển, một số ít 

tồn tại đến tuổi trƣởng thành cần điều trị bằng phẫu thuật. Những trƣờng hợp rò mắc phải 

có thể tử vong sớm do suy tim, nhiễm trùng (viêm nội tâm mạc) hoặc vỡ mạch gây xuất 

huyết (trong thông nối động - tĩnh mạch lớn),… tuy nhiên tiên lƣợng sẽ tốt nếu đƣợc 

chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu có dò động – tĩnh mạch kết hợp với u máu bẩm sinh, 

tiên lƣợng thoái triển tốt. 

II.  CHẨN ĐOÁN: 

Lâm sàng:  

Cơ chế bệnh sinh của dò động - tĩnh mạch vẫn chƣa đƣợc hiểu rõ, tuy nhiên sự thay 

đổi huyết động là nguyên nhân chính dẫn đến các biểu hiện lâm sàng. 

a) Triệu chứng cơ năng:  

- Nặng chân giảm khi nâng lên cao 

- Một nửa bệnh nhân có cảm giác đau khu trú, nguyên nhân do thiếu máu mô hoặc 

do khối dị dạng chèn ép thần kinh khu trú. 

- Tăng áp lực và lƣợng máu đến chân ở những trƣờng hợp bẩm sinh dẫn đến tăng 

sự phát triển của chân gây biến dạng ( trẻ em có chân to và dài hơn so với chân còn lại).  

b) Triệu chứng thực thể: 

- Rò động - tĩnh mạch nhỏ thƣờng không có triệu chứng và chỉ phát hiện tình cờ 

- Các rò động - tĩnh mạch lớn gây:  

- Tăng kích thƣớc các chi, giảm màu sắc, phù, loạn dƣỡng 

- Nghe âm thổi, rung miu vị trí rò  

- Sờ thấy mạch đập ở khối sang thƣơng 

- Dấu hiệu Branham: hiện tƣợng giảm nhịp tim khi bóp vào đầu gần của khối rò 

động - tĩnh mạch. 

- Hiếm trƣờng hợp nào gây suy tim, bệnh nhân sẽ có triệu chứng khó thở, phù 

chân, thƣờng chỉ xuất hiện khi có đƣờng thông nối giữa các động - tĩnh mạch rất lớn. 



60 

 

- Rò động – tĩnh mạch phổi: da xanh, ngón tay dùi trống, ho ra máu 

- Rò động – tĩnh mạch ở hệ thống tiêu hóa: gây xuất huyết tiêu hóa, nôn máu hoặc 

tiêu phân đen. 

c) Tiền căn: 

- Những trƣờng hợp mắc phải, tiền căn có thể ghi nhận chấn thƣơng ( do hỏa khí, 

vết thƣơng hở xuyên thấu, thậm chí vết thƣơng kín, gãy xƣơng), sau nhiễm trùng lân cận 

hoặc sau phẫu thuật, can thiệp thủ thuật. 

Cận lâm sàng: 

a) Xét nghiệm máu: 

- Độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch có rò cao hơn so với máu tĩnh mạch bình thƣờng. 

- Rò động - tĩnh mạch lớn: Giảm tiểu cầu, tăng PT và PTT, tăng thời gian máu 

chảy, giảm fibrinogen, tăng thời gian ly giải fibrin 

b) Hình ảnh học: 

- X - quang: khối mờ trong nhu mô hoặc cấu trúc xƣơng 

- Siêu âm Duplex đánh giá đặc điểm dòng chảy: sẽ thấy động mạch dãn nhẹ, phổ 

mất sóng 3 pha, dòng trào ngƣợc ở đọan xa động mạch, còn tĩnh mạch dãn to với tốc 

động dòng chảy tăng cao và phổ động mạch hóa. Có thể xác định đƣợc vị trí lỗ rò cùng 

với tốc độ và lƣu lƣợng dòng chảy qua lỗ rò. 

 

- Chụp CT scan cản quang: xác định vị trí bất thƣờng, đánh giá ổ phình 

- MRI là tiêu chẩn đánh giá bệnh nhân rò động mạch, giúp đánh giá chính xác mặt 

cắt mô và đặc điểm dòng chảy, định hƣớng trƣớc khi can thiệp. 

- Chụp mạch máu cản quang hay chụp mạch máu số hóa xóa nền (Digital 

Subtraction Angiography – DSA) sẽ thấy dấu hiệu làm đầy sớm tĩnh mạch, tăng kích 

thƣớc uốn khúc động mạch nhánh gần đến dị dạng mạch máu, giãn ở đoạn xa đƣờng rò. 

Chẩn đoán phân biệt: 

- Xơ gan 

- Cƣờng giáp 

- Bệnh Paget của xƣơng 

- Sarcoma 
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III. ĐIỀU trị: 

Nội khoa: 

Cần theo dõi và đánh giá vị trí và biến chứng của rò động - tĩnh mạch. Nếu tình 

trạng rò nhỏ và ở mức độ nhẹ, không gây ra bất kỳ vấn đề sức khoẻ nào khác thì chỉ cần 

theo dõi. Một số rò động - tĩnh mạch nhỏ tự đóng mà không cần can thiệp. 

Khi có chống chỉ định ngoại khoa trong trƣờng hợp: bệnh nhân có tiền sử dị ứng 

với thuốc cản quang; ngƣời bệnh có thể trạng dễ chảy máu hoặc đang mắc các bệnh lý 

nặng không thể thực hiện đƣợc thủ thuật. 

Điều trị ngoại khoa: 

a) Phương pháp đóng lỗ rò động- tĩnh mạch bằng can thiệp nội mạch:   

Là kỹ thuật dùng để bít tắc hoàn toàn hệ thống mạch của toàn bộ/ một phần cơ 

quan/ một mạch nhánh hoặc ở một điểm khu trú hoặc dùng stent đặt tại vị trí của lỗ rò để 

định hƣớng lại dòng chảy bình thƣờng của mạch máu. Nhiều phƣơng pháp có thể đƣợc sử 

dụng để gây tắc nghẽn mạch máu nhƣ thả coil microcoil, Gianturco,...), gây tắc nghẽn 

bằng gel, chất lỏng, các hạt; đóng lỗ rò động mạch bằng dụng cụ (Vascular Plug, 

ADO),… Sau thủ thuật, bệnh nhân chỉ nằm viện 24 giờ và có thể sinh hoạt bình thƣờng 

sau khoảng một tuần. 

Chỉ định trong các trƣờng hợp: 

- Bệnh nhân có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng phình mạch, những bệnh nhân đã 

có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch. 

- Những khối rò động - tĩnh mạch có kích thƣớc nhỏ (do khi vỡ có thể gây ra 

hematome lớn hơn so với những khối có kích thƣớc trung bình hay lớn). 

- Bất thƣờng mạch máu gây triệu chứng, ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc sống. 

Kỹ thuật can thiệp đóng lỗ rò động – tĩnh mạch nhƣ sau: 

- Gây tê/ gây mê tùy vào tuổi của bệnh nhân và mức độ phức tạp của thủ thuật. 

- Lựa chọn đƣờng tiếp cận tổn thƣơng, ƣu tiên chọn đƣờng thẳng, ít phức tạp nhất,  

dùng ống thông bóng để làm tắc nghẽn tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 

- Qua đƣờng động mạch, 

ống thông (MP hoặc pigtail) đƣợc 

đƣa vào để xác định vị trí dò và 

tƣơng quan với các mạch máu 

chính. Có thể dùng ống thông MP 

đƣa vào các nhánh mạch cấp máu 

cho tổn thƣơng để chụp chọn lọc 

trƣớc khi đƣa ống thông can thiệp. 

- Đƣờng kính trong của ống 

thông can thiệp thƣờng bằng hoặc 

hơi lớn hơn đƣờng kính coil. Mục 

đích tạo huyết khối coil là tạo khối khu trú ngay gần dị dạng; do đó, nếu đƣờng kính ống 

thông can thiệp quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và khó khăn để đƣa coil vào ống 

thông. Mặc khác, kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đƣờng kính mạch máu. Vì nếu coil 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/thuoc-can-quang-la-gi/
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nhỏ hơn sẽ không gây đƣợc tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn có thể vƣợt qua vị 

trí tắc nghẽn. 

- Coil/ stent đƣợc đƣa vào ống nhựa hoặc thép không gỉ, sau đó từ ống vào ống can 

thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Sau khi đƣợc thả khỏi ống thông, coil sẽ phát triển 

thành dạng và kích cỡ định sẵn. Phần coil trong mạch nhô tạo huyết khối, sau đó mạch 

máu sẽ bị tắc do hình thành huyết khối và tổ chức hóa. 

- Chụp mạch số hóa xóa nền kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức 

độ gây nghẽn của coil. Khảo sát để phát hiện các nhánh mạch nuôi khác. 

Tai biến có thể xảy ra sau can thiệp: 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thƣờng 

- Biến chứng khí mạch phổi 

- Nhồi máu phổi 

- Di lệch dụng cụ 

- Tan máu 

b) Phẫu thuật đóng lỗ rò: 

Các rò động tĩnh mạch ở tình trạng nặng mà không thể điều trị bằng cách gây tắc 

mạch có thể cần phẫu thuật mổ đóng lỗ rò, tái lập dòng chảy bình thƣờng của động mạch 

và tĩnh mạch, cách phẫu thuật phụ thuộc vào kích thƣớc và vị trí rò. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ambekar S, Gaynor BG, Peterson EC, Elhammady MS. Long-term angiographic results of 

endovascularly "cured" intracranial dural arteriovenous fistulas. J Neurosurg. 2016 Apr. 124 (4):1123-7 

2. Do YS, Kim YW, Park KB, Kim DI, Park HS, Cho SK, et al. Endovascular treatment combined 

with emboloscleorotherapy for pelvic arteriovenous malformations. J Vasc Surg. 2012 

3. Sateesh C Babu, Arteriovenous fistulas differential diagnose https://emedicine.medscape.com, 

2019 

4. Smith GE, Gohil R, Chetter IC. Factors affecting the patency of arteriovenous fistulas for 

dialysis access. J Vasc Surg. 2012 Mar. 55 (3):849-55 

5. Zaki Ghali G, Zaki Ghali MG, Zaki Ghali E. Transvenous embolization of arteriovenous 

malformations. Clin Neurol Neurosurg. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

CHẤN THƢƠNG LÁCH 

I. TỔNG QUAN: 

Trong chấn thƣơng bụng, lách là tạng đặc bị tổn thƣơng nhiều nhất hơn cả gan và 

thận. Vỡ lách thƣờng gây chảy máu vào trong ổ bụng. Mức độ chảy máu nhiều hay ít tùy 

vào cơ chế chấn thƣơng và độ vỡ nặng nhẹ. Vỡ lách chiếm hàng đầu trong chấn thƣơng 

bụng với tỉ lệ 26.2% 

II. PHÂN ĐỘ: 

Sự phân độ theo tác giả Moore (1989) và Hội đồng đánh giá tổn thƣơng cơ quan của 

Hiệp hội Phẫu thuật Chấn thƣơng Hoa Kỳ, phân chia thành 5 độ dựa trên chụp cắt lớp vi 

tính: 

Độ Tổn thƣơng Mô tả 

I 
Tụ máu Dƣới bao: < 10% diện tích bề mặt 

Tổn thƣơng nhu mô Sâu < 1cm 

II 

Tụ máu 
Dƣới bao: 10-50% diện tích bề mặt 

Trong nhu mô: kích thƣớc < 5cm 

Tổn thƣơng nhu mô 
Sâu: 1-3cm, đang chảy máu nhƣng không tổn 

thƣơng mách máu 

III 
Tụ máu 

Dƣới bao >50% diện tích, tụ máu trong nhu mô 

đƣờng kính > 5cm hoặc tụ máu dƣới bao vỡ 

Tổn thƣơng nhu mô Sâu > 3cm hoặc tổn thƣơng mạch máu 

IV 

Tụ máu Vỡ khối máu tụ trong ngu mô 

Tổn thƣơng nhu mô 
Vỡ phân thùy lách hoặc đứt mạch chi phối > 25% 

lách 

V 
Tụ máu Vỡ nát lách 

Tổn thƣơng nhu mô Đứt cuống lách 

III. CHẨN ĐOÁN: 

a. Lâm sàng biểu hiện với hai hội chứng: 

− Hội chứng thiếu máu và sốc. 

− Bệnh cảnh vỡ lách và hội chứng chảy máu trong ổ bụng. 

b. Cận lâm sàng: 

− Tiêu chuẩn huyết học: dựa vào công thức máu, dung tích hồng cầu xác định tình 

trạng mất máu. 

− Tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh: 

+ X quang, siêu âm nhằm phát hiện dịch tụ bất thƣờng và tổn thƣơng lách. 
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+ CT Scan bụng có cản quang, soi ổ bụng giúp chẩn đoán chính xác hơn trong 

trƣờng hợp chấn thƣơng bụng có sinh hiệu ổn định. 

IV. ĐIỀU TRỊ: 

a. Điều trị nội khoa: 

− Trong tình trạng bệnh nhân <55 tuổi, chấn thƣơng độ I, II, III, có sinh hiệu ổn 

định, không kèm theo tổn thƣơng nặng các tạng khác, máu trong ổ bụng ít. 

− Việc điều trị bao gồm:  

+ Theo dõi sinh hiệu, lƣợng nƣớc tiểu. 

+ Truyền dịch, kháng sinh dự phòng kết hơp sử dụng thuốc cầm máu và thuốc 

giảm đau. 

− Chỉ định phẫu thuật khi huyết động học không ổn, phải truyền > 1000 ml máu, 

chƣa ổn 

b. Điều trị phẫu thuật bảo tồn: 

− Trong trƣờng hợp vỡ lách độ I, II, III, IV và có lƣợng máu nhiều trong ổ bụng. 

− Các phƣơng pháp hiện nay gồm: Chèn surgicel cầm máu, đốt điện, khâu lách và 

cắt một phần lách. 

− Tắc mạch: khi có thoát thuốc cản quang trên chụp cắt lớp vi tính , khi huyết động 

ổn. 

c. Phẫu thuật cắt lách: 

− Chỉ định trong vỡ độ III, IV,V, chảy máu lƣợng nhiều trong ổ bụng, có sinh hiệu 

không ổn định và có đa tổn thƣơng. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

VIÊM ĐƢỜNG MẬT CẤP  
I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa: 

Viêm đƣờng mật cấp tính là tình trạng viêm của đƣờng mật do vi trùng, nguyên 

nhân do sỏi và tắc nghẽn đƣờng mật. Bệnh cảnh lâm sàng đƣợc Digby mô tả đầu tiên 

năm 1930, Cook lần đầu gọi bệnh cảnh này là viêm đƣờng mật sinh mủ tái diễn 

(recurrent pyogenic cholangitis) vào năm 1954. Sỏi đƣờng mật đặc biệt là sỏi trong gan 

(kết hợp hẹp đƣờng mật trong gan) là nguyên nhân chính của bệnh. Tại các nƣớc phƣơng 

Đông đa số là sỏi nguyên phát, bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử 

vong nếu không xử trí kịp thời. 

Tỉ lệ tử vong của bệnh trƣớc đây rất cao, tại Việt Nam giai đoạn 1976-1989 là 10%, 

giai đoạn 1990-1998 là 1%. Theo tổng kết tại Nhật Bản, trƣớc thập niên 1970, tỉ lệ tử 

vong của BN viêm đƣờng mật cấp trên 50%, nhƣng với sự phát triển của khoa chăm sóc 

tích cực, kháng sinh mới, dẫn lƣu đƣờng mật kịp thời, tỉ lệ tử vong dƣới 7% vào thập 

niên 1980. Tuy vậy, ngay cả trong thập niên 1990 vẫn còn các báo cáo với tỉ lệ tử vong từ 

11-27% trong những trƣờng hợp nặng và hiện nay viêm đƣờng mật cấp vẫn còn là bệnh 

lý có thể gây tử vong nếu không đƣợc điều trị thích hợp. 

Bệnh sinh viêm đƣờng mật cấp: 

 Du khuẩn mật (bacterbilia) 

 Tắc nghẽn đƣờng mật 

II. CHẨN ĐOÁN: 

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh viêm đƣờng mật cấp và mức độ nặng của viêm đƣờng 

mật cấp theo hƣớng dẫn điều trị Tokyo 2018 không có thay đổi so với 2013. 

1. Chẩn đoán viêm đƣờng mật cấp tính: 

a. Viêm toàn thân: 

A.1 Sốt và/ hoặc lạnh run (>38
0
C). 

A.2 Cận lâm sàng biểu hiện đáp ứng viêm (BC > 10.000 hoặc < 4.000; CRP ≥ 1mg/ 

dl). 

b. Tắc mật: 

B.1 Vàng da (Bili ≥ 2 mg/dl #34 µmol/L) 

B.2 Bất thƣờng chức năng gan 

ALP (IU)   > 1,5 x trị số bình thƣờng 

γGTP (IU) > 1,5 x trị số bình thƣờng  

AST (IU)  > 1,5 x trị số bình thƣờng 

ALT (IU)  > 1,5 x trị số bình thƣờng 

c. Chẩn đoán hình ảnh: 

C. 1 Giãn đƣờng mật 

C.2 Có bằng chứng nguyên nhân bệnh (sỏi, hẹp, stent…) 
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* Chẩn đoán nghi ngờ: một A + một B hoặc một C. 

* Chẩn đoán xác định: một A + một B + một C. 

2. Chẩn đoán mức độ: 

Đánh giá mức độ nặng đƣợc thực hiện ngay khi có chẩn đoán và sau mỗi 24h, trong 

thời gian 24 - 48h. Có ít nhất 2 trong các tiêu chuẩn chẩn đoán. 

Độ 1: không có các biểu hiện của độ 2,3 

Độ 2: Có ít nhất 2 trong các tiêu chuẩn sau 

1. BC > 12000 hoặc < 4000 

2. Sốt > 39 

3. 75 tuổi 

4. Tăng Bilirubin ≥ 5mg 

5. Hạ albuminemia (<trị số bt x 0,7) # 30g/l 

Độ 3: Có ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau 

1. HA cần dùng vận mạch 

2. RL tri giác 

3. RL hô hấp: PaO2/ FiO2 <300 

4. Thiểu niệu, Cre >2 mg/ dl 

5. RL chức năng gan INR>1,5 

6. RL huyết học: tiểu cầu <100.000/mm3 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Xử trí ban đầu:  

a. Hồi sức tích cực:  

- Đo lactate/ huyết thanh. 

- Bù dịch và điện giải: nếu có hạ huyết áp và lactate/huyết thanh > 4 mmol/L: 

truyền 20mL/kg crystalloid, dùng vận mạch nếu huyết áp không đáp ứng với bù dịch duy 

trì huyết áp trung bình > 65 mmHg. 

- Nếu hạ huyết áp kéo dài dù đã bù dịch đủ (sốc nhiễm trùng) và / hoặc 

lactate/huyết thanh > 4 mmol/L: điều chỉnh CVP > 8 mmHg, bảo hòa oxy TM trung tâm 

(ScvO2>70%), SvO2 >65%. 

- Dùng kháng sinh phổ rộng, cấy máu trƣớc khi dùng kháng sinh. 

- Điều trị sốc nhiễm trùng: Liều thấp steroids phù hợp với phác đồ của khoa ICU. 

Duy trì glycemie < 180 mg/dL.  

- Giảm đau (non steroidal anti inflammatory drugs, hiệu quả giảm viêm và giảm 

đau tốt hơn hyoscin 20 mg) 

b. Kháng sinh: 

- Điều trị ngay khi có chẩn đoán và trƣớc khi thực hiện các can thiệp  

- Dùng KS kỵ khí nếu có nối mật ruột: Metronidazole, Tilnidazole, Clindamycin. 

Carbapenem, Piperacillin+tazobactam, Ampicillin/sulbactam, Cefmetazol, Cefoxitin, 

Flamocef, Cefpoperazone+Sulbactam cũng có hiệu quả trong tình huống này. 

- Chọn kháng sinh: còn tùy thuộc tình hình nhiễm trùng bệnh viện và địa phƣơng.  
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- Tiền sử dùng KS < 6 tháng, viêm đƣờng mật có điều trị ở cơ sở y tế: nguy cơ 

kháng thuốc cao, điều trị nhƣ viêm đƣờng mật cấp độ 3. 

- Thời gian dùng KS: dùng tiếp 4 – 7 ngày sau khi đã giải quyết đƣợc nguồn nhiễm 

trùng; nếu nhiễm cầu trùng Gram âm (Enterococcus spp hoặc Streptococcus spp) dùng 2 

tuần. 

- Chuyển sang kháng sinh uống: tùy kháng sinh đồ, các KS tốt cho đƣờng mật: 

Penicillins (Amoxicillin/clavulanic acid), Cephalosporin ± metronidazole, 

Fluoroquinolones (Ciprofloxacin hoặc levofloxacin ± metronidazolea, Moxifloxacin. 

Bảng lựa chọn kháng sinh đối với bệnh nhân trong cộng đồng 

Độ 1 Độ 2 Độ 3 

- Không nên dùng 

Ampicillin/Sulbactam nếu tỉ lệ 

kháng >20%    

- Cefazolin/Cefotiam/ 

Cefuroxime/Ceftriaxone/ 

Cefotaxime ± Metronidazole 

- Cefmetazol, Cefoxitin, Flamocef, 

Cefpoperazone+Sulbactam 

- Ertapenem 

- Ciprofloxaxin/Levofloxacin/ 

Pazufloxacin±Metronidazole 

Moxifloxacin 

- Piperacillin+Tazobactam 

 

 

- Ceftriaxone/Cefotaxime/ 

Cefepime/Cefozopran/Ceftazid

ime±Metronidazole 

 

 

Cefpoperazone+Sulbactam 

- Ertapenem 

Ciprofloxaxin/Levofloxacin/ 

Pazufloxacin±metronidazole 

Moxifloxacin 

- Piperacillin+Tazobactam 

 

 

- Cefepime/Cefozopran/ 

Ceftazidime±Metronidazo

le 

 

 

 

 

- Imipenem/Cilastatin, 

Meropenem, Doripenem, 

Ertapenem 

- ztreonam±Metronidazole 

(Monobactam) 

* Đối với bệnh nhân nhiễm trùng liên quan đến y tế (phân tầng nhóm 2), chọn 

ngay kháng sinh dành cho bệnh nhân viêm đƣờng mật độ 3 

c. Dẫn lưu đường mật: 

- Độ 1: nếu không đáp ứng với điều trị trong vòng 24h nên dẫn lƣu mật, nếu đáp 

ứng tiếp tục điều trị nội khoa và mổ chƣơng trình. 

- Độ 2: dẫn lƣu mật sau khi điều trị ban đầu trong vòng 24h (sau 72h kết quả điều 

trị xấu hơn), điều trị nguyên nhân khi tình trạng chung của bệnh nhân đã cải thiện. 

- Độ 3: dẫn lƣu mật khẩn cấp ngay sau khi hồi sức hô hấp và tuần hoàn (nội khí 

quản, vận mạch), hồi sức bệnh nhân. Nếu có suy đa cơ quan cần điều trị ngay (hô hấp, 

vận mạch, kháng sinh …), điều trị nguyên nhân khi tình trạng chung của bệnh nhân đã 

cải thiện. 

Trong 3 phƣơng pháp trên, ƣu tiên chọn lựa theo thứ tự là nội soi mật tụy ngƣợc 

dòng, dẫn lƣu xuyên gan qua da và phẫu thuật, trong đó nội soi mật tụy ngƣợc dòng đƣợc 

xem là tiêu chuẩn vàng. 
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* Nội soi mật tụy ngƣợc dòng (ERCP): Dẫn lƣu bằng ống mũi mật (ENBS: 

endoscopic naso-biliary drainage) và stent (EBS: endoscopic biliary stent) không có sự 

khác nhau về tỉ lệ thành công của kỹ thuật, kết quả lâm sàng, tỉ lệ biến chứng và tử vong. 

Sự lựa chọn tùy thuộc vào bác sĩ nội soi, tuy nhiên nên chọn EBS cho những bệnh nhân 

lớn tuổi, trí giác không tốt, có bệnh lý mũi vì nguy cơ bệnh nhân tự rút ống. Các kỹ thuật 

khác nhƣ: Đặt stent cấp cứu, cắt cơ vòng, dẫn lƣu mật qua siêu âm nội soi (EUS).  

* Dẫn lƣu mật xuyên gan qua da (PTBD): Lựa chọn thứ 2, có xâm lấn và biến 

chứng. Chỉ định khi ERCP thất bại. chống chỉ định tƣơng đối là rối loạn đông máu. Tỉ lệ 

thành công 86% trên bệnh nhân có giãn đƣờng mật và 63% trên bệnh nhân không có giãn 

đƣờng mật. 

* Phẫu thuật: Ít chỉ định trong viêm đƣờng mật cấp do nguyên nhân lành tính vì sự 

chiếm ƣu thế của dẫn lƣu bằng nội soi và dẫn lƣu mật xuyên gan qua da. Khi phẫu thuật 

trên bệnh nhân nặng không nên mổ quá lâu và nên chọn phƣơng pháp mổ đơn giản nhƣ 

đặt ống T không cần lấy sỏi đƣờng mật. 

LƢU ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƢỜNG MẬT CẤP 

 

* Phác đồ điều trị viêm đƣờng mật cấp theo hƣớng dẫn điều trị của Tokyo 2018 chỉ 

có ít thay đổi so với 2013 đối với viêm đƣờng mật cấp độ 2. Dẫn lƣu đƣờng mật và kháng 

sinh là 2 mấu chốt chính yếu trong điều trị viêm đƣờng mật cấp.  

2. Điều trị nguyên nhân: 

Điều trị bệnh nguyên nhân (có thể bằng nội soi, qua da, phẫu thuật) khi tình trạng 

nặng của bệnh nhân ổn định:  

- Lấy sỏi qua nội soi mật tụy ngƣợc dòng. 

- Lấy sỏi qua ngã xuyên gan qua da. 
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- Phẫu thuật: mở ống mật chủ lấy sỏi (có thể kết hợp nội soi đƣờng mật, tán sỏi, 

lấy sỏi bằng rọ…). Trong các trƣờng hợp sỏi tái phát, phức tạp cần thực hiện các phƣơng 

pháp phẫu thuật triệt để và dự phòng lấy sỏi tái phát nhƣ cắt thùy gan, tạo đƣờng hầm túi 

mật, mật – ruột – da… 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

NANG ĐƢỜNG MẬT 
I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa: 

Nang đƣờng mật (choledochal cyst, viết tắt là NĐM) là một bất thƣờng bẩm sinh ít 

gặp do giãn không đều của cây đƣờng mật.  

Mặc dù là một bệnh lý lành tính, NĐM cần phải đƣợc cắt bỏ do nguy cơ cao dẫn 

đến bệnh lý ác tính đƣờng mật và các biến chứng muộn nhƣ sỏi đƣờng mật. 

2. Nguyên nhân: 

Cơ chế thành lập NĐM (nang đƣờng mật) vẫn còn nhiều bàn cãi, một số giả thuyết 

đáng lƣu ý nhƣ sau: 

- Giả thuyết dị dạng bẩm sinh kênh chung mật-tụy.  

- Giả thuyết phôi thai học: Bất thƣờng trong sự tạo kênh ống mật gây nên NĐM.  

- Giả thuyết thiếu vắng tế bào thần kinh vận động ở đoạn cuối OMC.  

- Giả thuyết nguồn gốc mắc phải: nhiễm trùng từ đƣờng tiêu hóa gây nên viêm 

đoạn cuối OMC, lâu dần làm trít hẹp đoạn này. Sự trít hẹp này gây ứ đọng ở OMC phía 

trên và lâu dần làm phình dãn OMC.  

3. Phân loại: 

Todani năm 1977 đƣa ra cách phân loại đƣợc nhiều tác giả thừa nhận  

- Loại I: Giãn OMC đơn thuần và phần đầu của ống gan chung tới nang thƣờng 

bình thƣờng.  

- Loại II: túi thừa OMC 

- Loại III: sa OMC 

- Loại IV: NĐM trong và ngoài gan 

 IVA: nhiều nang đƣờng mật trong và ngoài gan 

 IVB: nhiều nang đƣờng mật ngoài gan 

- Loại V: nang đƣờng mật trong gan (bệnh Caroli) 

 
Hình 1 Phân loại NĐM theo Todani [10] 

 



71 

 

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng:  

NĐM là bệnh ngoại khoa của phổ biến ở trẻ em và phụ nữ, 60% đƣợc chẩn đoán 

trƣớc 10 tuổi, 25% ở ngƣời trên 20 tuổi và có những trƣờng hợp đến tuổi 80. Biểu hiện 

lâm sàng NĐM ở ngƣời. Đau thƣợng vị hay hạ sƣờn (P), sốt, vàng da là các triệu chứng 

hay gặp. Tam chứng cổ điển là vàng da, đau HSP, khối u dƣới sƣờn (P) rất ít gặp ở ngƣời 

lớn và thay đổi từ 13-63%. 

Một số bệnh nhân (15%) có biến chứng của NĐM nhƣ viêm túi mật, sỏi đƣờng mật, 

viêm tụy cấp, xơ gan, tăng áp tĩnh mạch cửa. Khối u dƣới hạ sƣờn (P) cần phân biệt nang 

gan, nang tụy, nang thận (P), u nhày túi mật … 

2. Cận lâm sàng:  

a. Sinh hóa: 

Các loại xét nghiệm sinh hóa thay đổi tùy loại nang và bệnh gan- mật đi kèm, có 

biến chứng hay không.  

- Tăng cao bilirubine, SGOT-SGPT, phosphatase alkaline (tắc đƣờng mật ngoài 

gan) 

- Bạch cầu cao (trƣờng hợp có nhiễm trùng đƣờng mật cấp)  

- Thời gian prothombine có thể kéo dài nếu có vàng da lâu và có xơ gan ứ mật. 

- Hạ albumine-máu có thể gặp ở xơ gan và nang hóa ác đã lan rộng.  

- Amylase/huyết thanh tăng trong trƣờng hợp có viêm tụy cấp.  

b. Hình ảnh học: 

- Siêu âm: 

Đƣợc sử dụng trƣớc tiên vì chính xác, nhanh chóng, hơn nữa có thể cho hình ảnh về 

kích thƣớc, bờ viền, vị trí NĐM, hình ảnh các tạng kế cận. Phân biệt đƣợc NĐM loại I, 

IV, V (bệnh Caroli), có thể thấy đƣợc sỏi trong NĐM, có thể xác định NĐM trong gan ở 

thùy nào. Tuy nhiên siêu âm bị hạn chế trong chẩn đoán NĐM loại III bởi vì nang thƣờng 

nhỏ, nằm trong tá tràng nên bị hơi che lấp.  

- Nội soi mật tụy ngƣợc dòng (ERCP): 

Phƣơng pháp này không còn dùng để chẩn đoán. 

- Chụp mật xuyên gan qua da (PTC): 

    Phƣơng pháp này dùng để dẫn lƣu đƣờng mật. 

- Chụp điện toán cắt lớp: 

    Cho thấy kích thƣớc, độ lớn, loại nang, còn giúp phân biệt giữa dãn NĐM trong 

gan bẩm sinh (dãn ở phần trung tâm) và mắc phải (dãn cả phần ngoại biên). 

- Chụp cộng hƣởng từ mật-tụy (MRCP): 

Phƣơng pháp chẩn đoán NĐM bằng MRCP với độ chính xác là 100% (so với ERCP 

là 82%) và đo chiều dài kênh chung mật-tụy. MRCP là phƣơng pháp có độ chính xác cao 

và không xâm hại. 
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III. BIẾN CHỨNG: 

1. Sỏi trong NĐM: Rất thƣờng gặp ở ngƣời lớn hơn là trẻ nhỏ, tỷ lệ từ 8 - 72%. 

Hay gây nên đƣờng mật cấp. 

2. Bệnh lý túi mật: Một biến chứng hay gặp là viêm túi mật. 

3. Viêm tụy: Viêm tụy đi kèm NĐM có xuất độ 2 - 33%. Bệnh cảnh viêm tụy 

thƣờng là nhẹ, cấp tính hay tái diễn, hiếm khi có viêm tụy mạn.  

4. Bệnh lý gan -mật ác tính: Xuất độ thay đổi từ 2,5- 28% (Ono 1982). Hay gặp 

nhất là cholangiocarcinoma với xuất độ gấp 20 lần ung thƣ đƣờng mật trong dân số 

(Flanigan 1975). Ung thƣ có thể xảy ra ở nang, túi mật, gan, tụy và có thể ngay cả sau khi 

cắt nang, mặc dù 57% ung thƣ ở trong nang; tần suất ung thƣ cao hơn ở loại I, IV, V so 

với loại còn lại. Dự hậu xấu do chẩn đoán chậm trễ và bệnh tiến triển nhanh, di căn ở 

bụng sớm. 

5. Tăng áp lực tĩnh mạch cửa (TALTMC): TALTMC có thể do xơ gan ứ mật thứ 

phát, huyết tắc TMC, đè ép TMC.  

6. Áp xe trong gan: Là hậu quả của nhiễm trùng đƣờng mật tái diễn và tắc mật. 
IV. ĐIỀU TRỊ: 

1. Nguyên tắc chung: 

- Tùy phân loại NĐM và bệnh lý gan mật kèm theo có các phƣơng pháp phẫu thuật 

khác nhau, đa số trƣờng hợp phẫu thuật lựa chọn là cắt NĐM, cắt túi mật kèm theo và tái 

lập lại lƣu thông mật – tiêu hóa.  

- Sửa soạn trƣớc mổ: MRCP xác định loại nang đƣờng mật, chẩn đoán bệnh lý gan 

mật đi kèm, điều chỉnh chức năng gan và kiểm soát nhiễm trùng đƣờng mật.  

- Nếu không có nhiễm trùng trƣớc mổ, cần dùng kháng sinh dự phòng. Nếu có 

nhiễm trùng đƣờng mật trƣớc mổ điều trị bằng kháng sinh phổ rộng. Nếu bệnh nhân có 

nhiễm trùng đƣờng mật nặng thì dẫn lƣu đƣờng mật qua da (PTBD) hay bằng cắt cơ vòng 

qua nội soi mật-tụy để kiểm soát đƣợc nhiễm trùng trƣớc cuộc mổ triệt để.  

2. Các phƣơng pháp phẫu thuật: 

- Nang loại I: 

 Phẫu thuật chọn lựa cho nang loại I ở ngƣời trƣởng thành là cắt nang toàn phần 

(cắt túi mật cùng nang) và nối ống gan-hỗng tràng kiểu Roux-en-Y.  

 Khi có xơ gan và TALTMC, dính nhiều do viêm tụy nặng hay do cuộc mổ dẫn 

lƣu trƣớc, có khi không cắt đƣợc NĐM và phải làm phẫu thuật thay thế là nối nang-hỗng 

tràng.  

 
Hình 2 Cắt NĐM, túi mật, nối ống gan chung – hỗng tràng Roux en Y 
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Nguồn: Blumgart’s Surgery of the liver, biliary tract and pancreas [1] 

 

 

- Nang loại II (Túi thừa): 

 Phẫu thuật lựa chọn là cắt bỏ nang.  

- Nang loại III (Sa OMC): 

 Mặc dù cắt cơ vòng qua nội soi mật-tụy ngƣợc dòng (ERCP-ES) thành công tốt, 

kỹ thuật này chỉ đƣợc áp dụng cho nang nhỏ. Phẫu thuật khi có ác tính trong nang. 

 Phƣơng pháp phẫu thuật:  cắt bỏ phần nang nằm trong lòng tá tràng. Trong lúc 

mổ, cần nhận dạng rõ ràng nhú Vater và ống tụy phụ để xếp loại giải phẫu và tránh tổn 

thƣơng các cấu trúc này.  

- Nang loại IV ( NĐM trong và ngoài gan): 

 Phẫu thuật chọn lựa là cắt nang ngoài gan và nối ống gan-hỗng tràng kiểu Roux-

en-Y (Todani 1984) giống nhƣ ở nang loại I. Đối với nang loại IVB nếu có thêm sa OMC 

thì ngoài cắt nang trên tá tràng, cần tạo hình cơ vòng Oddi qua mở tá tràng. 

 Ở bệnh nhân nang loại IVA, nang trong gan không có các biến chứng nhƣ  hẹp,  

sỏi,  áp  xe,  ác  tính  …  thì  cắt  nang  ngoài  gan,  nối  ống  gan-hỗng tràng tại rốn gan là 

đủ, nếu ở bệnh nhân có các biến chứng trên thì cần phối hợp với cắt hạ phân thùy, phân 

thùy gan. 

- Phƣơng pháp cắt nang ngoài bao: trong các trƣờng hợp viêm dính nhiều để lại 

lớp thanh mạc cơ dính cuống gan. 

- Phẫu thuật nội soi kinh điển và có robot hỗ trợ: 

 Về nguyên tắc thì tƣơng tự nhƣ mổ mở nhƣng đòi hỏi kỹ năng PTNS phải thuần 

thục, là phẫu thuật đƣợc chọn lựa hiện nay. Phẫu thuật có robot hỗ trợ có nhiều ƣu điểm 

nhƣ: hình ảnh không gian 3 chiều, độ nét cao với lên đến 10 lần phóng đại, dụng cụ nội 

soi chuyển động 7 hƣớng giống bàn tay ngƣời. 

 Miệng nối hỗng-hỗng tràng có thể thực hiện hoàn toàn bằng nội soi với dụng cụ 

cắt nối hoặc bằng kỹ thuật khâu nội soi.  

Đây là phẫu thuật ít xâm hại với ít đau hậu phẫu, thời gian hồi phục nhanh, ăn lại 

bằng đƣờng miệng sớm, thời gian nằm viện ngắn hơn so với mổ mở.  

3. Biến chứng: 

- Tai biến trong mổ nhƣ: rách, thủng tá tràng; chảy máu từ diện phẫu tích, từ mạch 

máu lớn; đứt đầu dƣới OMC 

- Biến chứng sớm sau mổ (trong vòng 30 ngày hoặc trong thời gian nằm viện sau 

phẫu thuật): 

 Rò mật: khi mật còn rò kéo dài > 7 ngày.  

 Tụ dịch: đau bụng, sốt, siêu âm có tụ dịch 

 Viêm tụy: khi amylase sau mổ > 215 UI/L   

 Tắc ruột  

 Nhiễm trùng vết mổ  

- Biến chứng muộn sau phẫu thuật: 
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 Hẹp miệng nối: khi có một trong những tiêu chuẩn sau:  

 Giãn đƣờng mật trong gan sau mổ trên siêu âm, chụp cộng hƣỡng từ mật tụy 

(MRCP), có hình ảnh hẹp đƣờng nối. 

 Nhiễm trùng đƣờng mật, sỏi đƣờng mật: đau bụng, sốt, vàng da, siêu âm có hơi 

hoặc giãn đƣờng mật, sỏi mật. 

 Viêm tụy: đau thƣợng vị từng đợt, amylase máu tăng > 215 UI/L. 

 Hóa ác: sụt cân, vàng da, u bụng, các dấu chứng ung thƣ tăng. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

UNG THƢ TÖI MẬT 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

Ung thƣ túi mật, mặc dù hiếm, là bệnh phổ biến trong các bệnh lý ác tính của đƣờng 

mật, đây là bệnh lý có tiên lƣợng xấu do xâm lấn, di căn sớm và đƣợc chẩn đoán trễ. Gần 

đây, ung thƣ túi mật thƣờng đƣợc chẩn đoán tình cờ sau phẫu thuật cắt túi mật vì nguyên 

nhân lành tính. Tuy nhiên, đa số các trƣờng hợp này thƣờng không đủ triệt để về mặt ung 

bƣớu cần phẫu thuật cắt gan và nạo hạch. 

Ung thƣ túi mật phát hiện đa số ở nữ với tỷ lệ nữ/nam # 3/1.  

 

Hình 1: ung thƣ dạng nhú của túi mật 

Nguồn: “David J. L., (2016)”. 

Ung thƣ túi mật có khuynh hƣớng lan rộng sớm theo đƣờng bạch huyết, đƣờng 

máu, và di căn phúc mạc. Phẫu thuật là phƣơng pháp điều trị chính, có tiềm năng chữa 

khỏi bệnh. 

Tỷ lệ sống còn 5 năm khoảng 20%, với thời gian sống còn trung bình là 16 tháng 

cho các trƣờng hợp phẫu thuật cắt u; cho các trƣờng hợp không phẫu thuật đƣợc có thời 

gian sống còn trung bình 2 – 5 tháng. 

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: 

Có 3 bệnh cảnh phổ biến của ung thƣ túi mật: 

- Phát hiện qua mô bệnh học sau phẫu thuật cắt túi mật. 

- Phát hiện trong phẫu thuật. 

- Nghi ngờ trƣớc phẫu thuật. 
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Ung thƣ túi mật thƣờng không có triệu chứng trong giai đoạn sớm. khi xuất hiện 

triệu chứng, thƣờng biểu hiện bệnh cảnh tƣơng tự nhƣ cơn đau quặn mật hoặc viêm túi 

mật mạn. 

Chẩn đoán ung thƣ túi mật nên đƣợc đặt ra ở các bệnh nhân lớn tuổi có đau hạ sƣờn 

phải kéo dài kèm sụt cân hoặc biếng ăn. Triệu chứng vàng da xuất hiện trong giai đoạn 

tiến triển của bệnh. Khối u sờ đƣợc qua thăm khám ở vùng dƣới sƣờn phải là dấu hiệu 

của bệnh ở giai đoạn tiến triển, không có khả năng phẫu thuật. 

2. Cận lâm sàng: 

2.1. Dấu ấn ung thƣ 

CEA và CA 19.9 là 2 dấu ấn ung thƣ đƣợc sử dụng trong chẩn đoán và theo dõi 

điều trị ung thƣ túi mật. tăng CEA trong ung thƣ túi mật có độ đặc hiệu cao (90%) nhƣng 

có độ nhạy thấp (50%). CA 19.9 đƣợc xem nhƣ có giá trị cao trong ung thƣ túi mật, độ 

nhạy và độ đặc hiệu hơn 75% với ngƣỡng 20 U/ml. 

2.2. Hình ảnh học 

Với sự phát triển, phổ biến của các phƣơng thức chẩn đoán hình ảnh, những bệnh 

nhân nghi ngờ hoặc đƣợc phát hiện tình cờ ung thƣ túi mật sẽ đƣợc chỉ định CT scan để 

đánh giá giai đoạn. 

Siêu âm bụng 

Hình ảnh siêu âm của ung thƣ túi mết bao gồm: mất liên tục ở thành túi mật, khối 

phản âm ở niêm mạc, phản âm kém ở lớp dƣới niêm mạc đƣợc phát hiện trong giai đoạn 

sớm. Siêu âm Doppler giúp đánh giá tƣới máu bất thƣờng ở niêm mạc, phân biệt với các 

bệnh lành tính. 

Siêu âm bụng cho hiệu quả hạn chế trong đánh giá di căn hạch rốn gan và hạch 

vùng đầu tụy. 

Chụp cắt lớp điện toán (CT scan) 

Chụp cắt lớp điện toán là một phần quan trọng trong đánh giá trƣớc phẫu thuật của 

bệnh lý ung thƣ túi mật. kỹ thuật này cung cấp các thông tin quan trọng đánh giá xâm lấn 

tại chỗ và di căn xa. 

Hình ảnh điển hình của CT scan: khối đậm độ mô vị trí thành túi mật, có thể lan các 

cơ quan lân cận, đặc biệt là nhu mô gan. Ngoài ra còn phát hiện hình ảnh các hạch vùng 

di căn với độ chính xác lên đến 80% cho các hạch có kích thƣớc từ 1 cm trở lên. 

CT scan có độ chính xác khoảng 71 – 84% trong chẩn đoán giai đoạn u của ung thƣ 

túi mật. 
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Hình 2: hình ảnh CT ung thƣ vùng đáy túi mật xâm lấn hạ phân thùy V 

Nguồn:  “Thomas C. R. (2009)”. 

 

Chụp cộng hƣởng từ (MRI) 

Hình ảnh MRI của ung thƣ túi mật: dày thành không đều với tín hiệu trung gian đến 

cao trên hình trong T2, với hình ảnh tăng tín hiệu không đều xuất hiện sớm và kéo dài 

sau tiêm thuốc tƣơng phản từ. 

3. Phân giai đoạn ung thƣ túi mật 

Theo hội ung thƣ Hoa Kỳ (AJCC), hệ thống phân chia giai đoạn của ung thƣ túi mật 

đƣợc xác định nhƣ sau: 

T 

Tis: ung thƣ tại chỗ 

T1: u xâm lấn mô đệm niêm dƣới niêm mạc (T1a) hoặc lớp cơ (T1b) 

T2: u xâm lấn mô liên kết quanh lớp cơ 

T3: u xâm lấn qua lớp thanh mạc và/hoặc xâm lấn gan và/hoặc tạng ngoài gan 

T4: u xâm lấn tĩnh mạch cửa hoặc động mạch gan, hoặc nhiều tạng ngoài gan 

N 

N0: không có di căn hạch vùng 

N1: di căn hạch dọc theo ống túi mật, ống mật chủ, và/hoặc tĩnh mạch cửa 

N2: di căn hạch quanh động mạch chủ, tĩnh mạch cửa động mạch mạc treo tràng 

trên, và/hoặc hạch động mạch thân tạng 

M 

M0: không có di căn xa 

M1: có di căn xa 

 

Bảng 1: phân giai đoạn ung thƣ túi mật theo AJCC 7
th
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Giai đoạn T N M 
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M0 

M0 

M0 
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III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Điều trị phẫu thuật: 

Ung thƣ túi mật đƣợc phát hiện khoảng 0,2 – 3% tổng số trƣờng hợp phẫu thuật cắt 

túi mật vì nguyên nhân khác. Phẫu thuật viên nên sẵn sàng cho phẫu thuật triệt để, bao 

gồm kỹ thuật cắt gan và nạo hạch rốn gan đi kèm với cắt túi mật. 

1.1. Giai đoạn u 

U giai đoạn T1a: phẫu thuật cắt túi mật nội soi với bờ mặt cắt không có tế bào ung 

thƣ là phƣơng pháp điều trị hoàn chỉnh. 

U giai đoạn T1b: phẫu thuật đƣợc đề nghị bao gồm cắt túi mật kèm với cắt gan bổ 

sung và nạo hạch vùng (±).  

U giai đoạn T2 và T3: phẫu thuật u cắt túi mật kèm 1 khối với hạ phân thùy IVb, V 

+ nạo hạch vùng. 

U giai đoạn T4: không chỉ định phẫu thuật 

Đối với các trƣờng hợp u xâm lấn mạch máu gan bên phải, phẫu thuật cắt gan phải 

mở rộng kèm đƣờng mật ngoài gan cũng có thể đặt ra trong điều kiện phù hợp về tình 

trạng toàn thân, bệnh nền của gan, thể tích gan còn lại đƣợc đảm bảo. 

Ngoài ra cũng cần lƣu ý bờ diện cắt ống túi mật đảm bảo không có tế bào u. Trong 

các trƣờng hợp có xâm lấn đƣờng mật, thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ống mật chủ kèm nạo 

hạch rốn gan đƣợc, nối ống gan-hỗng tràng. Tuy nhiên, các trƣờng hợp này thƣờng có 

tiên lƣợng xấu. 

Vấn đề di căn hạch, nhiều tác giả kết luận rằng: những trƣờng hợp di căn hạch ngoài 

rốn gan nhƣ đầu tụy, cạnh động mạch chủ,  . . . thƣờng không nên phẫu thuật vì không 

cho thấy cải thiện về tiên lƣợng bệnh. 
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1.2. Phẫu thuật cắt gan 

Mục đích của phẫu thuật cắt gan đi kèm là để đảm bảo lấy hết mô u với bờ mặt cắt 

cách tổn thƣơng 1 – 2cm. phẫu thuật thƣờng đƣợc chỉ định là cắt gan tiêu chuẩn theo giải 

phẫu hạ phân thùy IVb, V. Ngoài ra, cũng có thể thực hiện cắt gan không điển hình trong 

những trƣờng hợp tổn thƣơng ở giai đoạn sớm (T1b). 

Nếu phẫu thuật cắt gan hạ phân thùy IVb, V không đủ; phẫu thuật cắt gan mở rộng 

là một lựa chọn. 

2. Điều trị hỗ trợ: 

Nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên, có nhóm chứng đã đánh giá hiệu quả của hóa trị hỗ 

trợ đối với ung thƣ túi mật. Một số phác đồ đƣợc đề nghị nhƣ: mitomycin C với 5-

fluorouracil (5-FU); gemcitabine với oxiplatin (GEMOX). 

Một số nghiên cứu hiệu quả của xạ trị trên ung thƣ túi mật cũng đƣợc thực hiện; tuy 

nhiên hiệu quả không rõ ràng. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

RÒ TRỰC TRÀNG - ÂM ĐẠO  
 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Sự thông nối bất thƣờng thƣợng mô hóa giữa trực tràng và âm đạo. 

II. PHÂN LOẠI 

Theo vị trí: thấp (ngang đƣờng lƣợc), giữa , cao (ngang cổ tử cung). 

 

 

Theo kích thƣớc: nhỏ (<0,5cm), trung bình (0,5-2,5cm), lớn (>2,5cm). 

Theo nguyên nhân: chấn thƣơng, viêm nhiễm, phóng xạ. 

III. CHẨN ĐOÁN 

Khám lâm sàng 

MRI 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. CHỜ (WATCHFUL WAITING): Sang chấn sản khoa. 6-9 tháng 

2. NỘI KHOA: Bệnh Crohn (Infliximab, tế bào gốc…) 

3. NGOẠI KHOA: 

PHƢƠNG PHÁP ÍT XÂM LẤN 

3.1. Dẫn lƣu Seton 
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3.2. Keo Fibrin 

3.3. Nút giá đỡ sinh học (Bioprosthetic plugs) 

  

 3.4. Đốt điện (Shafik) 

PHẪU THUẬT 

 3.5. Cắt đƣờng rò 

 3.6. Vạt trƣợt (advancement flap) nội trực tràng 



82 

 

  

 3.7. vạt trƣợt trong âm đạo 

 

 

 3.8. Mở trực tràng-tầng sinh môn (Perineoproctology) 

 3.9. Chèn mô (tissue interposition) 

 Chèn cơ thon (gracilis) 
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 Chèn ghép cơ hành-hang (vạt Martius) 
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  Chèn lƣới sinh học / tổng hợp 

 

  



85 

 

3.10. Tái tạo vạt 

Các vùng của tầng sinh môn: 6 vùng 

          

Vạt thẹn (vạt nếp mông, vạt cánh sen, vạt Singapore) 

 

 

Vạt mạc nối lớn (omentum flap) 

Chèn vòng cơ mu-trực tràng (puborectal sling interposition) 

  

 Vạt trƣợt tay áo trực tràng (kéo tuột)[rectal sleeve advancement flap or pull-

 through] 
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LƢU ĐỒ ĐIỀU TRỊ 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

BỆNH TRĨ  

 

Phân độ chứng cứ: 

 NC điều trị NC tiên lƣợng NC chẩn đoán 

Độ I 

RCT chất lƣợng cao 

Review RCT loại 1 

NC tiến cứu CL cao 

Review các NC loại 1 

NC loạt ca (tham chiếu 

tiêu chuẩn vàng) 

Review các NC loại 1 

Độ II 

RCT CL thấp hơn 

NC so sánh tiến cứu 

Review NC loại 2  

NC hồi cứu 

NC tiến cứu CL thấp 

Review NC loại 2 

NC loạt ca (tham chiếu 

tiêu chuẩn vàng) 

Review NC loại 2 

Độ III 

NC bệnh chứng 

NC so sánh hồi cứu 

Review NC loại III 

NC bệnh chứng NC không loạt ca, 

không tham chiếu TC 

vàng 

Review NC loại III 

Độ IV 
NC loạt ca NC loạt ca NC bệnh chứng 

Chuẩn tham chiếu kém 

Độ V Quan điểm cá nhân Quan điểm cá nhân Quan điềm cá nhân 

Đánh giá độ mạnh 

 A: I, chứng cứ tốt, khuyến cáo áp dụng 

 B: II hoặc III, chứng cứ khá, có thể áp dụng 

 C: IV hoặc V, chứng cứ kém, chỉ tham khảo 

 I: chứng cứ thiếu, mâu thuẩn, cấm khuyến cáo 

Phân độ khuyến cáo: 

 Mô tả Lợi ích vs Nguy 

cơ 

Chất lƣợng NC Ý nghĩa 

1A Mạnh 

Chứng cứ chất 

lƣợng cao 

 

Lợi ích > nguy 

cơ 

RCT không limitations 

NC quan sát CC mạnh 

Khuyến cáo 

mạnh 

1B Mạnh 

CC trung bình 

Lợi ích > nguy 

cơ 

RCT có limitations 

NC quan sát CC khá tốt 

Khuyến cáo 

mạnh 

1C Mạnh 

CC thấp, rất 

thấp 

Lợi ích > nguy 

cơ 

NC quan sát / loạt ca Khuyến cáo 

mạnh nhƣng 

thay đổi khi có 

chứng cứ mới 

2A Yếu 

CC mạnh 

Lợi ích # nguy cơ RCT không limitations 

NC quan sát CC mạnh 

Khuyến cáo yếu 
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2B Yếu 

CC trung bình 

Lợi ích # nguy cơ RCT có limitations 

NC quan sát CC khá tốt 

Khuyến cáo yếu 

2C Yếu 

CC thấp, rất 

thấp 

Không đánh giá 

đƣợc 

NC quan sát / loạt ca Khuyến cáo rất 

yếu 

I. CHẨN ĐOÁN: 

Dựa trên bệnh sử chuyên biệt, khám lâm sàng, và đánh giá các yếu tố nguy cơ 

(Chứng cứ:1, Khuyến cáo: C) 

Bệnh trĩ kèm chảy máu trực tràng nên nội soi đại tràng (1B, SICCR 2020)  

Bệnh trĩ có triệu chứng kèm chảy máu trực tràng chỉ NSĐT chọn lọc ở 1 số bệnh 

nhân (1B, ASCRS 2018) 

 1. ≥ 50, chƣa NSĐT trong 10 năm 

 2. ≥ 40, có ngƣời thân (hàng 1) bị K đại tràng hoặc advanced adenoma <60 

 3. ≥ 40, có 2 ngƣời thân (hàng 1) bị K đại tràng hoặc advanced adenoma  

 4. Fecal immunochemical testing (FIT) (+) 

 5. FIT-fecal DNA test (+) 

II. ĐIỀU TRỊ NỘI: 

Chất xơ và/hoặc thuốc nhuận trƣờng: 

Hằng ngày dùng chất xơ, thức ăn hoặc thuốc bổ sung, làm giảm nguy cơ chảy máu 

(trƣờng hợp cấp tính) 50% và không cải thiện triệu chứng trong 47%. Không có bằng 

chứng về tác động trực tiếp trên triệu chứng sa, đau, ngứa (1B) 

Sitz bath: 

Ngâm nƣớc nóng (không quá 40-42o) trong 3 phút (2C) 

Chất làm bền tĩnh mạch (phlebotonics): 

Có tác dụng trên triệu chứng (chảy máu, đau, ngứa, tái phát) khi so sánh với lô 

chứng  (1B) 

Y học truyền thống Trung quốc: 

Thảo dƣợc không có lợi trong làm ngƣng chảy máu do trĩ (1B) 

III. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ: 

Cột dây thun: 

Điều trị không xâm lấn hiệu quả nhất, dùng cho trĩ độ I, II, III điều trị nội thất bại 

(1B). Biến chứng ít nhƣng trầm trọng. 

ĐIỀU TRỊ NGOẠI 

Chích xơ: 

Dành cho trĩ độ I, II, III điều trị nội thất bại (1B) 

Quang đông hồng ngoại (infrared coagulation): 

Dành cho trĩ độ I, II, III điều trị nội thất bại (1B) 
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IV. CÁC PHƢƠNG PHÁP KHÔNG CẮT TRĨ: 

Khâu treo trĩ bằng stapler: 

- Là PP hiệu quả. So với cắt trĩ truyền thống: giảm thời gian mổ, hồi phục chức 

năng ruột sớm, thời gian nằm viện ngắn, ít đau, nhanh hòa nhập xã hội, lành vết thƣơng 

tốt (1A) 

- Tỉ lệ tái phát và phẫu thuật bổ sung cao hơn khi so sánh cắt trĩ truyền thống (1A) 

- Đắt tiền (1A) 

- Nhiều biến chứng hơn (2C) 

Triệt ĐM mạch trĩ qua HM (THD), cột ĐM trĩ qua siêu âm hƣớng dẫn 

(DGHAL): 

- THD và DGHAL là 1 tùy chọn trong điều trị trĩ độ II, III và ở BS có kinh nghiệm 

là trĩ độ IV (1A) 

- THD/DGHLA giảm đau hậu phẫu, giảm biến chứng, phục hồi nhanh, nhƣng tỉ lệ 

tái phát cao (1A) 

- Cắt trĩ vs triệt mạch + khâu treo: đau, biến chứng và tái phát nhƣ nhau (2B) 

- Khâu treo stapler vs THD: biến chứng và tái phát nhƣ nhau (1B) 

V. CÁC PHUƠNG PHÁP CẮT TRĨ: 

Milligan-Morgan, Ferguson: 

- Trĩ độ III, IV (1A) 

- MM vs Ferguson: Ferguson ít đau, mau lành vết thƣơng, ít chảy máu, thời gian 

mổ dài hơn (1A) 

Cắt trĩ bằng sóng cao tần: 

- Giảm đau, ít chảy máu, ít biến chứng (1B). 

VI. ĐIỀU TRỊ TRĨ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG ĐẶC BIỆT 

Trĩ ở ngƣời bệnh có thai: 

- Trĩ độ I, II: uống rutosides (no safety data available) (1B). 

- Sitz Bath: hiệu quả hơn anorecral scream (2C). 

- Cắt trĩ: gây tê tại chỗ, an toàn thai nhi (2C). 

Trĩ tắc mạch: 

- Điều trị nội: nằm viện ngắn, ít tổn thƣơng cơ vòng (1B). 

- Cắt trĩ: giảm đau, giảm tái phát, giảm da thừa so với rạch lấy máu đông và điều 

trị nội (1B). 

- Cắt trĩ tốt hơn rạch lấy máu đông hoặc điều trị tại chỗ (1B). 

- Kết hợp nifedipine+lignocaine tại chỗ tốt hơn lignocaine đơn thuần (1B). 

- Nên cắt trĩ trong vòng 72 giờ (1B). 

- Có thể cắt trĩ ở ngoại chẩn qua gây tê tại chỗ: giảm biến chứng, tái phát thấp, bn 

hài lòng (2C). 

- Cắt trĩ bằng Stapler: ít đau, thời gian mổ ngắn, nằm viện ngắn, hòa nhập sớm 

(2B), không phù hợp với bn già, thiếu máu, bệnh sử dài (2C). 

Bệnh nhân suy giảm miễn dịch: 
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- Chỉ định mổ thận trọng (lâu lành vết thƣơng), không tăng biến chứng (1C). 

- Cắt trĩ stapler chọn lọc (tissue-selecting therapy stapler, TST) trong trĩ sa niêm: 

dễ hơn, biến chứng thấp hơn, bn hài lòng (2C). 

Bệnh nhân có bệnh lý viêm ruột (IBD): 

- Bƣớc 1: nội khoa 

- Không đáp ứng, điều trị ngoại (biến chứng nhiều hơn) (2C) 

Bệnh nhân viêm trực tràng do phóng xạ: 

- Thƣờng điều trị nội khoa (do phóng xạ) 

- Phẫu thuật: biến chứng nặng (2C) 

Bệnh nhân rối loạn đông máu: 

- Clopidogrel: không tăng nguy cơ chảy máu (1C) 

- Kháng tiểu cầu/kháng đông: tăng nguy cơ chảy máu thứ phát sau 10-14 ngày 

(2C) 

VII. CÁC KỸ THUẬT MỚI: 

Lấp ĐM trĩ: 

- Tiếp cận nội mạch (qua ĐM đùi), dùng polyvinyl alcohol particles 0,3mm phốo 

hợp coils kim loại, cho trĩ độ II, III (2C) 

- Nên dành cho trĩ khó trị triệu chứng và không sa trĩ (2C) 

- Kiểm soát cầm máu tốt ở bn cấm chỉ định mổ ở 72% sau lần điều trị đầu tiên 

(1C) 

HeLP (hemorrhoidal laser procedure-phẫu thuật trĩ bằng laser): 

- Laser Diode 980nm làm teo các nhánh tận của ĐM trĩ trên, qua Doppler mạch 

máu, có thể kết hợp tạo hình HM-TT hoặc khậu treo (1C) 

- Cùng nguyên tắc với HAL và THD, nhƣng ít xâm lấn và không cần gây mê (1C) 

- Biến chứng sau mổ: chảy máu, 5,9-8.8%, hơn 50% cần phẫu thuật cầm máu (2C) 

- Tái phát 10-20% ở trĩ độ II, III (2C) 

LHP (laser hemorrhoidoplasty-tạo hình trĩ bằng laser) 

- Dùng laser doiode, cƣờng độ 15W, đốt trĩ dƣới niêm mạc, làm teo búi trĩ #5mm 

chiều  sâu, giảm đau, ít chảy máu, ít dùng giảm đau so với MM, giải quyết triệu chứng 

70%  (2B) 

- Ít đau, thời gian mổ ngắn, hòa nhập nhanh (2C) 

- Sau 5,4 năm, tái phát 39,9% (trĩ độ II) 33% (trĩ độ III), không ý nghĩa thống kê 

với phân độ trĩ (1C). 

VIII. BIẾN CHỨNG 

 1. Cắt trĩ hỡ và kín cho cảm giác tiêu cực ở hậu phẫu hơn stapler, THD, 

LigaSure, Harmonic (1B) 

 2. Mổ lại cấp cứu: 2% (90% là mổ cầm máu) (1B) 

 3. Chảy máu: THD/DGHAL ít chảy máu sau mổ hơn cắt trĩ hỡ và stapler (2B) 

 4. Đau: Cắt trĩ hỡ và stapler nằm viện lâu hơn và hòa nhập trễ hơn. Giảm đau đa 

mô thức nên áp dụng để phục hồi nhanh, ngừa bí tiểu, cải thiện hài lòng bn (1B) 

  5. Biến chứng đe dọa tính mạng: cực hiếm nhƣng có, phải cảnh giác (1C) 
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 6. Biến chứng lâu dài: hẹp HM, són phân, thay đổi tự chủ cơ vòng, da thừa, nhƣ 

nhau trong điều trị ngoại (1B). 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Consensus Statement of SICCR: Management and Treatment of Hemorrhoidal Disease. 

Techniques in Coloproctology, 2020 (197 references) 

2. ASCRS Clinical Practic Guidelines for the Managementof Hemorrhoids. Dis Colon Rectum, 

2018 (64 references) 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

Táo bón đƣợc xác định theo tiêu chuẩn ROME IV 

Tiêu chuẩn ROME IV trong chẩn đoán táo bón chức năng 

1.  phải có ≥ 2 tiêu chuẩn sau 

a. rặn trong ≥ 25% số lần đi  

b. phân cứng, cục trong ≥ 25% số lần đi 

c. cảm giác không hết phân ≥ 25% số lần đi 

d. hỗ trợ bằng tay ≥ 25% số lần đi 

e. đi < 3 lần / tuần 

2. ít có phân lõng, trừ khi dùng thuốc nhuận trƣờng 

3. không phù hợp tiêu chuẩn IBS 

Các tiêu chuẩn đầy đủ trong 3 tháng gần nhất với triệu chứng khởi đầu ≥ 6 tháng 

 Tiêu chuẩn ROME IV của IBS thể bón 

Đau hoặc khó chịu vùng bụng ≥3 ngày / tháng trong 3 tháng gần nhất, kết hợp với ≥ 2 

tiêu chuẩn sau 

1. cải thiện khi đi cầu 

2. khởi đầu kết hợp với thay đổi số lần đi cầu 

3. khởi đầu kết hợp với thay đổi dạng phân (cứng và cục, BSFS 1,2  >25%; nát và nƣớc, 

BSFS 6,7 >25% số lần đi cầu) 

Các tiêu chuẩn đầy đủ trong 3 tháng gần nhất với triệu chứng khởi đầu ≥ 6 tháng 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Táo bón chức năng (59%) 

- Giảm động đại tràng (13%) 

- Hội chứng tắc nghẽn đƣờng ra (25%) 

- Hội chứng tắc nghẽn đƣờng ra + giảm động đại tràng (3%) 

III. CHẨN ĐOÁN 

- Thăm khám lâm sàng tổng quát, xác định chẩn đoán táo bón theo tiêu chuẩn 

ROME IV 

- Thăm khám hậu môn, thăm trục tràng. 

- Nội soi đại tràng 
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- Thực hiện các test chẩn đoán táo bón: đo áp lực hậu môn, nghiệm pháp tống 

bóng, đo điện cơ hậu môn, siêu âm hậu môn, chụp trực tràng hoạt động 

(Videodefecography), chụp đánh giá thông lƣu đại tràng với Sitzmarks, chụp cộng hƣởng 

từ động học (Dynamic MRI). 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Phƣơng pháp điều trị: 

- Táo bón chức năng: nội khoa. 

- Giảm động đại tràng: nội khoa. 

- Hội chứng bế tắc đƣờng ra: phẫu thuật. 

2. Chỉ định điều trị: 

- Sa trực tràng kiểu túi (Rectocele):  phẫu thuật STARR, đặt mãnh ghép, khâu xếp 

nếp niêm mạc trực tràng, khâu cơ nâng hậu môn (qua ngã hậu môn, tầng sinh môn, âm 

đạo). 

   

- Lồng trực tràng hậu môn (Rectoanal Intussusception): phẫu thuật Delorme, khâu 

xếp nếp niêm mạc trực tràng. 

- Co thắt cơ mu – trực tràng nghịch lý (Anismus): chích Botulinum Toxin A vào 

cơ mu –trực tràng, tập phản hồi sinh học (Biofeedback therapy). 

- Mất phản xạ đại tiện (Rectal hyposensitivity): kích điện đại tràng 

(Electrostimulating therapy). 

- Giảm động đại tràng (Colonic inertia): điều trị nội khoa + kích điện giao thoa 

(Interstim Electric Stimulation). 

- Sa sàn chậu: khâu bản nâng. 

V. TIÊN LƢỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

 1. Tiên lƣợng: 

- Táo bón chức năng: tốt 

- Giảm động đại tràng: dè dặt, chƣa có đặc trị tại VN. 

- Kết quả phẫu thuật: khá tốt (>70%) 

- Đánh giá kết quả phẫu thuật dựa trên kết quả MRI và thang điểm ODS của 

Altomare. 

Thang điểm ODS (Altomare) 

Tiêu chuẩn chỉ định mổ sa trực tràng kiểu túi 

1. Túi sa > 4cm trên hình ảnh Defecography 

2. Túi sa không trống toàn phần hay một phần khi rặn trên Defecography 

3. Các triệu chứng trực tràng hay âm đạo kéo dài >12 tháng 

4. Tồn tại triệu chứng >4 tuần sau khi tăng chất xơ >35g /ngày 

5. Cần trợ giúp bằng tay khi tống phân 
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Biến số 0 1 2 3 4 

Thời gian 

trung bình 

trong toilet 

≤ 15 ph 5 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30 

Số lần đi / 

ngày 
1 2 3 – 4 5 – 6 > 6 

Ngón tay 0 
>1lần/tháng 

<1lần/tuần 
1 lần/tuần 

2 – 3 

lần/tuần 
Mỗi lần đi 

Thuốc xổ 0 
>1lần/tháng 

<1lần/tuần 
1 lần/tuần 

2 – 3 

lần/tuần 
Mỗi ngày 

Thụt tháo 0 
>1lần/tháng 

<1lần/tuần 
1 lần/tuần 

2 – 3 

lần/tuần 
Mỗi ngày 

Cầu không 

hết phân 
0 

>1lần/tháng 

<1lần/tuần 
1 lần/tuần 

2 – 3 

lần/tuần 
Mỗi ngảy 

Rặn khi đi 0 <25% số lần <50% số lần <75% số lần Mỗi lần 

Độ cứng 

phân 
Mềm Cứng Cứng và ít 

Bƣớu phân 

(fecoloma) 
 

 

2. Biến chứng: 

- Bí tiểu. 

- Đau. 

- Chảy máu. 

- Nhiễm trùng. 
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 HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

HẸP HẬU MÔN 
I. ĐỊNH NGHĨA 

Hẹp bất thƣờng ống hậu môn, kèm theo mất da hậu môn (anoderm), do hóa sẹo và 

xơ hóa. 

II. NGUYÊN NHÂN 

 Phẫu thuật HM-TT 

 Cắt trĩ (PP Whitehead) 

 Cắt bƣớu trực tràng thấp 

 Xử lý mụn cơm HM (condyloma) quá rộng 

 Hẹp miệng nối (đại tràng-ống HM, hồi tràng-ống HM) 

 Chấn thƣơng 

 Bệnh lý viêm đại tràng (IBD) 

 Phóng xạ 

 Nhiễm trùng 

 Bệnh lây qua đƣờng tình dục 

 Lao 

 Lạm dụng rửa ruột 

 Bƣớu 

 Bất thƣờng bẫm sinh 

III. PHÂN LOẠI 

Theo độ nặng Theo vị trí Theo mức độ 

Nhẹ: đút lọt ngón tay/banh 

Hill Ferguson trung bình 

Thấp: ≥ 0,5cm dƣới đƣờng 

lƣợc 

Khu trú: ¼ ống HM 

Trung bình: phải nong để 

đút lọt ngón tay/banh Hill 

Ferguson trung bình 

Trung bình: 0,5cm cách 

đƣờng lƣợc 

Lan rộng: > ¼ ống HM 

Nặng: không thể khám bằng 

ngón út hoặc banh Hill 

Ferguson nhỏ nếu không 

nong mạnh 

Cao: ≤ 0,5cm cách đƣờng 

lƣợc 

Vòng: cả vòng HM 
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IV. TRIỆU CHỨNG 

+ Táo bón 

+ Phân nhỏ 

+ Khó tống phân 

+ Đi cầu không hết phân 

+ Mắc rặn 

+ Tiên chảy 

+ Chảy máu 

+ Són phân, ƣớt HM (nếu có lộ niêm mạc) 

V. ĐIỀU TRỊ 

 Hẹp thấp Hẹp giữa Hẹp cao 

Hẹp nhẹ/trung bình Nong 

Tạo hình HM Y-V 

Nong 

Cắt/tạo hình chỗ 

hẹp
a 
 

Vạt trƣợt NM 

Vạt-U 

Vạt phối hợp 

(House flap) 

Vạt hình thoi 

Nong nội soi 

Nối lại bằng stapler 

qua HM
b  

Vạt trƣợt NM 

Vạt-U 

Vạt phối hợp 

Hẹp nặng Vạt-U 

Vạt phối hợp 

Vạt hình thoi 

Vạt-U 

Vạt phối hợp 

Vạt hình thoi 

Tạo hình S 

Vạt-U 

Vạt phối hợp 

  

 

TẠO HÌNH HẬU MÔN Y-V 
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VẠT HÌNH THOI 

 

VẠT HÌNH U 
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VẠT PHỐI HỢP (HOUSE FLAP) 

 

TẠO HÌNH S 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

UNG THƢ TRỰC TRÀNG 
 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

Ung thƣ đại trực tràng (UTĐTT) là loại ung thƣ thƣờng gặp đứng hàng thứ 3, và là 

nguyên nhân tử vong do ung thƣ đứng hàng thứ 2 ở Mỹ. Tuy nhiên, nếu đƣợc phát hiện 

sớm, tỉ lệ điều trị khỏi sẽ cao. 

II. KHỞI PHÁT: 

UTĐTT thƣờng khởi phát từ những polyps – là các khối tân sinh lành tính phát triển 

trên bề mặt niêm mạc đại tràng. 2 loại polyps ở ruột thƣờng gặp nhất là các polyps tuyến 

(adenomas) và polyps tăng sản. Chúng phát triển khi có sự nhầm lẫn trong cách thức tăng 

trƣởng và sửa chữa niêm mạc đại tràng của các tế bào. Đa số polyps thƣờng lành tính, tuy 

nhiên một số có tiềm năng hóa ung thƣ. Cắt bỏ sớm cácpolyps này sẽ giúp đề phòng 

UTĐTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Polyp đại tràng 

 

III. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ: 

1. Không kiểm soát đƣợc: 

Nguy cơ UTĐTT tùy thuộc vào các yếu tố di truyền và lối sống. Các yếu tố nguy cơ 

ngoài tầm kiểm soát bao gồm: 

- Tuổi – đa số bệnh nhân đều lớn hơn 50 tuổi. 

- Có polyps đại trực tràng hoặc bệnh viêm loét đại tràng (inflammatory bowel 

disease=IBD) 

- Tiền sử gia đình UTĐTT 

- Tiền sử ung thƣ buồng trứng hoặc ung thƣ vú 
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2. Kiểm soát đƣợc: 

- Khẩu phần ăn nhiều thịt đỏ, đã chế biến hoặc nấu nƣớng quá kỹ Thừa cân (nhiều 

mỡ ở vùng eo lƣng) 

- Ít luyện tập thể lực 

- Hút thuốc lá, uống rƣợu 

IV. TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU BÁO ĐỘNG: 

UTĐTT thƣờng không có triệu chứng báo động sớm. Do đó việc tầm soát rất quan 

trọng. Ung thƣ sẽ đƣợc điều trị khỏi nếu sớm phát hiện. Khi bệnh đã tiến triển, ngƣời 

bệnh có thể thấy có máu trong phân, đau bụng, thay đổi thói quen của ruột (nhƣ táo bón 

hoặc tiêu chảy), sụt cân không giải thích đƣợc, hoặc mệt mỏi. Vào thời điểm các triệu 

chứng này xuất hiện, khối ung thƣ đã khá lớn và việc điều trị sẽ trở nên khó khăn. 

V. TẦM SOÁT UNG THƢ ĐẠI TRÀNG: 

Do UTĐTT rất kín đáo, việc tầm soát sẽ là yếu tố then chốt để phát hiện. Tầm soát 

bắt đầu từ tuổi 50.Nên nội soi đại tràng mỗi 10 năm một lần. Nội soi dùng một camera rất 

nhỏ để quan sát toàn bộ đại tràng và trực tràng. Nội soi không những giúp phát hiện sớm 

khối u, mà còn có tác dụng dự phòng UTĐTT bằng cách cắt bỏ các polyps. 

VI. CẬN LÂM SÀNG: 

1. Chụp đại tràng cản quang: 

Chụp Xquang đại tràng – dùng chất cản quang là barium – giúp bác sĩ quan sát 

lòng đại tràng và trực tràng, để phát hiện các polyps, khối u, và những thay đổi về cấu 

trúc của ruột. Trong hình là một khối u hình "lõi táo" làm hẹp lòng đại tràng. Tƣơng tự 

nội soi đại tràng ảo, tất cả những bất thƣờng nào xuất hiện trên phim X-quang đều phải 

đƣợc theo dõi và đánh giá lại bằng nội soi đại tràng quy ƣớc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Hình ảnh “lõi táo” (ung thƣ đại tràng) trên phim Xquang đại tràng 

 

2. Nội soi đại trực tràng sinh thiết: 

Nếu xét nghiệm cho thấy khả năng có khối u, bƣớc kế tiếp là thực hiện sinh 

thiết.Trong lúc nội soi đại tràng, bác sĩ sẽ cắt bỏ polyp và lấy mẫu mô ở bất kỳ phần 

đại tràng nào có bề ngoài bất thƣờng. Phần mô này sẽ đƣợc quan sát dƣới kính hiển vi 

để xác định xem có ung thƣ hay không. 
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VII. PHÂN GIAI ĐOẠN UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG: 

Ung thƣ khi phát hiện, phải đƣợc "phân giai đoạn," để xem mức độ lan rộng của 

khối u ra sao. Kích thƣớc khối u không nhất thiết phải tƣơng ứng với giai đoạn.Phân giai 

đoạn còn giúp bác sĩ xác định phƣơng thức điều trị phù hợp nhất cho ngƣời bệnh. 

- Giai đoạn I – Ung thƣ còn khu trú ở lòng đại tràng hoặc trực tràng 

- Giai đoạn II – Ung thƣ đã lan đến lớp cơ của thành đại tràng hoặc trực tràng 

- Giai đoạn III – Ung thƣ đã lan đến một hoặc nhiều hạch lymphô tại chỗ 

- Giai đoạn IV – Ung thƣ đã lan đến các cơ quan bộ phận khác của cơ thể, nhƣ 

gan, phổi hoặc xƣơng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Các giai đoạn của ung thƣ đại trực tràng 

 

VIII. TỈ LỆ SỐNG CÕN CỦA UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG: 

Khả năng hồi phục tùy thuộc vào giai đoạn của ung thƣ, giai đoạn càng cao thì ung 

thƣ càng nặng. Tỉ lệ sống còn sau 5 năm biểu hiện cho số phần trăm bệnh nhân còn sống 

ít nhất 5 năm sau khi đã đƣợc chẩn đoán ung thƣ. 

Ung thƣ giai đoạn I có tỉ lệ sống còn sau 5 năm là 93%. Tỉ lệ này giảm xuống chỉ 

còn 8% đối với ung thƣ giai đoạn 4. 

Tỉ lệ sống sau 5 năm: 
 Giai đoạn I:  90%

 Giai đoạn II: 75%

 Giai đoạn III: 50%

 Giai đoạn IV (nếu có di căn xa): 5%

Tỉ lệ tái phát 5 – 30%. Tái phát thƣờng xảy ra trong 2 năm đầu sau phẫu 

thuật.Thƣờng là tái phát tại chỗ. 

IX. PHẪU THUẬT UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG: 

Ngoại trừ UTĐTT giai đoạn cuối, phẫu thuật thƣờng đƣợc dùng để cắt bỏ khối u 

cùng các mô kề cận.Đối với các khối u khá lớn, có thể cần phải cắt bỏ một đoạn đại tràng 
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và/hoặc trực tràng.Điều trị phẫu thuật có tỉ lệ khỏi bệnh rất cao ở những trƣờng hợp 

UTĐTT phát hiện sớm. Khi ung thƣ đã lan đến gan, phổi và các cơ quan khác, phẫu thuật 

không thể điều trị khỏi, nhƣng có thể giúp loại bỏ các khối u phụ. 

1. Các phƣơng pháp phẫu thuật: 

a. Phẫu thuật cắt khối u: 

- Phẫu thuật cắt khối u là loại phẫu thuật bảo tồn trực tràng. 

- Phẫu thuật có thể thực hiện qua ngã hậu môn. 

- Dành cho: 

 Khối u T1, ở 1/3 dƣới trực tràng. Đôi khi có thể đƣợc chỉ định cho khối u 1/3 

giữa trực tràng (phẫu thuật này còn đƣợc gọi là cắt khối u trực tràng qua ngả hậu môn 

qua nội soi) 

 U nhỏ không chiếm quá 1/3 chu vi thành trực tràng 

 Độ biết hoá: tốt hay trung bình 

 Có siêu âm qua nội soi và không phát hiện hạch di căn (0-12% khối u T1 có di 

căn hạch). 

- Kết quả: tỉ lệ tái phát tại chỗ 0-40%. 

b. Phẫu thuật cắt trƣớc: 

- Còn gọi là phẫu thuật bảo tồn cơ thắt. 

- Dành cho: khối u ở 2/3 trên của trực tràng( cách bờ hậu môn trên 5cm). 

- Nối đại tràng với trực tràng còn lại, bằng máy nối (stapler vòng) hay bằng tay. 

- Nếu mép cắt dƣới sát bờ trên ống hậu môn, nối trực tràng với ống hậu môn qua 

ngả hậu môn. 

- Biến chứng sau mổ: 

 Quan trọng nhất là xì-dò miệng nối. Tỉ lệ xì dò miệng nối sau phẫu thuật bảo tồn 

cơ thắt khá cao: 15% (3-11% nếu miệng nối ở 1/3 giữa trực tràng, 20% nếu miệng nối ở 

1/3 dƣới trực tràng). Xì-dò miệng nối giữa nối bằng máy stapler hay bằng tay là nhƣ 

nhau. 

 Các biến chứng khác: Nhiễm trùng vết mổ 15-30%, són phân, tiêu nhiều lần sau 

mổ, bí tiểu tạm thời, liệt dƣơng… 

c. Phẫu thuật u trực tràng 1/3 dƣới cách bờ hậu môn < 6cm: 

Hay gọi phẫu thuật cắt gian cơ thắt: dành cho U ở giai đoạn T1, T2, T3 CRM (-) 

đƣợc phẫu thuật theo phƣơng pháp cắt gian cơ thắt nối đại tràng ống hậu môn. Không có 

di căn xa, xâm lấn tạng xung quanh, xâm lấn cơ nâng hoặc cơ thắt ngoài, biệt hóa kém, 

cơ thắt hậu môn yếu. Bờ hậu môn đƣợc xác định là phần thấp nhất của ống hậu môn. 

Biến chứng: nhƣ biến chứng cắt trƣớc thấp và phẫu thuật nối đại tràng ống hậu môn 

thƣờng đi kèm tình trạng suy giảm chức năng hậu môn trực tràng, tuy nhiên bệnh nhân 

vẫn dễ dàng chấp nhận hơn là hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Biến chứng này cải thiện sau 

3 -6 tháng tỉ lệ đi cầu giảm còn 2-3 lần là 90%. Tái phát tại chổ 6.5-15% nên cần theo dõi 

sau mổ. 

d. Phẫu thuật cắt trực tràng qua ngã bụng và tầng sinh môn (phẫu thuật Miles): 

- Dành cho: 
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 Ung thƣ trực tràng 1/3 dƣới 

 Không thể thực hiện phẫu thuật bảo tồn cơ thắt (u xâm lấn cơ thắt hay vào vùng 

chậu, rối loạn chức năng cơ vòng có sẵn trƣớc phẫu thuật) 

- Nội dung: cắt ngang nơi giáp giữa đại tràng xích-ma và đại tràng xuống, đóng 

tạm đầu dƣới, đƣa đầu trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. 

- Biến chứng: 

 Chảy máu là biên chứng đáng ngại nhất, nhất là chảy máu từ đám rối tĩnh mạch 

trƣớc xƣơng cùng. 

 Bí tiểu 

 Liệt dƣơng 

 Tổn thƣơng bàng quang, túi tinh, niệu đạo 

e. Phẫu thuật đoạn chậu: 

Nội dung của phẫu thuật đoạn chậu: cắt bỏ trực tràng kèm theo các tạng lân cận 

(bàng quang, tiền liệt tuyến, tử cung, buồng trứng, thành sau âm đạo…). 

f. Hậu môn nhân tạo: 

- Chỉ định: 

 Tắc ruột do ung thƣ trực tràng, khối u còn cắt bỏ đƣợc: làm hậu môn nhân tạo đại 

tràng xích-ma. Sau 2 tuần tiến hành phẫu thuật triệt để. 

 Khối u không thể cắt bỏ đƣợc: hậu môn nhân tạo đại tràng ngang. 

g. Ung thƣ trực tràng tái phát: 

- Cắt khối u tại chỗ với mục đích triệt căn hay thuyên giảm 

- Cắt các khối di căn biệt lập ở gan, phổi, buống trứng 

- Xạ trị thuyên giảm 

- Hoá trị thuyên giảm 

- Hoá-xạ thuyên giảm 

- Đặt stent qua chỗ hẹp qua nội soi 

X. ĐIỀU TRỊ UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN: 

UTĐTT khi đã lan đến một hoặc nhiều hạch lympho (giai đoạn III), vẫn còn có thể 

đƣợc chữa trị khỏi. Trị liệu lúc đó cần có sự phối hợp giữa phẫu thuật, xạ trị (trị liệu bằng 

tia xạ), và hóa trị (trị liệu hóa chất). 

Khi ung thƣ tái phát sau điều trị hoặc đã di căn đến khác cơ quan khác thì việc điều 

trị khỏi sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên xạ trị và hóa trị vẫn có thể giảm nhẹ các triệu chứng 

và giúp ngƣời bệnh sống lâu hơn. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Tài liệu của Mayo Clinics, Johns Hopkins, WebMD, American Cancer Society và 

Emedicine,Medscape 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ 

THỦNG THỰC QUẢN 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

Thủng thực quản là tập hợp các tổn thƣơng tất cả các lớp của thành thực quản làm 

thông lòng thực quản với bên ngoài; do các nguyên nhân khác nhau nhƣ vết thƣơng, chấn 

thƣơng, thủng thực quản tự phát hoặc do các thủ thuật, phẫu thuật y khoa gây ra.  

Tuy ít gặp nhƣng thủng thực quản là tổn thƣơng có tiên lƣợng nặng nhất trong các 

loại tổn thƣơng thủng ống tiêu hoá vì thƣờng chẩn đoán muộn, các phƣơng pháp điều trị 

phức tạp, do đó tỷ lệ tử vong rất cao (20-30%, riêng thủng thực quản ngực chiếm 18%, 

sau đó là thực quản cổ và thực quản bụng).  

II. NGUYÊN NHÂN: 

Bao gồm các nhóm nguyên nhân sau: 

 Tai biến của phẫu thuật, thủ thuật 

 Do nội soi tiêu hóa 

 Do tai biến phẫu thuật 

 Các nguyên nhân khác 

 Vết thƣơng và chấn thƣơng thực quản 

 Vỡ thực quản tự phát 

 Thủng thực quản do dị vật 

 Một số nguyên nhân khác 

III. TRIỆU CHỨNG – CHẨN ĐOÁN: 

Chẩn đoán thủng thực quản thƣờng khó và muộn vì các triệu chứng đặc trƣng 

thƣờng ít gặp hoặc xuất hiện muộn. Trong chấn thƣơng và vết thƣơng thực quản, các 

triệu chứng thƣờng bị che lấp bởi bệnh cảnh của đa chấn thƣơng hoặc hội chứng chảy 

máu, khó thở do tổn thƣơng các mạch máu lớn hoặc tổn thƣơng khí phế quản. 

Các hoàn cảnh gợi ý: 

 Trong khi làm nội soi với gây tê tại chỗ, bệnh nhân thấy đau đột ngột dữ dội, đặc 

biệt là xuất hiện sau một cử động bất thƣờng hoặc sau khi bệnh nhân nấc mạnh. 

 Khi nội soi với gây mê toàn thân, không thấy đƣợc dấu hiệu đau nhƣng khi rút 

ống nội soi từ từ và kiểm soát bằng mắt có thể phát hiện đƣợc tổn thƣơng thực quản. 

 Khi nuốt phải dị vật, bệnh nhân thấy đau đột ngột, khu trú, liên tục ở một vùng. 

 Vỡ thực quản tự phát đƣợc nghĩ đến khi bệnh nhân có đau ngực, khó thở đột 

ngột, tràn khí dƣới da cổ sau nôn hoặc nấc mạnh. 

 Các trƣờng hợp chấn thƣơng hoặc vết thƣơng thực quản thƣờng phát hiện muộn 

hoặc phát hiện trong khi mổ để xử lý các tổn thƣơng phối hợp ở cổ và trong lồng ngực. 
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1. Triệu chứng lâm sàng: 

 Đau: đau là triệu chứng chính, đau dữ dội và liên tục. Đau sau xƣơng ức hoặc 

trên rốn trong các trƣờng hợp thủng thực quản tự phát, đau cao ở vùng cổ đối với thủng 

thực quản cổ. Đau tăng khi nuốt nên bệnh nhân không dám nuốt và thƣờng phải nhổ nƣớc 

bọt. 

 Khó thở: rất thƣờng gặp nhất là trong các thủng thực quản ngực vào màng phổi. 

 Tình trạng sốc có thể xuất hiện rất sớm với các dấu hiệu mạch nhanh, nhỏ và 

huyết áp tụt. 

 Nôn máu là dấu hiệu có giá trị nhƣng rất ít gặp. 

 Tràn khí dƣới da vùng cổ xuất hiện sớm: cổ phồng to lên, sờ thấy mềm và có dấu 

hiệu lép bép của khí dƣới da. 

Lƣu ý: Sự phối hợp của 3 triệu chứng (đau khi nuốt, khó thở và tràn khí dƣới da cổ), 

cần nghĩ tới tổn thƣơng thủng thực quản và phải ngừng cho ăn qua miệng, chỉ dịnh các 

cận lâm sàng cần thiết để khẳng định chẩn đoán và có hƣớng điều trị sớm. 

Nếu không đƣợc chẩn đoán và điều trị sớm, sau vài giờ sẽ dẫn tới tình trạng viêm 

trung thất. Bệnh nhân có biểu hiên nhiễm khuẩn rất nặng với sốt cao 39-40°, vẻ mặt hốc 

hác, tăng tiết đờm dãi, khó thở, tím tái. 

2. Triệu chứng cận lâm sàng 

a) Chụp X quang lồng ngực 

 Tràn khí dƣới da 

 Tràn khí trung thất 

 Trung thất dãn rộng 

 Dấu hiệu hơi sau thực quản (dấu hiệu Minigerode) 

b) Chụp bụng không chuẩn bị 

 Liềm hơi dƣới hoành 

 Hơi sau phúc mạc 

c) Chụp cản quang thực quản 

Chẩn đoán xác định đƣợc 80% các trƣờng hợp thủng thực quản và xác định vị trí 

tổn thƣơng. Tuy nhiên, tỷ lệ âm tính giả của phƣơng pháp khảo sát này là 10%.  

Lƣu ý: tƣ thế bệnh nhân nằm nghiêng phải khi chụp để có thể xác định đƣợc lỗ 

thủng thực quản chính xác hơn tƣ thế đứng (do thuốc cản quang chảy xuống quá nhanh). 

d) Chọc màng phổi 

Dịch chọc màng phổi có màu xanh sau khi cho bệnh nhân uống xanh Methylen 

chứng tỏ là có thông thƣơng giữa ống tiêu hoá và màng phổi. 

e) Chụp cắt lớp vi tính 

 Chụp cắt lớp có hai lợi ích căn bản là chẩn đoán thủng thực quản và đánh 

giá chính xác, toàn diện các ổ nhiễm khuẩn, áp xe trung thất trong các trƣờng hợp 

thủng muộn, giúp lựa chọn đƣờng dẫn lƣu ổ áp xe qua da. Hơn nữa, chụp cắt lớp là 

phƣơng tiện tốt nhất để chẩn đoán tổn thƣơng tụ máu thành thực quản. 

f) Nội soi 

https://thuocchuabenh.vn/xet-nghiem


107 

 

Một số tác giả lại cho rằng nội soi rất có giá trị để chẩn đoán, nhất là trong các 

trƣờng hợp thủng thực quản do dị vật. Một số nghiên cứu cho thấy nội soi có độ nhạy tới 

100% và độ đặc hiệu trên 80% trong chẩn đoán thủng thực quản. 

IV. ĐIỀU TRỊ: 

1. Hồi sức tích cực trƣớc, trong và sau mổ: 

 Điều trị dự phòng chống sốc. 

    Đảm bảo chức năng hô hấp tốt bằng cách hút đàm nhớt, hút khí phế quản, thở 

oxy, hô hấp hỗ trợ nếu cần thiết, dẫn lƣu dịch màng phổi nếu có. 

    Đảm bảo nuôi dƣỡng đầy đủ (2500 – 3000 calo/ngày) bằng đƣờng tĩnh mạch, 

tốt nhất là qua mở thông hỗng tràng. Nuôi ăn qua mở thông dạ dày hoặc qua ông thông 

dạ dày đặt qua mũi có thể có hại do trào ngƣợc dịch dạ dày lên thực quản vào trung thất. 

    Chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh: kháng sinh mạnh, phổ rộng, phối hợp 

kháng sinh có hiệu quả đối với vi khuẩn Gr (-) và Gr (+). Tốt nhất là sử dụng kháng sinh 

theo kháng sinh đồ sau khi có kết quả cấy mủ dịch màng phổi hoặc ổ áp xe. 

2. Thái độ xử trí phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: 

 Tình trạng của thực quản (thủng trên thực quản lành hay trên thực quản bệnh lý). 

 Thời gian từ khi thủng đến khi đƣợc chẩn đoán đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong việc lựa chọn phƣơng pháp phẫu thuật. Chỉ nên khâu thủng khi bệnh nhân đến sớm 

trƣớc 12g. 

 Nguyên nhân, hoàn cảnh tổn thƣơng thực quản và tình trạng của trung thất (bình 

thƣờng hay đã có viêm dính từ trƣớc) cũng đƣợc tính đến. Thủng thực quản khi trung thất 

bình thƣờng thì nguy cơ nhiễm khuẩn trung thất xảy ra rất sớm và lan rộng, cần phải mổ 

cấp cứu để xử trí tổn thƣơng. Ngƣợc lại, thủng thực quản kích thƣớc nhỏ do nội soi, đƣợc 

phát hiện ngay trong lúc thủ thuật, trên một trung thất đã có viêm dính từ trƣớc do di 

chứng của sẹo bỏng thực quản hay viêm thực quản trào ngƣợc thì có thể điều trị bảo tồn, 

không mổ. 

3. Điều trị phẫu thuật: 

Đƣờng mổ: trong điều trị thủng thực quản, có rất nhiều đƣờng mổ khác nhau tuỳ 

thuộc vào vị trí tổn thƣơng. Đƣờng mổ bờ trƣớc cơ ức đòn chũm trái thƣờng đƣợc sử 

dụng đối với các tổn thƣơng thực quản cổ, đƣờng mổ sau bên phải qua khoang liên sƣờn 

IV hoặc V với thủng thực quản ngực 1/3 trên và 1/3 giữa, đƣờng mổ ngực trái trƣớc bên, 

khoang liên sƣờn VI, VII cho các thủng thực quản ngực 1/3 dƣới và đƣờng mổ giữa trên 

rốn cho các thủng thực quản bụng. 

Các phƣơng pháp phẫu thuật : tùy thuộc vào thời gian sau thủng và mức độ thƣơng 

tổn (vị trí rách, mức độ viêm trung thất): 

- Trƣớc 12 giờ : khâu thủng 

- Sau 12 giờ đến 24 giờ : khâu thủng có tăng cƣờng 

- Sau 24 giờ : loại bỏ thực quản, có hoặc không có khâu thủng 

- Sau nhiều ngày ; tƣới rửa trung thất, loại bỏ thực quản 
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a) Khâu thủng: 

Đối với các trƣờng hợp thủng thực quản đƣợc phát hiện sớm trƣớc 12 giờ, khâu 

thủng là phƣơng pháp lý tƣởng, thƣờng đƣợc sử dụng nhất vì đơn giản và khả năng liền 

vết thƣơng rất cao, bảo tồn đƣợc thực quản. Khi phát hiện muộn sau 24 giờ, tỷ lệ rò, bục 

đƣờng khâu tăng lên đáng kể. 

Kỹ thuật khâu thủng thực quản đóng vai trò rất quan trọng cho liền vết thƣơng, 

trƣớc khi khâu bao giờ cũng phải cắt lọc tổ chức dập nát, hoại tử, mở rộng lớp cơ để thấy 

rõ hết đƣờng vỡ niêm mạc vì đƣờng vỡ niêm mạc thƣờng lớn hơn đƣờng vỡ của lớp cơ, 

nhất là trong thủng thực quản tự phát để tránh bỏ sót các lớp khi khâu. Lỗ thủng đƣợc 

khâu 2 lớp, mũi rời, lớp trong khâu niêm mạc, lớp ngoài khâu lớp cơ với chỉ tiêu chậm. 

Trong các trƣờng hợp thủng thực quản đến muộn sau 24 giờ cần tăng cƣờng cho 

đƣờng khâu bằng cách khâu áp các vạt cân cơ lên đƣờng khâu thực quản. Đối với vết 

thƣơng thực quản cổ có thể dùng vạt cơ có cuống nhƣ cơ vai móng, cơ ức đòn chũm khâu 

áp vào đƣờng khâu thực quản hoặc chèn giữa hai đƣờng khâu thực quản và khí quản nếu 

có tổn thƣơng phối hợp. Đối với thủng thực quản ngực, có thể sử dụng vạt cân màng phổi 

(Grillo: 1975), vạt cơ liên sƣờn có cuống (Dooling: 1967), vạt cơ hoành (Jara: 1979), 

trong đó vạt liên sƣờn là có hiệu quả nhất và thƣờng đƣợc sử dụng. Đối với thủng thực 

quản bụng, có thể sử dụng phình vị, bờ cong lớn dạ dày và mạc nối lớn để khâu áp vào 

đƣờng khâu thực quản (Thai: 1964). 

b) Loại trừ thực quản: 

Để bảo vệ đƣờng khâu khỏi sự trào ngƣợc dạ dày và nƣớc bọt giúp thực quản đƣợc 

nghỉ ngơi, nhiều phƣơng pháp loại trừ thực quản đã đƣợc áp dụng. Johnson (1956) đã cắt 

đôi thực quản tâm vị, khâu kín 2 đầu lại và đƣa thực quản cổ ra da. Urschel (1974) cải 

tiến bằng cách buộc tâm vị bằng một dải Teílon, mở thông dạ dày và mở thực quản bên ra 

da ở cổ. Ladin (1989) sử dụng dụng cụ khâu bằng ghim kim loại, Bardini (1992) sử dụng 

dụng cụ khâu bằng ghim tự tiêu để khâu kín tâm vị, sau 2-3 tuần thực quản có thể lƣu 

thông trở lại. 

Nhìn chung, các phƣơng pháp loại trừ thực quản có nhƣợc điểm là phải làm phẫu 

thuật thay thế thực quản sau này trong các kỹ thuật loại trừ vĩnh viễn hoăc thực quản 

thông trở lại quá sớm, có thể gây rò đƣờng khâu trong các phƣơng pháp loại trừ tạm thời. 

Do vậy, phƣơng pháp loại trừ thực quản chỉ áp dụng trong những trƣờng hợp thủng thực 

quản đến quá muộn, sau nhiều ngày, việc khâu thực quản không chắc chắn hoặc không 

thực hiện đƣợc. 

c) Tạo đường rò chỉ huy: 

Brevver (1986) tạo đƣờng rò chỉ huy bằng cách đặt hệ thống ổng dẫn lƣu cạnh lỗ 

thủng, tƣới rửa và hút liên tục. Phƣơng pháp này ít đƣợc áp dụng vì tỷ lệ tử vong cao do 

viêm trung thất vẫn tiếp tục tiến triển nặng và thực quản để lại thƣờng bị hoại tử. 

Abbott (1970) tạo đƣờng rò chỉ huy bằng cách đặt một ông Kehr to, ngành dọc đƣa 

vào thực quản xuống dạ dày, ngành ngang đƣa ra ngoài thành ngực, khâu lỗ thủng quanh 

ống Kehr, khâu cố định ống thông vào cơ hoành. Hút liên tục ông dẫn lƣu với áp lực 

thấp, ống Kehr sẽ đƣợc rút sau 3 tuần và đƣờng rò sẽ tự liền. Kết quả của phƣơng pháp 
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này xấu do tử vong, rò thực quản và áp xe tồn dƣ ở trung thất còn cao nên cũng chỉ áp 

dụng cho các thủng thực quản đến muộn. 

d) Đặt Stent nòng thực quản: 

Có nhiều loại stent đặt vào nòng thực quản nhằm mục đích điều trị tạm thời cho các 

trƣờng hợp thủng thực quản do ung thƣ hoặc trong một số trƣờng hợp thủng thực quản 

ngực do dụng cụ, thủng thực quản tự phát trên thể trạng bệnh nhân quá già yếu hoặc quá 

nặng không thể mở ngực để xử lý lỗ thủng. Trong các trƣờng hợp này, dẫn lƣu trung thất 

và màng phổi đƣợc đặt qua đƣờng mổ bụng. 

e) Cắt thực quản: 

Cắt thực quản chỉ áp dụng cho các trƣờng hợp thủng thực quản do bệnh lý nhƣ ung 

thƣ thực quản, hẹp thực quản không sửa chữa đƣợc, chấn thƣơng dập nát rộng thực quản, 

hoại tử rộng thực quản do đến quá muộn không thể điều trị đƣợc bằng các phƣơng pháp 

khác hoặc điều trị bằng các phƣơng pháp khác thất bại. 

Cắt thực quản có thể thực hiện qua đƣờng mổ ngực hoặc đƣờng mổ bụng – cổ trái 

(cắt thực quản không mở ngực). Tái tạo thực quản sẽ đƣợc thực hiện sau 3-6 tháng tuỳ 

thuộc tình trạng nhiễm trùng tại chỗ và tình trạng toàn thân của ngƣời bệnh. 

4. Điều trị không phẫu thuật: 

Áp dụng cho các trƣờng hợp thủng thực quản khi có các điều kiện sau: 

- Thủng thực quản đƣợc phát hiện sớm hoặc thủng muộn nhƣng không có dấu hiệu 

nhiễm trùng lan toả. 

- Đƣờng rò vào trung thất nhỏ trên phim chụp cản quang thực quản và đƣợc dẫn 

lƣu tốt vào nòng thực quản, không có rò vào màng phổi. 

- Bệnh nhân không ăn kể từ lúc bị thủng tới lúc chẩn đoán. 

 Vị trí thủng không nằm ở thực quản bụng, thực quản không có u hoặc hẹp phía 

dƣới. 

 Hội chứng nhiễm trùng nhẹ. 

Chỉ định điều trị bảo tồn: 

- Thủng thực quản do dụng cụ làm thủ thuật, trƣớc hết là vị trí thủng ở cổ, thủng 

trong các trƣờng hợp lấy dị vật thực quản. 

- Thủng thực quản nhỏ trong lồng ngực sau nong thực quản để điều trị hẹp do 

viêm thực quản trào ngƣợc, nong điều trị co thắt tâm vị, hẹp do bỏng thực quản cũ. Trong 

các trƣờng hợp này, hy vọng là sự xơ hoá của trung thất sẽ làm hạn chế sự lan toả của 

nhiễm khuẩn vào trung thất. 

- Trƣờng hợp đến muộn, ổ mủ đã khu trú, dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân nhẹ và 

mủ có thể dẫn lƣu qua da dƣới sự hƣớng dẫn của chụp cắt lớp vi tính. 

Điều trị bảo tồn, không mổ bao gồm:  

 Bệnh nhân nằm đầu cao, nhịn ăn tuyệt đối, nuôi dƣỡng tốt và hoàn toàn bằng 

đƣờng tĩnh mạch, điều trị kháng sinh toàn thân mạnh và hiệu quả với các vi khuẩn Gr (+) 

và Gr (-).  

 Dẫn lƣu ổ áp xe qua da nếu có.  
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 Đặt ống thông thực quản qua mũi vào cạnh lỗ thủng để tƣới rửa liên tục với huyết 

thanh mặn đẳng trƣơng, có thể pha thêm kháng sinh vào dung dịch rửa.  

 Theo dõi liên tục để đánh giá hiệu quả của điều trị. Nếu điều trị bảo tồn thất bại 

cần chuyển sang điều trị phẫu thuật sớm trƣớc 24 giờ. 

VI. KẾT LUẬN: 

Thủng thực quản là loại bệnh lý hiếm gặp, do rất nhiều nguyên nhân gây ra, tiên 

lƣợng rất nặng, tỷ lệ tử vong còn cao. Chẩn đoán còn muộn do triệu chứng thƣờng không 

điển hình và biểu hiện rất đa dạng. Chụp cản quang thực quản có vai trò quan trọng trong 

chẩn đoán. Chụp cắt lớp vi tính có vai trò quan trọng không những để chẩn đoán bệnh mà 

còn giúp cho việc lựa chọn phƣơng pháp điều trị và theo dõi sau mổ. Điều trị phẫu thuật 

phối hợp với hồi sức tích cực là phƣơng pháp điều trị cơ bản nhất cho dù trong một số thể 

nhiễm khuẩn khu trú có thể điều trị bằng dẫn lƣu qua da nhƣng chỉ định phải đƣợc lựa 

chọn cẩn thận và đƣợc theo dõi chặt chẽ để chuyển điều trị phẫu thuật sớm nếu điều trị 

bảo tồn thất bại. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

RỐI LOẠN TÌNH DỤC NỮ 

I. ĐẠI CƢƠNG:   

1. Định nghĩa: 

Rối loạn tình dục nữ thƣờng chia làm 3 nhóm: 

 Rối loạn ham muốn/kích thích tình dục ở nữ (FSIAD) 

 Rối loạn cực khoái ở nữ 

 Rối loạn đau khi giao hợp : lo lắng, lo sợ, co thắt cơ bụng và cơ vùng chậu, đau 

âm đạo khi giao hợp 

2. Yếu tố nguy cơ và nguyên nhân: 

 Tuổi 

 Mãn kinh tự nhiên hay sau phẫu thuật, hóa trị, xạ trị 

 Bệnh lý mạn tính nhƣ đái tháo đƣờng type 2, bệnh mạch máu, bệnh thần kinh và 

bệnh lý ác tính 

 Bệnh lý niệu nữ: sa sinh dục, tiểu không kiểm soát, bệnh lý cơ sàn chậu, đau 

vùng chậu mạn… 

 Thuốc: thuốc ức chế serotonin, kháng estrogen nhƣ tamoxifen, ức chế aromatase, 

estrogen uống trong thuốc ngừa thai 

 Yếu tố tâm lý nhƣ trầm cảm, lo lắng, tự ti về ngoại hình, bị lạm dụng tình dục 

 Yếu tố văn hóa xã hội: mối quan hệ không tốt, bạn tình bị rối loạn tình dục, các 

giai đoạn căng thẳng trong đời sống và những thông tin về văn hóa, tín ngƣỡng  

II. CHẨN ĐOÁN: 

Phƣơng pháp tốt nhất để chẩn đoán rối loạn tình dục nữ bằng mô hình sinh tâm lý 

bao gồm hỏi tiền căn tình dục và khám lâm sàng. Xét nghiệm cận lâm sàng thƣờng không 

cần thiết để xác định nguyên nhân bệnh.  

1. Lâm sàng: 

Triệu chứng cơ năng: những câu hỏi quan trọng để đánh giá chức năng tình dục. 

Bảng câu hỏi khảo sát rối loạn chức năng tình dục nữ (Female sexual dysfuction 

index) 

1. Trong vòng 1 tháng qua, chị cảm thấy nhu cầu về tình dục nhƣ thế nào? (Trung 

bình trong 1 tuần, có mấy ngày chị nghĩ đến chuyện quan hệ vợ chồng?) 

a. Hầu nhƣ luôn luôn 

b. Hầu hết thời gian (hơn nửa thời gian) 

c. Đôi khi (khoảng nửa thời gian) 

d. Ít khi (chƣa đến một nửa thời gian) 

e. Gần nhƣ không bao giờ 
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2. Trong vòng 1 tháng qua, chị tự cảm thấy ham muốn tình dục của mình ở mức 

nào? (Chị tự thấy trong tháng qua mức độ mong muốn có quan hệ tình dục, tức là mong 

muốn về chuyện quan hệ vợ chồng như thế nào?) 

a. Rất cao 

b. Cao 

c. Trung bình 

d. Thấp 

e. Rất thấp 

3. Trong vòng 1 tháng qua, chị có thƣờng cảm thấy phấn khích trong quá trình quan 

hệ tình dục không? (Trong những lần quan hệ tình dục thì cảm giác phấn khích/ hứng thú 

có đƣợc trong bao nhiêu lần?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Hầu nhƣ luôn luôn phấn khích mỗi lần quan hệ 

c. Hầu hết các lần quan hệ đều phấn khích (hơn nửa số lần) 

d. Đôi khi (khoảng nửa số lần) 

e. Ít khi (chƣa đến một nửa số lần 

4. Trong vòng 1 tháng qua, chị tự đánh giá phấn kích tình dục của mình ở mức nào? 

(Cảm giác phấn khích/hứng thú của chị mỗi khi quan hệ tình dục ở mức nào?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Rất cao 

c. Cao 

d. Trung bình 

e. Thấp 

f. Rất thấp 

5. Trong vòng 1 tháng qua, chị cẩm thấy tự tin về cảm giác phấn khích khi quan hệ 

tình dục ở mức độ nào? (Cảm giác tự tin của chị về cảm giác phấn khích tình dục khi 

quan hệ tình dục ở mức độ nào?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Rất tự tin 

c. Tự tin 

d. Khá tự tin 

e. Hơi tự tin 

f. Rất ít tự tin 

6. Trong vòng 1 tháng qua, chị có thƣờng thoả mãn với các phấn khích trong quá 

trình quan hệ tình dục không? (Trong những lần quan hệ tình dục trong tháng qua, chị 

cảm thấy thoả mãn với cảm giác phấn khích/hứng thú trong bao nhiêu lần?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Hầu nhƣ luôn luôn thoả mãn mỗi lần quan hệ 

c. Hầu hết các lần quan hệ đều thoả mãn (hơn nửa số lần) 

d. Đôi khi (khoảng nửa số lần) 

e. Ít khi (chƣa đến một nửa số lần 
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f. Gần nhƣ không bao giờ 

7. Trong vòng 1 tháng qua, chị có thƣờng cảm thấy âm đạo đủ ƣớt trong quá trình 

quan hệ tình dục không? (Trong những lần quan hệ tình dục trong tháng, bao nhiêu lần 

chị cảm thấy âm đạo đủ chất nhờn để quan hệ?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Hầu nhƣ luôn luôn đủ ƣớt mỗi lần quan hệ 

c. Hầu hết các lần quan hệ đều đủ ẩm ƣớt (hơn nửa số lần) 

d. Đôi khi (khoảng nửa số lần) 

e. Ít khi (chƣa đến một nửa số lần 

f. Gần nhƣ không bao giờ 

8. Trong vòng 1 tháng qua, chị có dễ dàng có đƣợc âm đạo đủ ẩm ƣớt trong quá 

trình quan hệ tình dục không? (Chị tự đánh giá khả năng có đủ chất nhờn âm đạo trong 

mỗi lần quan hệ tình dục như thế nào? Dễ hay khó?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Cực kỳ khó, hầu nhƣ không thể có đƣợc 

c. Rất khó 

d. Khó 

e. Hơi khó 

f. Không khó tí nào 

9. Trong vòng 1 tháng qua, chị có thƣờng duy trì đƣợc trình trạng ẩm ƣớt ở âm đạo 

cho đến khi quan hệ tình dục xong không? (Trong những lần quan hệ tình dục trong 

tháng, bao nhiêu lần chị duy trì đƣợc trình trạng ẩm ƣớt ở âm đạo cho đến khi quan hệ 

tình dục xong?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Hầu nhƣ luôn luôn duy trì đƣợc mỗi lần quan hệ 

c. Hầu hết các lần quan hệ đều duy trì đƣợc (hơn nửa số lần) 

d. Đôi khi (khoảng nửa số lần) 

e. Ít khi (chƣa đến một nửa số lần 

f. Gần nhƣ không bao giờ 

10. Trong vòng 1 tháng qua, chị có thƣờng dễ dàng duy trì đƣợc trình trạng ẩm ƣớt 

ở âm đạo cho đến khi quan hệ tình dục xong không? (Theo chị, mức độ duy trì đƣợc tình 

trạng âm đạo ẩm ƣớt âm đạo nhƣ trên: dễ hay khó?) 

a. Không có quan hệ tình dục 

b. Cực kỳ khó, hầu nhƣ không thể duy trì đƣợc 

c. Rất khó 

d. Khó 

e. Hơi khó 

f. Không khó tí nào 

11. Trong vòng 1 tháng qua, khi có kích thích tình dục hay khi giao hợp, chị có 

thƣờng đạt đƣợc khoái cảm hay không? (Trong những lần quan hệ tình dục trong quáng, 

bao nhiêu lần chị đạt đƣợc khoái cảm?) 
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a. Không có quan hệ tình dục 

b. Hầu nhƣ luôn luôn đạt đƣợc mỗi lần quan hệ 

c. Hầu hết các lần quan hệ đều đạt đƣợc (hơn nửa số lần) 

d. Đôi khi (khoảng nửa số lần) 

e. Ít khi (chƣa đến một nửa số lần 

f. Gần nhƣ không bao giờ 

12. Trong vòng 1 tháng qua, khi có kích thích tình dục hay khi giao hợp, chị có dễ 

dàng đạt đƣợc khoái cảm hay không? (Chị tự đánh giá mức độ đạt đƣợc khoái cảm: dễ 

hay khó?) 

a. Cực kỳ khó, hầu nhƣ không thể đạt đƣợc 

b. Rất khó 

c. Khó 

d. Hơi khó 

e. Không khó tí nào 

13. Trong vòng 1 tháng qua, chị có hài lòng về mức độ đạt đƣợc khoái cảm khi 

quan hệ tình dục không? (Mức độ hài lòng của chị về việc đạt được khoái cảm khi quan 

hệ tình dục là…) 

a. Không quan hệ tình dục 

b. Rất hài lòng 

c. Khá hài lòng 

d. Một nữa số lần hài lòng, một nữa không 

e. Tƣơng đối không hài lòng 

f. Rất không hài lòng 

14. Trong vòng 1 tháng qua, xin cho biết mức độ hài lòng của chị về cảm giác 

phấn khích trong quá trình quan hệ tình dục? (Trong những lần quan hệ tình dục trong 

tháng, bao nhiêu lần chị hài lòng về sự phấn khích cả về thể xác lẫn tinh thần? Mức độ 

hài lòng như thế nào?) 

a. Không quan hệ tình dục 

b. Rất hài lòng 

c. Khá hài lòng 

d. Một nữa hài lòng, một nữa không 

e. Tƣơng đối không hài lòng 

f. Rất không hài lòng 

15. Trong vòng 1 tháng qua, mức độ hài lòng của chị về mối quan hệ tình dục với 

chồng/bạn tình nhƣ thế nào? (Tháng vừa rồi, chị hài lòng về mối quan hệ tình dục với 

chồng/bạn tình chứ? Chị hài lòng ở mức độ nào?) 

a. Rất hài lòng 

b. Khá hài lòng 

c. Một nữa hài lòng, một nữa không 

d. Tƣơng đối không hài lòng 

e. Rất không hài lòng 
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16. Trong vòng 1 tháng qua, mức độ hài lòng của chị về cuộc sống tình dục nói 

chung? (Tháng vừa rồi mức độ hài lòng của chị về cuộc sống tình dục nói chung là thế 

nào?) 

a. Rất hài lòng 

b. Khá hài lòng 

c. Một nữa hài lòng, một nữa không 

d. Tƣơng đối không hài lòng 

e. Rất không hài lòng 

17. Trong vòng 1 tháng qua, chị có thƣờng cảm thấy khó chịu hay bị đau lúc giao 

hợp không? (Trong những lần quan hệ tình dục trong tháng, chị có cảm thấy khó chịu 

hay bị đau trong lúc giao hợp lần nào không? Nếu có thì bao nhiêu lần?) 

a. Không giao hợp 

b. Hầu nhƣ luôn luôn bị đau mỗi lần quan hệ 

c. Hầu hết các lần quan hệ đều đau đƣợc (hơn nửa số lần) 

d. Đôi khi (khoảng nửa số lần) 

e. Ít khi (chƣa đến một nửa số lần 

f. Gần nhƣ không bao giờ 

18. Trong vòng 1 tháng qua, chị có thƣờng cảm thấy khó chịu hay bị đau sau khi 

giao hợp không? (Trong những lần quan hệ tình dục trong tháng, chị có cảm thấy khó 

chịu hay bị đau sau khi giao hợp lần nào không? Nếu có thì bao nhiêu lần?) 

a. Không giao hợp 

b. Hầu nhƣ luôn luôn bị đau mỗi lần quan hệ 

c. Hầu hết các lần quan hệ đều đau đƣợc (hơn nửa số lần) 

d. Đôi khi (khoảng nửa số lần) 

e. Ít khi (chƣa đến một nửa số lần 

f. Gần nhƣ không bao giờ 

19. Trong vòng 1 tháng qua, chị tự đánh giá mức độ khó chịu hoặc bị đau trong 

khi hoặc sau giao hợp nhƣ thế nào? (Tháng vừa rồi, chị tự đánh giá cảm giác khó chịu 

hoặc đau khi quan hệ tình dục mức độ nào?) 

a. Không giao hợp 

b. Rất đau 

c. Đau nhiều 

d. Đau trung bình 

e. Đau ít 

f. Đau rất ít hoặc không đau gì cả 

Triệu chứng thực thể 

- Khám âm đạo, vùng chậu để đánh giá cơ quan sinh sản, tìm các điểm đau vùng 

chậu và cơ quan sinh dục, đánh giá tình trạng da của cơ quan sinh dục ngoài. 

 Kiểm tra vùng âm hộ, môi lớn, môi nhỏ, âm vật, đánh giá sự tiết dịch và tái hấp 

thu của môi nhỏ 

 Đánh giá miệng niệu đạo: tìm xem có u, hẹp hay sa niệu đạo, Q tip test 
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 Đánh giá tính chất của vách âm đạo, điểm G-spot, trƣơng lực cơ hành hang và cơ 

nâng vùng chậu. 

- Thực hiện PAP smear để xác định những thay đổi ở cổ tử cung 

- Khám thần kinh: 

 Đánh giá phần cảm giác của 3 nhánh thần kinh thẹn: nhánh lƣng âm vật (cảm 

giác vùng âm vật), nhánh tầng sinh môn (cảm giác vùng tầng sinh môn và môi lớn, môi 

bé), nhánh trực tràng dƣới (cảm giác vùng da quanh hậu môn). 

 Phản xạ cùng: phản xạ hành hang và phản xạ quanh hậu môn 

2. Tiền căn: 

- Phẫu thuật vùng chậu trƣớc đó (cắt tử cung, buồng trứng) 

- Hóa trị hay xạ trị 

- Thuốc 

- Bệnh lý lây truyền qua đƣờng tình dục 

- Tình trạng sinh sản 

- Sử dụng thuốc ngừa thai 

3. Cận lâm sàng: 

- Giảm estrogen 

- Tăng prolactin 

- Suy giáp : TSH và fT4 

- Xét nghiệm cận lâm sàng để phát hiện các bệnh lý mạn tính khác 

- Đo chức năng cơ vùng chậu 

- Áp lực đồ bàng quang 

- Đánh giá chức năng cơ hậu môn 

4. Chẩn đoán xác định:  

Rối loạn ham muốn/kích thích tình dục ở nữ: thiếu hoàn toàn hay giảm có ý 

nghĩa sự ham muốn hay kích thích tình dục ở nữ (theo DSM-5). Bệnh nhân nữ phải có 3 

trong 6 triệu chứng sau và kéo dài ít nhất 6 tháng: 

- Thiếu hoặc giảm ham muốn hoạt động tình dục 

- Thiếu hoặc giảm suy nghĩ và sự ƣa thích tình dục 

- Không có hay giảm sự chủ động tình dục và không nhạy cảm khi đƣợc bạn 

tình kích thích. 

- Không có hay giảm sự hứng thú hay hài lòng trong suốt các giai đoạn quan hệ 

tình dục 

- Không có hay giảm ham muốn hay kích thích tình dục với đối với các kích 

thích tình dục bên trong và bên ngoài 

- Không có hay giảm cảm giác của cơ quan sinh dục và các cơ quan khác của cơ 

thể trong quá trình hoạt động tình dục. 

Rối loạn cực khoái ở nữ: chậm hay mất cảm giác cực khoái ở nữ kéo dài ít nhất 6 

tháng 
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Rối loạn đau cơ quan sinh dục-vùng chậu khi giao hợp: bao gồm đau co thắt âm 

đạo và đau khi giao hợp. Triệu chứng kéo dài ít nhất 6 tháng. Và cần xác định đau khi bắt 

đầu giao hợp hay khi dƣơng vật đã thâm nhập vào sâu. 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Điều trị tâm lý:  tƣ vấn các yếu tố ảnh hƣởng đến ham muốn tình dục  

- Các bài tập xây dựng mối quan hệ (lên kế hoạch để tạo sự thân mật về sinh lý và 

cảm xúc) 

- Hƣớng dẫn bệnh nhân giao tiếp với nhau (gợi mở về nhu cầu và mối quan tâm về 

tình dục) 

- Thay đổi nhận thức về một số sai lầm về niềm tin ( nhƣ trải nghiệm tốt về tình 

dục không luôn luôn kết thúc bằng việc đạt cực khoái) 

- Huấn luyện trí tƣởng tƣợng về tình dục  

- Bài tập về tạo cảm giác: Là hành động vuốt ve và sờ nắn lẫn nhau của cặp vợ 

chồng nhƣ là cách biểu hiện ham muốn tình dục. Kỹ thuật này do Masters và Johnson đề 

ra, đƣợc coi nhƣ là liệu pháp cơ bản cho nhiều loại rối loạn chức năng tình dục. Những 

bài tập này giúp cho cặp vợ chồng tuy có hứng khởi với cơ thể của nhau nhƣng lại không 

đạt đƣợc khoái cực. 

- Bài tập sàn chậu: là những kỹ thuật nhằm tăng cƣờng sức mạnh cho nhóm cơ cụt-

vệ, nhóm cơ này đi từ xƣơng vệ cho đến xƣơng cụt. Tên của bài tập này mang tên của 

Armold Kegel, ngƣời thầy thuốc đã thiết kế bài tập. Mặc dù nhóm cơ cụt-vệ co bóp một 

cách không chủ ý khi có cực khoái nhƣng nhóm cơ này cũng có thể luyện tập để co bóp 

một cách có chủ ý. Bài tập nhằm giúp các phụ nữ nâng cao trƣơng lực cơ cụt-vệ khi bị 

nhão đi do thai nghén, lập lại sự kiểm soát tiểu tiện sau sinh đẻ. Nhiều phụ nữ tập bài này 

đã cho biết rằng họ thấy tăng cảm giác trong khi giao hợp cũng nhƣ tăng nhậy cảm ở khu 

vực âm đạo. 

- Biofeedback với EMG bề mặt:  

 Hiệu quả trong tăng trƣơng lực và đau cơ đáy chậu, kể cả đau tiền đình 

 Hết triệu chứng trong 6 tháng và kéo dài 3-5 năm  

- Dụng cụ điều trị tiền đình EROS  

 Đƣợc FDA công nhận 

 Giúp làm tăng mạch máu tới tiền đình và môi lớn bằng cơ chế hút, và làm tăng 

độ ƣớt và cảm giác của âm đạo 

 Sử dụng 3 lần/tuần trong 3-5 phút 

- Gel bôi trơn 

 Sử dụng cho phụ nữ mãn kinh có mô âm đạo mỏng và khô 

 Không nên sử dụng gel bôi trơn chứa dầu vì có thể làm thủng, hƣ bao cao su 

 Nên sử dụng gel bôi trơn chứa silicon 

- Kem dƣỡng ẩm cho âm đạo (Replens) 

 Chứa polycarbophil, tạo nên lớp màng dƣỡng ẩm cho âm đạo, giảm tỉ lệ ngứa, rát 

hay co thắt âm đạo 
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 Có thể thoa vào môi lớn, ngón tay hay dƣơng vật 

 Sử dụng ít nhất cách 3 ngày, an toàn khi sử dụng hàng ngày 

- Điều trị bằng laser CO2 

 Hiệu quả giúp tái tạo mô liên kết và kích thích sản xuất collagen và sợi đàn hồi 

 Sử dụng ở phụ nữ không thể điều trị bằng nội tiết tố 

2. Điều trị bằng thuốc: 

a. Giảm ham muốn tình dục: 

- Androgen:  

 Sử dụng cho phụ nữ quanh tuổi mãn kinh  

 Có thể sử dụng dạng dán trên da 

- Flibanserin (Addyi) 

 Đƣợc FDA công nhận năm 2015 trong điều trị rối loạn ham muốn ở phụ nữ tiền 

mãn kinh 

 Là thuốc kháng serotonin đa chức năng  

 Sử dụng 1 viên/ngày 

 Tác dụng phụ: mệt mỏi, buồn ngủ, hạ huyết áp, chóng mặt 

 Ngƣng thuốc nếu không cải thiện sau 8 tuần 

-  Bupropion (Wellbutrin) 

 Thuốc hoạt động lên hệ thần kinh trung ƣơng không phải nội tiết 

 Thuốc ức chế hấp thu norepinephrine-dopamin 

 Sử dụng ở phụ nữ tiền mãn kinh 

- Thuốc dãn mạch/ức chế PED-5 

 Điều trị ở phụ nữ tiền mãn kinh và hậu mãn kinh bị rối loạn kích thích mức độ 

nặng  

b. Giao hợp đau: 

- Amitryptyline (tại chỗ) 

 Tránh tác dụng phụ toàn thân: chóng mặt 

 Dạng kem 2% 

- Gabapentin (tại chỗ) 

 Tránh tác dụng phụ toàn thân: chóng mặt, táo bón, an thần 

 Có thể sử dụng liều thấp 2% hay liều cao 6% 

- Lidocain (tại chỗ) 

 Dạng kem 5% 

 thoa vào vùng tiền đình 2 lần/ngày hoặc trƣớc khi quan hệ tình dục 

- Botulinum A  

 Tiêm vào vùng tiền đình 

 Biến chứng rất hiếm: tụ máu, chảy máu, phản vệ, mất kiểm soát cơ vòng vùng 

chậu 

 Khuyến cáo sử dụng ở bệnh nhân có tăng trƣơng lực cơ đáy chậu và đau âm hộ 

âm đạo 
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3. Ngoại khoa: 

a. PT cắt bỏ mô tiền đình: 

- Chỉ định: đau tiền đình khi giao hợp 

- Khuyến khích sử dụng dao lạnh, không sử dụng laser vì gây sẹo xấu và chậm 

lành vết thƣơng 

- Phẫu thuật bao gồm:  

 Rạch da hình lƣỡi liềm vùng đáy chậu 

 Cắt bỏ niêm mạc tiền đình sau, vòng hymnal sau, kéo dài tới đƣờng Hart 

- Biến chứng: tụ máu, nhiễm trùng, chậm lành vết thƣơng, tắc nghẽn tuyến 

Bartholin và tăng triệu chứng đau 

b. Kích thích điện thần kinh qua da 

- Chỉ định: giao hợp đau và giảm ham muốn tình dục, rối loạn cực khoái. 

- Hiệu quả cải thiện triệu chứng đau và chức năng tình dục sau 20 đợt điều trị 

4. Laser âm đạo: 

Chỉ định 

- Tiểu không kiểm soát khi gắng sức độ nhẹ trung bình 

- Tiểu không kiểm soát hỗn hợp 

- Sa thành trƣớc âm đạo độ 1, 2 

- Sa tử cung độ 1, 2 

- Sa mỏm cắt âm đạo sau mổ cắt tử cung độ 1, 2 

- Hội chứng dãn âm đạo 

- Teo âm đạo ở bệnh nhân mãn kinh 

Cơ chế: Phƣơng pháp điều trị với Laser Er:YAG là một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu 

nhằm tăng cƣờng chức năng mô liên kết trong thành âm đạo, từ đó cải thiện sự nâng đỡ 

của sàn chậu, giảm bớt các triệu chứng của Rối loạn chức năng sàn chậu và phục hổi sự 

săn chắc của biểu mô thành âm đạo.  

IV. BIẾN CHỨNG 

Giảm chất lƣợng cuộc sống 

Ảnh hƣởng đến thần kinh nhƣ lo âu, trầm cảm 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

SA TẠNG CHẬU NỮ 
I. ĐẠI CƢƠNG: 

Sa tạng chậu là sự sa qua khe niệu dục của các tạng vùng sàn chậu do suy yếu các 

cơ và mô liên kết vùng chậu dẫn đến các tạng chậu thoát vị vào lòng âm đạo. 

Theo tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu của phụ nữ (Women’s Health Initiative) tỉ 

lệ chung của sa tạng chậu khoảng 41%, sa bàng quang 25-34%, túi sa trực tràng 13-19%, 

sa tử cung 4-14%. 

II. TRIỆU CHỨNG: 

2.1. Triệu chứng cơ năng: 

Mức độ triệu chứng của sa tạng chậu không liên quan đến mức độ sa. 

 Cảm giác một khối phồng trong âm đạo, gây đau, lồi ra ngoài màng trinh. 

 Rối loạn tiểu tiện: tiểu khó, tiểu không kiểm soát… 

 Rối loạn đại tiện: táo bón, trung tiện không kiểm soát, đại tiện không kiểm soát… 

 Rối loạn chức năng tình dục: giao hợp đau, giảm khoái cảm… 

 Đau lƣng thấp, đau vùng chậu. 

2.2. Triệu chứng thực thể: 

Khi thăm khám, bệnh nhân nên nằm tƣ thế sản phụ khoa hoặc thế đứng với chân 

gác cao, thực hiện nghiệm pháp Valsava, khi khám dùng mỏ vịt hoặc van kèm thƣớc đo. 

 Khám thần kinh: phản xạ hành hang, ghi nhận sự co thắt cơ thắt hậu môn, trƣơng 

lực cơ sàn chậu… 

 Khám âm đạo: đánh giá tình trạng teo mỏng, viêm loét niêm mạc âm đạo, sự mất 

nếp gấp âm đạo bất thƣờng, xác định vị trí và kích thƣớc cũng nhƣ mức độ tổn thƣơng, 

những tổn thƣơng nghi ngờ ác tính, khám thể sàn chậu, phối hợp vừa khám trực tràng 

cùng lúc với khám âm đạo. 

 Đo và phân độ tạng sa theo thang điểm POP-Q. 

III. PHÂN ĐỘ SA TẠNG CHẬU: 

Năm 2002, hội kiểm soát tiểu (ICS) đã phát triển hệ thống phân loại trƣớc đó của 

Bump thành một hệ thống phân loại định lƣợng (POP-Q) và đƣợc khuyến khích sử dụng 

rộng rãi trên thế giới. 
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IV. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: 

 Siêu âm đầu dò trực tràng, siêu âm đâu dò âm đạo. 

 X quang niệu đạo bàng quang cản quang lúc rặn tiểu (VCUG: Voiding 

cystourethrogram). 

 X quang defecography 

 X quang colpocystodefecography. 

 MRI động (dynamic Magnetic Resonance Imaging) 

V. NIỆU ĐỘNG HỌC: 

Tiểu khó do sa tạng chậu thƣờng có tốc độ dòng tiểu yếu, thời gian đạt Qmax chậm, 

thời gian đi tiểu kéo dài, dạng biểu đồ nhấp nhô hoặc có khi gián đoạn. Những trƣờng 

hợp sa tạng chậu phức tạp hoặc nghi ngờ có rối loạn chức năng bàng quang, nên thực 

hiện khảo sát niệu động học chi tiết sẽ giúp ích cho điều trị và tiên lƣợng kết quả điều trị. 

VI. ĐIỀU TRỊ KHÔNG PHẪU THUẬT: 

1. Thay đổi lối sống, thói quen, thức ăn, bổ sung nội tiết 

2. Nâng đỡ cơ học:  

Pessary nâng đỡ những tạng chậu bị sa về vị trí giải phẫu bình thƣờng, từ đó làm 

giảm triệu chứng.  

 Chỉ định: 

+ Bệnh nhân không thích hợp cho phẫu thuật. 

+ Bệnh nhân chờ phẫu thuật. 

+ Bệnh nhân từ chối phẫu thuật. 

Những yếu tố ảnh hƣởng đến thành công: tình trạng nội tiết, hoạt động tình dục, cắt 

tử cung trƣớc đó, âm đạo ngắn (˂6cm), âm đạo quá rộng (>4 khoát ngón tay), sức cơ 

vùng chậu, giai đoạn và vị trí sa. 

 Biến chứng: kích thích thành âm đạo, chảy máu, loét, đau, dò và thoát vị ruột. 

 Theo dõi: tái khám lần đầu sau 1-2 tuần, sau đó tái khám mỗi 3-6 tháng. 

3. Tập cơ sàn chậu và liệu pháp phản hồi sinh học: 

Làm hạn chế quá trình tiến triển và giảm bớt triệu chứng của sa tạng chậu nhƣ đau 

vùng lƣng thấp và căng tức vùng chậu. Tập sàn chậu thƣờng có giá trị khi sa tạng chậu 

chƣa quá màng trinh. 

4. Điều trị với laser phụ khoa: 

Laser sẽ tác động lên mô liên kết giúp tái tạo collagen sâu và tạo collagen mới, giúp 

điều trị sa tạng chậu, tiểu không kiểm soát, hội chứng giãn âm đạo… 

VII. PHẪU THUẬT: 

Phẫu thuật là điều trị chủ yếu trong sa tạng chậu, phục hồi giải phẫu và chức năng 

của những cơ quan vùng chậu và âm đạo. 

Những yếu tố góp phần lựa chọn điều trị phẫu thuật sa tạng chậu 

 Mức độ sa 

 Vị trí của tổn thƣơng (location of defect). 

 Phẫu thuật âm đạo hay vùng chậu trƣớc đây (prior vaginal or pelvic repairs) 

 Tiểu không kiểm soát kết hợp và tiềm ẩn 
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 Rối loạn đƣờng tiểu kết hợp 

 Chức năng tình dục 

 Mức độ vận động (level of activity) 

 Tình trạng đƣờng tiểu trên 

 Tình trạng nội tiết 

 Tử cung còn hay đã cắt 

 Những bệnh kèm theo (medical comorbidities) 

 Những yếu tố gây tái phát: béo phì, bệnh phổi mãn tính, táo bón mãn tính… 

 

1. Điều trị sa khoang trƣớc (anterior compartment repair): 

Sa bàng quang là sa khoang trƣớc thƣờng gặp nhất. Trƣớc khi quyết định lựa chọn kỹ 

thuật điều trị sa bàng quang có triệu chứng cần xét những yếu tố sau: 

 Phẫu thuật Raz (Four corner suspension): 

Đƣợc miêu tả đầu tiên bởi Raz, nhằm điều trị bệnh nhân tiểu không kiểm soát khi 

gắng sức, tăng động niệu đạo, sa bàng quang từ nhẹ đến trung bình với khiếm khuyết 

(defect) bên. Ngày nay thƣờng đƣợc thay đổi thành “six-corner suspension” bằng cách 

thêm mũi khâu ngang mức dây chằng cardinal để nâng bàng quang. 

Chỉ định: 

- Tiểu không kiểm soát khi gắng sức. 

- Sa bàng quang mức độ nhẹ đến trung bình. 

Kết quả: kết quả sớm đáng khích lệ (tái phát sớm 2%), nhƣng tỉ lệ tái phát muộn cao 

nên ngày nay không còn phổ biến. 

Biến chứng: tổn thƣơng bàng quang, niệu quản, dây thần kinh chậu bẹn, sinh dục đùi. 

 Phẫu thuật khâu gấp nếp đƣờng giữa (anterior colporrhaphy): 

Mục tiêu: còn gọi là phẫu thuật Kelly, là phẫu thuật tạo hình thành trƣớc âm đạo 

đƣợc sử dụng nhiều nhất để khâu đóng lại khiếm khuyết trung tâm của sa bàng quang.  

Chỉ đinh: Sa khoang trƣớc do tổn thƣơng mạc mu cổ. 

Biến chứng: tổn thƣơng niệu quản, dò bàng quang - âm đạo, niệu quản - âm đạo, 

niệu đạo - âm đạo, tiểu không kiểm soát (8-22%). 

 Phẫu thuật tạo hình thành trƣớc âm đạo ngã bụng (transabdominal 

paravaginal repair): 

Có thể thực hiện qua mổ mở hoặc nội soi. 

Khâu thành bên âm đạo vào đƣờng trắng (cung gân mạc chậu: ATFP- arcus 

tendineus fascia pelvis) để sửa chữa khiếm khuyết bên.  

Chỉ định: Sa khoang trƣớc do khiếm khuyết bên. 

Biến chứng: mất máu (tỉ lệ truyền máu từ 0-16%), tổn thƣơng bàng quang, niệu 

quản, sa tái phát ở đƣờng giữa (midline) là 22%, ngăn giữa (apical) là 2%, ngăn sau 11%. 

 Phẫu thuật đặt mảnh ghép tự nhiên (nonsynthetic graft interposition): 

Mục tiêu: cân hoặc da dùng làm những vật liệu ghép khác loài (xenograft) để hạn 

chế tái phát trên những sa bàng quang mức độ nặng. 

Chỉ định: Sa khoang trƣớc mức độ trung bình đến nặng. 
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Kết quả: tỉ lệ thành công tăng lên theo cải tiến kỹ thuật và vật liệu ghép, tuy nhiên 

kết quả lâu dài của mảnh ghép khác loài chƣa đƣợc đánh giá. 

Biến chứng: bí tiểu, lộ mảnh ghép. 

 Phẫu thuật nâng đỡ thành trƣớc âm đạo bằng mảnh ghép nhân tạo (tension-

free cystocele repair using prolene mesh): 

Do mạc mu cổ nâng đỡ bàng quang thƣờng quá mỏng, dễ tổn thƣơng nghiêm trọng 

nên khuynh hƣớng đặt mảnh ghép tổng hợp ngày càng phổ biến. 

Ƣu điểm của mảnh ghép tổng hợp là giảm chi phí và loại bỏ những mối quan tâm về 

lây nhiễm bệnh. Ngày nay mảnh ghép tổng hợp đƣợc khuyến cáo sử dụng nhất là 

polypropylene loại I, có đặc điểm đơn sợi, lỗ to (khoảng 75 micron) và trọng lƣợng nhẹ 

(36 g/m
2
).  

Chỉ định: Sa khoang trƣớc mức độ trung bình đến nặng. 

Biến chứng: nhiễm trùng, xói mòn lộ mảnh ghép, hơn nữa ảnh hƣởng của mảnh 

ghép tổng hợp lên tiểu tiện, đại tiện, hoạt động tình dục còn chƣa đƣợc nghiên cứu kỹ. 

2. Điều trị sa khoang giữa (apical compartment repair): 

Sa vòm âm đạo xảy ra kết hợp với sa tử cung hoặc xảy ra sau nhiều năm cắt tử 

cung. 

Phẫu thuật qua ngã âm đạo đƣợc cân nhắc trƣớc tiên vì ít tàn phá và phục hồi 

nhanh. Điều này đặc biệt quan trọng ở phụ nữ lớn tuổi (>65 tuổi). 

Loét niêm mạc âm đạo kết hợp với mức độ sa nặng là lựa chọn của phẫu thuật ngã 

âm đạo. Sử dụng estrogen trƣớc mổ 4-6 tuần sẽ giúp cải thiện chất lƣợng mô. 

Phẫu thuật qua ngã bụng nên lựa chọn cho phụ nữ trẻ, bệnh nhân có âm đạo ngắn 

hoặc những trƣờng hợp sa tái phát. 

Phẫu thuật ngã âm đạo: 

a) Phẫu thuật Mccall (Mayo) culdoplasy:  

Ban đầu kỹ thuật này đƣợc miêu tả bổ sung với phẫu thuật cắt tử ngã âm đạo nhằm 

sửa túi sa ruột non và nâng đỗ mỏm âm đạo. Ngày nay phẫu thuật này chủ yếu dùng để 

ngăn sự hình thành túi sa ruột non sau cắt tử cung ngã âm đạo. 

b) Phẫu thuật cố định âm đạo vào dây chằng cùng gai (saorospinous ligament 

fixation): 

Đây là một trong những phƣơng pháp thông thƣờng nhất của phẫu thuật treo vùng 

đỉnh âm đạo. Vùng đỉnh đƣợc treo vào dây chằng cùng gai một bên hoặc hai bên qua ngả 

ngoài phúc mạc. 

Chỉ định: Sa khoang giữa ở bệnh nhân không thích hợp phẫu thuật ngả bụng, 

không dùng mảnh ghép tổng hợp. 

Biến chứng: tái phát 6 – 28 %, đau vùng chậu 3%, tổn thƣơng mạch máu 1%. 

c) Phẫu thuật cố định vào dây chằng tử cung cùng (uterosacral ligament 

fixation): 

Kỹ thuật: Nguyên tắc của phẫu thuật này giống nhƣ phẫu thuật cố định vào dây 

chằng cùng gai nhằm nâng đỡ vòm âm đạo. Rạch mở niêm mạc thành âm đạo bộc lộ toàn 

bộ phần sa. Khâu vào dây chằng tử cung cùng chỉ không tan 1.0 phía trƣớc vào phúc mạc 
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- mạc mu cổ - biểu mô âm đạo và phía sau vào phúc mạc-vách trực tràng âm đạo- biểu 

mô âm đạo. 

Chỉ định: Sa khoang giữa ở bệnh nhân không thích hợp ngả bụng, không dùng 

mảnh ghép tổng hợp. 

Biến chứng: tái phát 4 – 18%, tổn thƣơng niệu quản… 

d) Phẫu thuật tạo hình cơ nâng (levator myorrhaphy): 

Kỹ thuật: Khâu lại cơ nâng hai bên vào nhau bằng chỉ tan, bắt đầu trên nơi giao 

nhau giữa cơ nâng và trực tràng 3cm, sau đó khâu âm đạo vào đĩa cơ nâng tái tạo, kỹ 

thuật này tạo nên một đĩa cơ nâng đủ mạnh đóng vai trò nhƣ một mặt chân đế rộng để 

nâng đỡ vòm âm đạo. 

Biến chứng: chảy máu, tổn thƣơng niệu quản, tổn thƣơng trực tràng, rối loạn chức 

năng tình dục. 

e) Phẫu thuật đóng âm đạo (colpocleisis) 

Kỹ thuật khâu bít âm đạo để điều trị sa tử cung và sa mỏm cụt âm đạo ngày càng 

phổ biến ở dân số già. 

Chỉ định: những bệnh nhân cao tuổi, không còn quan hệ tình dục, không chịu đƣợc 

cuộc mổ kéo dài. 

f) Phẫu thuật điều trị cùng lúc sa khoang trƣớc và khoang giữa 

Phẫu thuật đặt mesh 6 chi qua ngã âm đạo, phẫu thuật đặt mesh 4 chi kèm cố định 

âm đạo vào dây chằng cùng gai, phẫu thuật ngã bụng cố định âm đạo vào xƣơng cùng 

hoặc xƣơng mu. 

Chỉ định: Những trƣờng hợp sa đồng thời khoang trƣớc và khoang giữa có chỉ định 

phẫu thuật. 

Phẫu thuật ngã bụng: 

a) Phẫu thuật cố định âm đạo vào ụ nhô xƣơng cùng bằng mesh qua ngã bụng 

(abdominal mesh sacrocolpopexy): 

Chỉ định:  

- Sa khoang giữa mức độ trung bình đến nặng. 

- Có nhiều yếu tố nguy cơ tái phát. 

- Thất bại với các phƣơng pháp phẫu thuật ngả âm đạo. 

Biến chứng: lộ lƣới, tổn thƣơng mạch máu trƣớc xƣơng cùng, viêm đĩa đệm đốt 

sống. 

b) Phẫu thuật nội soi ổ bụng cố định âm đạo vào xƣơng cùng hoặc xƣơng mu 

bằng mesh qua ngã bụng (laparoscopic sacrocolpopexy): 

Phẫu thuật nội soi cũng thực hiện các bƣớc nhƣ mổ mở, thƣờng thực hiện thông qua 

4 - 5 trocar. Có thể cố định âm đạo vào ụ nhô, hai bên ụ nhô hoặc ngành mu. Kết quả của 

phẫu thuật nội soi có thể so sánh với mổ mở. Phẫu thuật nội soi có hỗ trợ robot giúp bộc 

lộ rõ giải phẫu, thuận lợi cho việc khâu nối những vị trí khó tiếp cận với phẫu thuật nội 

soi cổ điển. 

3. Điều trị sa khoang sau (posterior compartment repair) 

Sa ruột non (enterocele): 



127 

 

 Phẫu thuật ngã âm đạo (vaginal repair): 

Khâu cột miệng túi bằng 1-2 mũi chỉ không tan gồm mạc trƣớc trực tràng ở phía 

sau, phúc mạc thành bên và bề mặt phúc mạc sau của bàng quang. 

 Phẫu thuật ngã bụng (abdominal repair): 

Halban và Nichols khâu mũi rời chỉ không tan mỏm âm đạo vào mạc trƣớc trực 

tràng và đại tràng sigma để xóa túi cùng Douglas. 

Moschowitz dùng nhiều mũi túi khâu kết hợp mỏm âm đạo, phức hợp dây chắng 

chính tử cung cùng, mạc cạnh bàng quang và trƣớc trực tràng để xóa túi cùng Douglas từ 

đáy. 

 Phẫu thuật nội soi (laparoscopic repair): 

Túi sa ruột non đƣợc bóc tách và cắt bỏ bằng đốt điện, khâu lại mạc mu cổ và mạc 

trực tràng âm đạo bằng mũi rời. 

4. Túi sa trực tràng (rectocele): 

a) Phẫu thuật ngã âm đạo: 

 Phẫu thuật tạo hình thành sau âm đạo bằng mô tự thân (posterior 

colporrhaphy): 

Bộc lộ khoang trƣớc trực tràng, nhận diện vị trí túi sa gần giữa khe cơ nâng và mạc 

trƣớc trực tràng. Mạc trƣớc trực tràng có thể khâu gấp nếp bằng chỉ tan mũi rời. Nhiều 

mũi chỉ tan khâu liên tục từ xa đến nút gân trung tâm đáy chậu. 

 Phẫu thuật sữa chữa ngay khiếm khuyết cụ thể (site specific repair): 

Rạch thành sau âm đạo ngay vi trí túi sa, bóc tách bộc lộ túi sa, nhận diện vị trí vách 

trực tràng âm đạo bị rách, khâu lại bằng mũi rời. 

 Phẫu thuật đặt mảnh ghép thành sau âm đạo (graft interposition): 

Bộc lộ khoang giữa trực tràng và âm đạo, kích thƣớc mảnh ghép thay đổi theo thói 

quen bác sỹ phẫu thuật và từng bệnh nhân khác nhau, khâu mảnh ghép vào cơ nâng hai 

bên hoặc sử dụng kỹ thuật không căng bằng cách đặt hai nhánh của mảnh ghép xuyên 

dây chằng cùng gai. 

b) Phẫu thuật ngã bụng (abdominal repair): 

Túi sa trực tràng lớn kết hợp với nhão thể sàn chậu và sa vòm âm đạo có thể tạo 

hình qua ngã bụng tƣơng tự nhƣ phẫu thuật cố định âm đạo vào ụ nhô xƣơng cùng, trong 

trƣờng hợp này mảnh mesh đƣợc khâu với thể sàn chậu. 

Phẫu thuật sa tạng chậu nên đƣợc cân nhắc chỉ định cho từng trƣờng hợp bệnh nhân 

khác nhau. Trƣớc khi điều trị cần xét đến nhiều khía cạnh: độ sa, vị trí sa, chất lƣợng mô 

tại chỗ, yếu tố nguy cơ, mục tiêu của bệnh nhân, tất cả đều đƣợc tính đến để mang lại sự 

hài lòng. Phẫu thuật điều trị sa tạng chậu là một thách thức, đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo 

về giải phẫu, sinh bệnh học, những ƣu khuyết điểm cũng nhƣ biến chứng của từng kỹ 

thuật mổ. Mục tiêu cuối cùng của từng kỹ thuật mổ là phục hồi giải phẫu vùng chậu, phục 

hồi lại giải phẫu và chức năng cơ quan bị sa. 

 

 

 

 



128 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Alka A. (2018), International urogyneacology Journal, “The use of laser in urogyneacology”, 

30(5): 683–692. 

2. David A. (2007), Female urology, “Treatment of Vaginal Wall Prolapse”, Humana Press Inc, 

pp: 280-296. 

3. Jack CW. (2012), Urology, “Vaginal and abdominal reconstructive surgery for pelvic organ 

prolapse”, 10th Edition, Saunders Elsevier Inc, pp: 2069-2114. 

4. Jason P. (2008), Multidisciplinary Management of Female Pelvic Floor Disorders, “Surgical 

Management: The Urologist's Approach”, Saunders Elsevier Inc, pp: 196-221. 

5. Peggy A. (2008), Female urology, “Nonsurgical Treatment of Vaginal Prolapse: devices for 

prolapse and incontinence”, Saunders Elsevier Inc, pp: 603-608. 

6. Sandip P, Matthew B (2007), Female urology, “Evaluation and management 

anterior vaginal wall prolapse”, Humana Press Inc, pp: 267-279. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

HỘI CHỨNG ĐAU BÀNG QUANG MẠN  

 VIÊM BÀNG QUANG KẼ 

I. ĐẠI CƢƠNG:   

1. Định nghĩa:  

- Hội chứng đau bàng quang mạn (BPS) là một chẩn đoán lâm sàng chủ yếu dựa 

trên những triệu chứng đau mạn tính từ bàng quang và/hoặc vùng chậu kết hợp với những 

triệu chứng tiểu gấp, tiểu lắt nhắt mà không xác định đƣợc nguyên nhân khác của những 

triệu chứng trên. 

- Hội chứng đau bàng quang: Theo ICS, hội chứng đau bàng quang đƣợc định 

nghĩa là sự than phiền về đau vùng trên xƣơng mu liên quan đến giai đoạn đổ đầy của 

bàng quang kèm theo các triệu chứng khác nhƣ tăng số lần đi tiểu ban ngày và ban đêm 

mà không có bằng chứng nhiễm trùng hay các bệnh lý khác. 

- Viêm bàng quang kẽ: Theo ICS, bệnh nhân đƣợc chẩn đoán viêm bàng quang kẽ 

khi hội chứng đau bàng quang mạn có hình ảnh soi bàng quang và mô học điển hình của 

viêm bàng quang kẽ.   

- Đau vùng chậu mạn tính: là tình trạng đau mạn tính kéo dài ở vùng chậu, xảy ra 

ở cả nam và nữ. Bệnh thƣờng ảnh hƣởng xấu đến nhận thức, hành vi, tình dục và cảm xúc 

cũng nhƣ gây ra các triệu chứng trên đƣờng tiểu dƣới, tiêu hóa, sàn chậu hay rối loạn 

chức năng tình dục. Đau vùng chậu mạn tính thƣờng đƣợc phân loại thành nhóm đau 

vùng chậu do nguyên nhân đặc hiệu (nhiễm trùng, ung thƣ) và hội chứng đau vùng chậu 

mạn tính. 

- Hội chứng đau vùng chậu mạn tính: là tình trạng đau vùng chậu mạn tính mà 

không có bằng chứng nhiễm trùng hay các bệnh lý khác gây đau vùng chậu. 

2. Yếu tố nguy cơ: 

- Phụ nữ > 18 tuổi 

- Pha hoàng thể trong chu kỳ kinh nguyệt 

- Giảm khi có thai 

3. Nguyên nhân: chƣa rõ nguyên nhân gây bệnh 

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng:  

a. Triệu chứng cơ năng:  

- Triệu chứng đƣờng tiểu dƣới: tiểu nhiều lần, tiểu gấp, đau bàng quang kéo dài 

trên 6 tháng 

- Có thể có rối loạn chức năng tình dục 

- Đánh giá mức độ đau và triệu chứng đƣờng tiểu dƣới bằng nhật ký đi tiểu để theo 

dõi hiệu quả điều trị 

- Cơn đau có mối liên quan với giai đoạn đổ đầy và tống xuất bàng quang. 
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- Sử dụng bảng câu hỏi PUF:  

 >10 điểm nghĩ nhiều đến chẩn đoán viêm bàng quang kẽ 

 >19 điểm gần nhƣ chắc chắn với chẩn đoán viêm bàng quang kẽ 

b. Triệu chứng thực thể 

Khám lâm sàng giúp loại trừ các bệnh lý có nguyên nhân khác gây đau bàng quang 

theo nhiều tƣ thế: 

- Đứng: tật gù lƣng, sẹo, thoát vị. 

- Nằm ngửa: cử động khép dạng đùi, phát hiện các vùng tăng sắc tố 

- Nữ: khám âm đạo, đánh giá các điểm đau vùng âm hộ, âm đạo, độ căng của bàng 

quang, niệu đạo, mức độ săn chắc của cơ nâng hậu môn, cơ sàn chậu 

- Nam: khám trực tràng, đánh giá điểm đau vùng bìu sinh dục, độ căng của bàng 

quang, niệu đạo, tuyến tiền liệt, mức độ săn chắc của cơ nâng hậu môn, cơ sàn chậu, cơ 

bìu. 

2. Tiền căn: 

- Phẫu thuật vùng chậu trƣớc đó  

- Nhiễm trùng tiểu trƣớc đó 

- Bệnh lý bàng quang và tiết niệu 

- Xạ trị vùng chậu trƣớc đó 

- Bệnh tự miễn (Hội chứng Sjogren,…) 

- Hội chứng khác đi kèm (Đau xơ cơ, Hội chứng ruột kích thích, Đau đầu mạn 

tính) 

3. Cận lâm sàng: 

a. Siêu âm: để loại trừ các nguyên nhân khác gây đau bàng quang nhƣ sỏi bàng 

quang, sỏi niệu quản, u bàng quang, ung thƣ niệu đạo, âm đạo, tử cung và cổ tử cung 

b. Xét nghiệm nước tiểu: 

- Tổng phân tích nƣớc tiểu: Bạch cầu âm tính, Hồng cầu âm tính, không dấu hiệu 

nhiễm trùng 

- Cấy nƣớc tiểu: âm tính 

- Cặn lắng nƣớc tiểu tự động, Cặn Addis, Tế bào học: tìm tình trạng tiểu máu vi 

thể ở bệnh nhân có nguy cơ ung thƣ cao nhƣ > 40 tuổi, hút thuốc lá 

c. Nội soi bàng quang 

- Dấu hiệu đặc trƣng viêm bàng quang kẽ: Nốt xuất huyết hình cầu khi làm căng 

bàng quang bằng nƣớc (50%) hay loét Hunner (<10%) 

- Dấu hiệu loại trừ: túi thừa niệu đạo 

- Sinh thiết bàng quang: tổn thƣơng lớp GAG (glycosaminoglycan) của tế bào niệu 

mạc do cấu trúc dƣới niêm phản ứng với NO trong nƣớc tiểu, hiện diện masto bào sau khi 

nhuộm tryptase trong trƣờng hợp viêm bàng quang kẽ.  

d. Áp lực đồ bàng quang:  

- Tìm các dấu hiệu loại trừ nhƣ 

o Co thắt cơ bàng quang tự ý 

o Không có cảm giác mắc tiểu nhiều khi dung tích bàng quang đạt 150ml 
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o Dung tích bàng quang > 350ml 

- Không cần thực hiện thƣờng quy 

e. Test nhạy cảm Kali: 

- Sử dụng 40ml nƣớc và 40 ml dung dịch kali (20ml KCl 40 mEq/L trong 80ml 

nƣớc) 

- Thay đổi 2 điểm giữa test nƣớc và test kali đƣợc xem nhƣ chẩn đoán xác định 

4. Chẩn đoán xác định viêm bàng quang kẽ: 

- Khi có đủ 2 dấu hiệu: đau bàng quang hay tiểu gấp và loét Hunner hay nốt xuất 

huyết dạng cầu (≥10 nốt/1 phần tƣ bàng quang, hay các nốt này xuất hiện ≥ 3 phần tƣ 

diện tích bàng quang) sau khi làm căng bàng quang dƣới gây mê. 

- Không có các nguyên nhân gây bệnh khác 

5. Chẩn đoán phân biệt: 

 Bệnh dễ gây nhầm lẫn Căn cứ để loại trừ hay chẩn đoán  

1 Ung thƣ và ung thƣ tại chỗ Soi bàng quang và sinh thiết  

2 

Viêm bàng quang do: 

-Vi trùng đƣờng ruột thông thƣờng 

-Chlamydia trachomatis, 

Mycobacterium tuberculosis,  

-Nhiễm Herpes sinh dục, HPV 

 

-Cấy tìm vi trùng 

-Cấy trên môi trƣờng đặc biệt hay 

cấy tìm lao 

-Khám lâm sang 

3 Xạ trị Bệnh sử 

4 
Hóa trị, bao gồm điều trị miễn dịch 

bằng cyclophosphamide  
Bệnh sử 

5 
Điều trị kháng viêm với acid 

tiaprofenic 
Bệnh sử 

6 
Tắc nghẽn cổ bàng quang hay bế tắc 

đƣờng ra có liên quan đến thần kinh 

Áp lực đồ bàng quang và siêu âm 

bụng 

7 Sỏi bàng quang Hình ảnh học hoặc soi bàng quang 

8 Sỏi niệu quản chậu 
Bệnh sử và/hoặc tiểu máu, hình ảnh 

học đƣờng tiết niệu trên (CT, UIV) 

9 Túi thừa niệu đạo Bệnh sử và khám lâm sàng 

10 Sa niệu sinh dục Bệnh sử và khám lâm sàng 

11 Lạc nội mạc tử cung Bệnh sử và khám lâm sàng 
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12 Nấm âm đạo Bệnh sử và khám lâm sàng 

13 
Ung thƣ cổ tử cung, buồng trứng, tử 

cung 
Khám lâm sàng 

14 Bí tiểu 
Thể tích nƣớc tiểu tồn lƣu bằng siêu 

âm 

15 Bàng quang kích thích Bệnh sử và áp lực đồ bàng quang 

16 Ung thƣ tuyến tiền liệt Khám lâm sàng và PSA 

17 
Tắc nghẽn do tăng sinh lành tính tuyến 

tiền liệt 
Áp lực đồ bàng quang 

18 Viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn 
Bệnh sử và khám lâm sàng, cấy 

nƣớc tiểu 

19 
Viêm tuyến tiền liệt không do vi 

khuẩn 

Bệnh sử và khám lâm sàng, cấy 

nƣớc tiểu 

20 Chèn ép thần kinh thẹn 

Bệnh sử và khám lâm sàng, phong 

bế thần kinh có thể giúp xác định 

chẩn đoán 

21 Đau liên quan đến cơ sàn chậu Bệnh sử và khám lâm sàng 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Xử trí ban đầu: 

a. Giáo dục bệnh nhân 

- Tƣ vấn và giải thích cho bệnh nhân về nguyên nhân gây đau để tránh lo lắng. 

- Hƣớng dẫn bệnh nhân các phƣơng pháp cá nhân để cải thiện điều trị. 

- Thay đổi nồng độ và thể tích nƣớc uống. 

- Sử dụng các phƣơng pháp chƣờm nóng, chƣờm lạnh bàng quang. 

- Tránh các thức ăn gây kích thích bàng quang nhƣ cà phê, nƣớc có vị chua. 

- Tránh táo bón. 

- Tập bàng quang để tránh tiểu gấp. 

b. Vật lý trị liệu 

- Điều trị đau cơ vùng chậu 

o Hƣớng dẫn bệnh nhân cách giãn cơ khi cơn đau bắt đầu 

o Tập duỗi cơ  

- Tập sàn chậu 
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2. Điều trị nội khoa: 

a. Pentosane polysulfate: 

b. Amitriptyline/ Thuốc chống trầm cảm 

c. Thuốc kháng Histamin: thƣờng là hydroxyzine, kháng H1 

d. Thuốc giảm đau: thuốc kháng viêm non-steroid, thuốc chống co thắt hoặc thuốc 

giảm đau trung ƣơng cũng có tác dụng trong điều trị 

e. Misoprotol 

f. Cyclosporine  

3. Điều trị tại chỗ trong bàng quang: 

a. Heparin: 

b. DMSO 

c. Hyaluronic acid và Chondroitin sulphate 

d. Botulinum toxin A 

e. Corticoisteroids: 

4. Ngoại khoa: 

a. Làm căng bàng quang bằng nƣớc 

- Có tác dụng ngắn hạn 

- Không sử dụng áp lực cao, thời gian dài 

- Sử dụng áp lực 60-80 cm H20 trong 10 phút 

b. Kích thích thần kinh cùng 

- FDA chƣa công nhận trong điều trị viêm bàng quang kẽ nhƣng có chỉ định làm 

giảm tiểu gấp, tiểu nhiều lần 

- Có thể sử dụng ở bệnh nhân viêm bàng quang kẽ kháng trị 

c. Laser hoặc đốt điện 

- Trong trƣờng hợp có loét Hunner, sử dụng YAg laser 15-30 watt hay đốt điện để 

đốt các tổn thƣơng 

- Có thể lặp lại điều trị cho đến khi tổn thƣơng hết hẳn 

d. Mở rộng bàng quang bằng ruột hoặc chuyển lƣu nƣớc tiểu 

- Chỉ định trong các trƣờng hợp nặng 

5. Biến chứng: 

- Giảm chất lƣợng cuộc sống 

- Ảnh hƣởng đến thần kinh nhƣ lo âu, trầm cảm 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Lƣu đồ chẩn đoán và điều trị 

  

Xác định IC/BPS 

không phức tạp 

Hội chứng đau bàng quang mạn và viêm bàng quang kẽ (IC/BPS) 

Cảm giác khó chịu (đau, nặng) đƣợc cho là liên quan đến bàng quang và hệ niệu, liên quan đến các 

triệu chứng đƣờng tiểu dƣới kéo dài hơn 6 tuần, đã loại trừ nhiễm trùng và các nguyên nhân thực thể 

khác 

Đánh giá cơ bản: 

-Hỏi bệnh sử                         -Xét nghiệm nƣớc tiểu 

-Nhật ký đi tiểu                      -Tế bào học (nếu có tiền căn hút thuốc 

lá) 

-Đánh giá nƣớc tiểu tồn lƣu  -Bảng câu hỏi 

-Khám lâm sàng                    -Đánh giá đau 

Dấu hiệu và triệu chứng 

của IC/BPS phức tạp  

-Tiểu không kiểm soát / 

Bàng quang tăng hoạt 

-Triệu chứng đƣờng tiêu 

hoá, tiểu máu vi / đại 

thể, tiểu mủ không phát 

hiện vi khuẩn 

-Triệu chứng phụ khoa 

Cận lâm sàng xem xét: 

-Tế bào học nƣớc tiểu 

-Hình ảnh học 

-Soi bàng quang 

-Niệu động học 

-Nội soi chẩn đoán 

 

Chẩn đoán nhiễm 

trùng đƣờng tiết 

Chẩn đoán & phân 

loại nhiễm trùng 

đƣờng tiết niệu 

Điều trị First-line: 

-Giảm căng thẳng -Giáo dục bệnh nhân 

-Điều trị đau         -Thay đổi lối sống 

 

Điều trị Second-line: 

-Vật lý trị liệu 

-Thuốc: amitriptyline, cimetidine, 

hydroxyzine, PPS 

-Bơm hoá chất vào bàng quang: DMSO, 

hyaluronic và chondroitin sulphate, 

Heparine, lidocaine 

-Điều trị đau         

 

Điều trị Third-line: 

-Nội soi bàng quang bơm căng bằng nƣớc 

-Điều trị đau    

-Điều trị loét Hunner (nếu đƣợc chẩn đoán)      

 

Điều trị Fourth-line: 

-Chích botulinum toxin A 

-Điều trị đau    

-Kích thích thần kinh cùng 

 

Điều trị Fifth-line: 

-Cyclosporine A 

-Điều trị đau    

 

Điều trị Sixth-line: 

-Phẫu thuật tạo hình bàng quang hoặc 

chuyển lƣu nƣớc tiểu 

-Điều trị đau    
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Thang điểm PUF (PELVIC PAIN and URGENCY/FRE 

STT Câu hỏi 0 1 2 3 4 

Điểm 

triệu 

chứng 

Điểm 

ảnh 

hƣởng 

1 
Số lần đi tiểu trong 

ngày 
3-6 7-10 11-14 

15

-

19 

>20   

2 

a. Số lần tiểu đêm 0 1 2 3 >4   

b.Nếu phải thức dậy 

để tiểu, bạn có khó 

chịu không? 

Không 
Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Luôn 

luôn 
  

3 

Bạn còn hoạt động 

tình dục không? 

Có 

Không 

       

4 

a.Nếu còn hoạt 

động tình dục, bạn 

có bị đau hay có 

triệu chứng nào 

khác? 

 

Không 

bao giờ 

 

Thỉnh 

thoảng 

 

Thƣờng 

xuyên 

 

Luôn 

luôn 

  

b.Nếu bị đau, bạn 

có tránh quan hệ 

tình dục không? 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Luôn 

luôn 
  

5 

Bạn có cơn đau liên 

quan đến bàng 

quang hay vùng 

chậu (âm đạo, âm 

hộ, hạ vị, niệu đạo, 

tầng sinh môn, 

dƣơng vật, tinh 

hoàn hay bìu) 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Luôn 

luôn 
  

6 

a.Nếu đau, có 

thƣờng xuyên 

không? 

 

Không 

 

Nhẹ 

 

Trung 

bình 

 

Nặng 
  

b.Cơn đau có ảnh 

hƣởng đến bạn 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Luôn 

luôn 
  

7 

Bạn có cảm thấy 

tiểu gấp sau khi đi 

tiểu 

 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Luôn 

luôn 
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8 

a.Nếu có tiểu gấp, 

có thƣờng xuyên 

không? 

 

Không 

 

Nhẹ 

 

Trung 

bình 

 

Nặng 
  

b. Tiểu gấp có ảnh 

hƣởng đến bạn 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Luôn 

luôn 
  

Tổng 

Tổng điểm (điểm triệu chứng + điểm ảnh hƣởng) 

Điểm triệu chứng: 1, 2a, 4a, 5, 6a, 7, 8a 

Điểm ảnh hƣởng: 2b, 4b, 6b, 8b 

Tổng điểm từ 1-35 

Đánh giá: 

0 – 4: điểm: 2% dƣơng tính với test Kali 

5 – 9: 55% điểm dƣơng tính với test Kali 

10 – 14: 74% điểm dƣơng tính với test Kali 

15 – 19: 76% điểm dƣơng tính với test Kali 

Trên 20 điểm: 91% dƣơng tính với test Kali 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO   

1. D. Engeler et al (2017),  Chronic Pelvic Pain, EAU guidelines 2017  

2. Edward J Stanford and al (2010),Painful Bladder Syndrome/Interstitial Cystitis, Textbook of 

Female Urology and Gynecology, 518-534 

3. Philip M. Hanno et al (2014), Diagnosis and Treatment Interstitial Cystitis/Bladder Pain 

Syndrome, AUA guidelines 2014  

4. Philip M. Hanno et al (2016), Bladder Pain Syndrome (Interstitial Cystitis) and Related 

Disorders, Campbell 2016 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

NANG THẬN 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Nang đơn thận là một khối dịch bất thừơng tại thận, có thể xuất hiện ở một hoặc hai 

bên thận. Nang thận thừơng tròn, dịch trong và không thông với đài bể thận.  

Nang đơn thận khác với các nang thận ở bệnh thận đa nang, nguyên nhân do rối 

loạn về di truyền. Nang đơn thận không phát triển ở toàn bộ thận, thay thế cấu trúc bình 

thừơng của thận, không phải là nguyên nhân làm giảm chức năng thận nhƣ ở những 

ngƣời bị thận đa nang. 

Nang đơn thận thƣờng gặp ở ngƣời có tuổi. Khoảng 25% ngƣời trên 40 tuổi và 50% 

ngƣời trên 50 tuổi có nang đơn thận và tới trên 90 % ở những ngƣời trên 70 tuổi. 

2. Nguyên Nhân 

Các nang thận có thể xuất hiện tại vùng vỏ thận, vùng tủy thận nhu mô thận.  

Nguyên nhân của nang đơn thận đến nay vẫn chƣa đƣợc biết rõ. Có sự phá hủy cấu 

trúc của các ống thận hoặc thiếu máu cung cấp cho thận có thể là nguyên nhân gây nang 

thận.  

Túi thừa từ ống thận có thể tách ra tạo thành nang thận. Không thấy vai trò của gen 

trong hình thành và phát triển nang đơn thận. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

 Nang đơn thận thƣờng không có triệu chứng hoặc gây ảnh hƣởng tới thận. 

 Tuy nhiên, trong một số trƣờng hợp có thể có đau vùng sƣờn hoặc hông nếu nang 

lớn và đè ép vào các cơ quan khác. 

 Khi có nhiễm trùng nang hoặc chảy máu nang sẽ gây sốt, đau và rét run. Cơn đau 

có thể dữ dội giống nhƣ cơn đau quặn thận sỏi thận hoặc tắc nghẽn đài bể thận. 

 Nang đơn thận không gây ảnh hƣởng đến chức năng thận, nhƣng một nghiên cứu 

đã cho thấy có sự phối hợp giữa nang thận và giảm chức năng thận ở ngƣời dƣới 60 tuổi. 

 Có thể có tăng huyết áp: nếu có đè ép vào động mạch thận. 

2. Cận lâm sàng: Cần tiến hành một số xét nghiệm và thăm dò chức năng sau 

 Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận: ure, creatinin 

 Tổng phân tích nƣớc tiểu và tế bào nƣớc tiểu: phát hiện bạch cầu niệu hoặc hồng 

cầu niệu khi có nhiễm trùng nang thận. 

 Protein niệu: không có hoặc rất ít 

 Hồng cầu niệu: có thể có tiểu máu vi thể hoặc đại thể do chấn thƣơng, nhiễm 

trùng nang. 

 Siêu âm: Xác định số lƣợng nang, kích thƣớc và thành nang thận. 



138 

 

 Nang thận trên siêu âm có hình tròn hoặc bầu dục, bờ đều, dịch trong, là khối 

trống âm, không có bóng cản phía sau, không thông với đài bể thận. 

 Nang thận có đậm độ echo không đồng nhất hoặc echo đặc báo hiệu có dấu hiệu 

của tổn thƣơng các tính. 

 Chụp thận có thuốc cản quang: Cho thấy sự đè đẩy vào nhu mô thận nếu nguyên 

nhân do nang thận, phân biệt với nguyên nhân gây ứ nƣớc thận. 

3. Chẩn đoán xác định 

 Hầu hết các nang đơn thận đƣợc phát hiện khi làm siêu âm để chẩn đoán và thăm 

dò một số nguyên nhân khác. Khi phát hiện nang thận thì cần theo dõi bằng siêu âm để 

xác định là nang đơn thận hay một bệnh khác. Nang thận thƣờng có hình tròn hoặc bầu 

dục, dịch trong, trống âm và có bờ rõ. 

 Khi cần thiết có thể cho ngƣời bệnh chụp CT scan hoặc cộng hƣởng từ để chẩn 

đoán phân biệt nang thận với u thận. 

4. Chẩn đoán phân biệt 

Cần chẩn đoán phân biệt nang đơn thận với một số bệnh khác sau đây: 

 U thận lành hoặc ác tính 

 Khối máu tụ ( do chấn thƣơng hoặc không) 

 Áp xe thận 

 U nang bào sán 

 Bệnh nang thận thứ phát ( ở các ngƣời bệnh có bệnh thận từ trƣớc và có suy 

thận). 

 Giả nang ( u nang nƣớc tiểu). 

5. Tiến triển- biến chứng: 

 Chảy máu trong nang. 

 Nhiễm trùng. 

 Vỡ nang. 

 Đa hồng cầu do tăng tiết ery thropoietin. 

 Hóa ác. 

6. Phân loại ( theo Bosniak): chia làm 4 loại 

Loại I: Nang đơn thận lành tính không có biểu hiện lâm sàng, nang echo trống trên 

siêu âm, vách nang mỏng và phân biệt rõ với chủ mô thận. Không có vách trong nang, 

không có vôi hóa thành nang. Trên CT thành nang trơn nhẵn, dịch trong đồng nhất , tỉ 

trọng 10-20 đơn vị(đ/v) Hounsfield, không bắt thuôc cản quang (tỉ lệ ác tính < 1%). 

Loại II : Giống độ 1 nhƣng có thêm thƣơng tổn nhƣ: trong nang có vách mỏng < 

1mm, thành nang có thể có vôi hóa nhỏ nhƣng không bắt thuốc cản quang, dịch trong 

nang có tỉ trọng cao hơn độ 1 (> 20 đ/v Hounsfield), (tỉ lệ ác tính < 3%). 

Loại IIF: Giống độ 2 nhƣng trong nang có nhiều vách và vách dày hơn, thành nang 

có vôi hóa dày hơn, không bắt thuốc cản quang,. Lƣu ý kích thƣớc nang càng lớn thì khả 

nang ác tính càng cao: nếu đƣờng kính nang < 3cm thì tỉ lệ ác tính 3 – 5%, nếu đƣờng 

kính nang > 3cm thì khả năng ác tính 5 – 10%. Chữ F hàm ý follow-up, nghĩa là cần theo 

dõi định kỳ vì nếu chuyển sang độ 3 sẽ có tỉ lệ ác tính cao. 
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Loại III: Nang thành dày có nhiều chồi vách, thành vách dày không đều,vôi hóa, 

bắt thuốc cản quang ( tỉ lệ ác tính 40 – 60%). 

Loại IV: Nang có thành dày không đều, có nhiều vách ngăn ngấm thuốc cản quang 

hoặc thành khối đặc, có u trong nang, u chắc cạnh nang (nguy cơ ác tính cao 75 - 90%). 

III. ĐIỀU TRỊ: 

Nếu nang thận phân loại I-II dƣới 3 cm và không có triệu chứng thì không cần điều 

trị. 

Cần theo dõi định kỳ nang đơn thận bằng siêu âm, xét nghiệm nƣớc tiểu và chức 

năng thận định kỳ và tránh các va chạm mạnh. 

Chỉ định phẫu thuật đối với nang loại I-II: 

+ Nang lớn > 5cm đƣờng kính mà gây triệu chứng đau tức hông lƣng. 

+ Nang nhiễm trùng 

+ Nang thận xuất huyết gây đau nhiều. 

+ Nang chèn ép bệ thận – niệu quản gây ứ nƣớc thận. 

+ Nang thận gây tăng huyết áp. 

Nang loại IIF: nên theo dõi sát, có thể theo dõi đến 5 năm, một số trƣờng hợp có thể 

chuyển sang ác tính. 

Các phƣơng pháp phẫu thuật: 

+ Đối với nang loại I – II 

+ Chọc hút nang đơn thuần dƣới hƣớng dẫn siêu âm (điều trị tạm thời) 

+ Chọc hút nang kết hợp tiêm chất làm xơ nang nhƣ phenol hoặc lipidol, 

tetracycline, povidon iodine... kết quả thành công và tỉ lệ tái phát khác nhau từ nhiều tác 

giả. 

+ Phẫu thuật cắt chỏm nang bằng nội soi sau phúc mạc, qua phúc mạc, mổ mở. 

+ Đối với nang loại III-IV: Do nguy cơ ác tính cao nên đƣợc xử trí nhƣ bƣớu thận: 

cắt thận bảo tồn thận hoặc cắt thận toàn phần tùy theo vị trí – kích thƣớc nang, nang một 

hoặc 2 bên. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

ÁP XE TUYẾN TIỀN LIỆT 

I. ĐỊNH NGHĨA: 

Là một bệnh của nam giới, áp xe tuyến tiền liệt là sự hình thành ổ mủ, biến chứng 

của viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn cấp tính. 

II.  NGUYÊN NHÂN: 

 Các tác nhân gây viêm thông thƣờng là vi khuẩn Gram âm hiếu khí hoặc ít gặp 

hơn, Staphylococcus aureus. 

Đƣờng vào của các vi khuẩn chủ yếu từ niệu đạo, hoặc do nhiễm khuẩn ở niệu đạo 

sau các quan hệ tình dục, hoặc do nhiễm khuẩn ở niệu đạo vì nhiễm khuẩn nƣớc tiểu do 

tắc ở đƣờng dẫn tiểu phía dƣới, cũng có thể do thầy thuốc làm các thủ thuật và đƣa vi 

khuẩn vào, rất hiếm thấy áp xe tuyến tiền liệt lan truyền từ đƣờng máu. 

III. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: 

Triệu chứng cơ năng: 

+ Bí tiểu cấp tính. 

+ Sốt cao 39 - 40 độ, rét run. 

+ Tiểu khó, tiểu rắt, đau và có cảm giác bỏng rát khi tiểu. 

+ Đau vùng chậu, bằng chứng của viêm mào tinh cấp, tiểu máu, và chảy mủ niệu 

đạo ít phổ biến.  

    Triệu chứng thực thể: 

Thăm trực tràng có thể thấy tiền liệt tuyến đau khi sờ nắn và có khối bùng nhùng 

nhƣng hay gặp hơn là chỉ thấy tiền liệt tuyến to và đôi khi khám thấy bình thƣờng. 

      3.2. Cận lâm sàng:  

Cần tiến hành một số xét nghiệm và thăm dò chức năng sau 

- Lấy bệnh phẩm: 

+ Những ml nƣớc tiểu đầu tiên của dòng tiểu có tác dụng rửa niệu đạo do nƣớc 

tiểu. 

+ 15 ml nƣớc tiểu giữa dòng: nƣớc tiểu của bàng quang. 

+ Cho bệnh nhân nhịn tiểu, dùng ngón tay ma sát kích thích tuyến tiền liệt, hứng từ 

lỗ sáo niệu đạo chất dịch của tuyến tiền liệt chảy ra. 

+ Dùng ngón tay ma sát kích thích tuyến tiền liệt, sau đó cho bệnh nhân tự tiểu. 

Mục đích nhƣ dùng nƣớc tiểu rửa niệu đạo. Trong nƣớc tiểu đó sẽ có các chất dịch của 

tuyến tiền liệt. Nƣớc tiểu lấy đƣợc có thể dùng trực tiếp hoặc quay ly tâm lắng cặn. 

- Phân tích chất dịch chảy ra từ tuyến tiền liệt sẽ thấy: 

+ Có hiện tƣợng viêm: sự hiện diện của bạch cầu nhiều trong vi trƣờng. 

+ Có sự hiện diện của vi khuẩn qua các phƣơng pháp nhuộm, nuôi cấy 

+ Giảm sự bài tiết của sperin phosphatase acid và cholesterol. 
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+ Nƣớc tiểu bị kèm hóa kèm theo sự thay đổi thăng bằng của các loại enzym LDH. 

- PSA máu tăng cao, để phân biệt tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, ung thƣ tuyến 

tiền liệt. 

- Siêu âm tuyến tiền liệt  ngã bụng hay qua ngã trực tràng  

Xác định số lƣơng, kích thƣớc, mật độ, mủ, vị trí ổ áp xe tuyến tiền liệt. 

- Nội soi bàng quang: phồng một thùy bên vào niệu đạo tuyến tiền liệt hoặc vỡ 

trong khi đặt dụng cụ vào niệu đạo tiết lộ áp xe. 

- CT Scanner hệ niệu có cản quang: xác định chính xác áp xe tuyến tiền liệt, kích 

thƣớt và số lƣợng ổ áp xe. 

- MRI vùng chậu có cản từ : xác định chính xác áp xe tuyến tiền liệt, kích thƣớt và 

số lƣợng ổ áp xe. 

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT: 

Cần chẩn đoán phân biệt áp xe tuyến tiền liệt với một số bệnh khác sau đây: 

+ Viêm tuyến tiền liệt  

+ Ung thƣ tuyến tiền liệt  

+ Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt . 

Tiến triển- biến chứng: 

+ Nhiễm khuẩn huyết. 

+ Viêm nội mạc cơ tim. 

V. ĐIỀU TRỊ: 

1. Kháng sinh : 

Trong điều trị áp xe tuyến tiền liệt, kháng sinh luôn phải dùng, tùy thuộc vào kết 

quả kháng sinh đồ, có thể sử dụng các loại kháng sinh sau độc lập hay phối hợp: 

+ Kháng sinh Fluoroquinolon: perfloxacin, cyprofloxacin. 

+ Kháng sinh Quinolon: norfloxacin, cyprofloxacin, ofloxacin. 

+ Carbapenem: imipenem, meropenem, ertapernem,.. 

2. Ngoại khoa : 

+ Dẫn lƣu bàng quang ra da: không cho nƣớc tiểu qua niệu đạo, trong quá trình đó 

thám sát ổ áp xe tuyến tiền liệt, chọc hút hay xẻ ổ áp xe . 

+ Dẫn lƣu ổ áp xe qua đƣờng hậu môn - trực tràng: có thể dùng siêu âm qua trực 

tràng, hƣớng dẫn và định vị ổ áp xe tuyến tiền liệt, dùng kim chọc hút mủ. 

+ Dẫn lƣu ổ áp xe qua cắt đốt nội soi: đây là phƣơng pháp chẩn đoán và điều trị 

hiện đại, mang đến hiệu quả cao . 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

SỎI ĐƢỜNG TIẾT NIỆU Ở TRẺ EM 

I. ĐẠI CƢƠNG  

Dịch tễ học ở Châu Âu, sỏi thận xảy ra ở 1-2 trẻ em trên một triệu dân mỗi năm. Ở 

các nƣớc kém phát triển, trẻ em thƣờng mắc bệnh sỏi bàng quang hơn sỏi thận. Bệnh sỏi 

bàng quang phổ biến ở các nƣớc đang phát triển nơi protein trong chế độ ăn uống chủ yếu 

có nguồn gốc từ thực vật chứ không phải từ thịt. Những khu vực này bao gồm Đông Âu, 

Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông. Bệnh sỏi tiết niệu trên liên quan đến nhiễm vi 

khuẩn sản xuất urease xảy ra ở Anh và Châu Âu. 

Mặc dù sỏi ở nam giới thƣờng xuyên hơn ở nữ giới (4: 1), nhƣng tỷ lệ giữa bé trai 

và bé gái (3: 2) gần bằng nhau. 

II.  NGUYÊN NHÂN:  

Sỏi thận ở trẻ em xảy ra do 3 yếu tố sau: 

- Quá bão hòa các hợp chất tạo sỏi trong nƣớc tiểu 

- Sự hiện diện của các kích thích hóa học hoặc vật lý trong nƣớc tiểu thúc đẩy sự 

hình thành sỏi 

- Không đủ lƣợng hợp chất trong nƣớc tiểu để ức chế sự hình thành sỏi (ví dụ: 

magiê, citrate) 

III. CHẨN ĐOÁN: 

Bệnh sử nên bao gồm các câu hỏi để xác định tình trạng nhiễm trùng đƣờng tiết 

niệu thƣờng xuyên, đau bụng từng cơn, tiểu máu (đại thể hoặc vi thể), phân tích trƣớc đó, 

chế độ ăn uống (ví dụ, oxalat, purine, canxi, photphat, fructose, protein động vật), lƣợng 

thuốc (ví dụ: thuốc chống ung thƣ, glucocorticoid, allopurinol, thuốc lợi tiểu quai bị), 

lƣợng vitamin (A, D), lƣợng chất lỏng, loại chất lỏng thƣờng xuyên (ví dụ: nƣớc, sữa, trà, 

đồ uống thể thao), 

Bệnh sử cũng nên bao gồm các câu hỏi về bệnh mãn tính (ví dụ: nhiễm toan ống 

thận, bệnh viêm ruột, hội chứng ruột ngắn, động kinh khó chữa, xơ nang), phẫu thuật tiết 

niệu trƣớc đó (ví dụ, ghép thận) hoặc bất động gần đây. 

1. Lâm sàng 

Khám ở trẻ em bị sỏi niệu bị ảnh hƣởng bởi một số yếu tố. Điều quan trọng nhất 

bao gồm tuổi tác, đau, nhiễm trùng và quá trình cơ bản tạo ra sỏi. 

Ví dụ, một đứa trẻ sơ sinh bị đau có thể khóc không thể dỗ đƣợc; một thiếu niên có 

thể bị đau nhức góc sống lƣng rõ ràng. Biểu hiện của nhiễm trùng có thể từ không có biểu 

hiện bất thƣờng về thể chất đến sốt cho đến hình ảnh thực thể phù hợp với tình trạng 

nhiễm trùng đƣờng tiểu (ví dụ: sốt, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, da lạnh). Các tình trạng 

nhƣ bệnh Lesch-Nyhan, bệnh viêm ruột (IBD) và bệnh xơ nang có những phát hiện cụ 

thể cho căn bệnh này. 

Khám sức khỏe định kỳ nên đƣợc thực hiện, bao gồm các dữ liệu nhân trắc học sau: 

- Chiều cao 

- Cân nặng 
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- Khối lƣợng cơ 

- Các bệnh toàn thân liên quan đến sỏi, bao gồm các bệnh sau, có thể làm giảm sự 

phát triển: Nhiễm toan ống thận xa, bệnh xơ nang, hội chứng ruột ngắn 

- Nhiều trẻ bị sỏi thận có kết quả khám sức khỏe bình thƣờng. Các ngoại lệ đối với 

các phát hiện bình thƣờng khi khám sức khỏe bao gồm: 

- Tăng huyết áp (có thể đi kèm với tắc nghẽn đƣờng tiểu hoặc đau) 

- Nhịp tim nhanh ở trẻ em bị đau 

- Đau góc sống lƣng 

- Oxalosis (võng mạc lốm đốm) 

Thanh thiếu niên bị cƣờng cận giáp nguyên phát mà sỏi là đặc điểm biểu hiện (ví 

dụ, tăng huyết áp liên quan đến tăng calci huyết) 

2. Cận lâm sàng 

Ở trẻ em bị bệnh sỏi đã đƣợc xác định hoặc nghi ngờ, thực hiện các xét nghiệm sau: 

- Công thức máu toàn bộ (CBC) 

- Chất điện giải, nitơ urê máu (BUN), creatinin, canxi, phốt pho, phosphatase 

kiềm, axit uric, tổng số protein, albumin, hormone tuyến cận giáp (PTH) và mức chất 

chuyển hóa vitamin D 

- Phân tích và nuôi cấy nƣớc tiểu tại chỗ, bao gồm tỷ lệ canxi, axit uric, oxalat, 

cystine, citrate và magiê trên creatinine 

- Xét nghiệm nƣớc tiểu, bao gồm thu thập nƣớc tiểu trong 24 giờ để tìm canxi, 

phốt pho, magiê, oxalat, axit uric citrat, cystine, protein và độ thanh thải creatinine 

- Siêu âm thận rất hiệu quả để xác định sỏi trong đƣờng tiết niệu. Nói chung, siêu 

âm nên đƣợc sử dụng nhƣ một lựa chọn đầu tiên. Nếu không tìm thấy sỏi nhƣng các triệu 

chứng vẫn còn, thì chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT). Chụp CT  có độ nhạy cao để xác 

định sỏi trong hệ tiết niệu. Nó an toàn, nhanh chóng và đã đƣợc chứng minh là có độ 

nhạy 97% và độ đặc hiệu 96%. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Việc điều trị sỏi thận phụ thuộc vào kích thƣớc sỏi, vị trí, mức độ bế tắc và tổng 

trạng bệnh nhân. Trong điều trị sỏi tiết niệu ở trẻ em cần lƣu ý đến dị dạng bẩm sinh của 

đƣờng tiết niệu và các bệnh chuyển hoá có thể gây ra sỏi niệu. 

1. Chỉ định điều trị nội khoa: 

AUA và Hƣớng dẫn của Hiệp hội Nội soi về quản lý phẫu thuật sỏi tiết niệu khuyến 

cáo rằng bệnh nhi có sỏi niệu quản không biến chứng ≤10 mm nên đƣợc đề nghị “theo 

dõi có hoặc không sử dụng thuốc chẹn alpha”. Khuyến nghị này đƣợc phân loại là trung 

bình với mức độ bằng chứng loại B dựa trên các RCT đƣợc mô tả trƣớc đó. Hƣớng dẫn 

nêu rõ rằng cha mẹ nên đƣợc thông báo rằng việc có hoặc không sử dụng thuốc chẹn α và 

thời gian tối đa sử dụng thuốc là không rõ nhƣng không đƣợc vƣợt quá 6 tuần.  

Nhìn chung, tamsulosin an toàn ở trẻ em mặc dù nó đƣợc sử dụng ngoài danh mục, 

chỉ có ba bệnh nhân báo cáo nghẹt mũi nhẹ và không có bệnh nhân nào ngừng điều trị do 

tác dụng phụ (Mokhless et al., 2011; Aldaqadossi et al., 2015) 
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Ở những bệnh nhi bị sỏi thận không có triệu chứng và không bế tắc, bác sĩ lâm sàng 

có thể sử dụng phƣơng pháp theo dõi tích cực bằng siêu âm định kỳ. 

2. Chỉ định điều trị ngoại khoa: 

a. Tán sỏi ngoài cơ thể 

Đây là phƣơng pháp ít xâm hại nhất trong điều trị sỏi thận và sỏi niệu quản đoạn 

trên < 20mm ở trẻ em. Tuy nhiên sỏi niệu quản đoạn giữa và đoạn dƣới đƣợc khuyến cáo 

không nên áp dụng phƣơng pháp này. 

Nên dùng năng lƣợng thấp. Số lƣợng sóng chấn động từ 1800-2000.  Nên gây mê 

toàn thân cho trẻ em dƣới 10 tuổi. Trẻ em trên 10 tuổi có sự hợp tác tốt nên dùng thuốc 

an thần và thuốc giảm đau. 

Tỉ lệ sạch sỏi: 80-83% . 

Biến chứng sau tán sỏi ngoài cơ thể 

- Cơn đau quặn thận. 

- Thận ứ nƣớc thoáng qua. 

- Tụ máu dƣới da. 

- Nhiễm khuẩn đƣờng tiết niệu. 

- Nhiễm khuẩn huyết. 

- Chuỗi sỏi kẹt tại niệu quản. 

b. Nội soi tán sỏi ngƣợc chiều 

Kỹ thuật áp dụng nội soi ngƣợc chiều trong điều trị sỏi thận, niệu quản và sỏi bàng 

quang ở trẻ em cũng tƣơng tự nhƣ ngƣời lớn. Tuy nhiên cần sử dụng dụng cụ nhỏ (7,5-

4,5Fr). Nong miệng niệu quản bằng bóng và đặt thông niệu quản trƣớc phẫu thuật hiện 

còn tranh luận. Nguồn năng lƣợng tán sỏi: xung hơi, siêu âm và laser vẫn an toàn và hiệu 

quả. 

Ống soi mềm cho phép tán đƣợc sỏi niệu quản đoạn trên, sỏi thận, kể cả sỏi đài 

dƣới (dƣới 15mm). Các kỹ thuật nội soi ban đầu đƣợc sử dụng ở ngƣời lớn ngày càng 

đƣợc sử dụng nhiều hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên vì những tiến bộ công nghệ đã tạo 

ra thiết bị nhỏ hơn, linh hoạt hơn. Sự ra đời của ống soi mềm niệu quản và nhỏ hơn đã 

cho phép điều trị sỏi niệu quản đoạn gần và sỏi thận, chủ yếu đối với sỏi nhỏ hơn 15 đến 

20 mm.  

Tỉ lệ sạch sỏi 85-88% 

c. Lấy sỏi qua da 

Thƣờng áp dụng cho sỏi san hô hoặc sỏi thận lớn và phức tạp (kích thƣớc trên 

20mm). Ống soi thận sử dụng ở trẻ em có kích thƣớc từ 15-18F. 

Tỉ lệ sạch sỏi: 70-97% 

Biến chứng: 

-Sốt và nhiễm khuẩn hậu phẫu: 5,5-29,3%. 

-Rò nƣớc tiểu. 

Ngày nay, điều trị sỏi thận ở trẻ em thƣờng phối hợp lấy sỏi qua da và tán sỏi ngoài 

cơ thể. 
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d. Mổ mở, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật có hỗ trợ Robot 

Ngày nay mổ mở trong điều trị sỏi đƣờng tiết niệu ở trẻ em ít dần đi. Tuy nhiên 

trong những trƣờng hợp có sỏi thận lớn và phức tạp, có bất thƣờng về cấu trúc giải phẫu 

học đƣờng tiết niệu, sỏi niệu quản khảm, sỏi bàng quang kích thƣớc lớn (trên 20mm), 

nhiễm khuẩn niệu, và các trƣờng hợp thất bại của các phƣơng pháp điều trị khác, v.v. cần 

thiết phải mổ mở. 

Theo khuyến cáo của AUA, ở bệnh nhi, ngoại trừ các trƣờng hợp cùng tồn tại với 

các bất thƣờng về giải phẫu, bác sĩ lâm sàng không nên thực hiện thƣờng quy phẫu thuật 

mở / nội soi / robot lấy sỏi đƣờng tiết niệu trên. 

3. Điều trị dự phòng: 

- Nên uống nhiều nƣớc. 

- Tăng hoạt động thể lực. 

- Ăn lạc, ít muối. Ăn ít thịt động vật, nên dùng cá thay thịt. 

- Nên ăn nhiều rau tƣơi. 

- Nên uống nhiều nƣớc chanh, cam tƣơi, bƣởi tƣơi. 

- Hạn chế thức ăn dễ tạo sỏi. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN-NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa: 

Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản đƣợc định nghĩa là sự giảm lƣu thông nƣớc tiểu từ 

bể thận xuống niệu quản, gây dãn hệ thống đài bể thận và có khả năng gây ra suy giảm 

chức năng thận.  

Thận ứ nƣớc ở trẻ em đƣợc chẩn đoán xác định khi đƣờng kính trƣớc sau của bể 

thận > 12mm, diễn tiến thay đổi sau khi trẻ đƣợc sinh ra và không nhất thiết phải có 

nguyên nhân tắc nghẽn thật sự. Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản là nguyên nhân dẫn tới 

thận ứ nƣớc thƣờng gặp nhất ở trẻ sơ sinh và dị dạng này có thể gặp ở mọi lứa tuổi của 

trẻ. Thƣờng gặp ở trẻ em nam hơn nữ. Bên thận bệnh lý thƣờng là bên trái, hẹp khúc nối 

2 bên có tỉ lệ 10-40%. Một số trƣờng hợp bệnh lý do nguyên nhân mắc phải nhƣ sỏi niệu, 

bƣớu niệu mạc, hẹp do viêm hoặc do phẫu thuật.  

2. Nguyên nhân: 

Nguyên nhân nội tại: điển hình vị trí tắc nghẽn xảy ra tại một đoạn ngắn teo hẹp ở 

khúc nối bể thận - niệu quản. Đôi khi đoạn hẹp kéo dài từ khúc nối xuống một đoạn niệu 

quản. Về mô học, tại đây có tăng số lƣợng mô liên kết và giảm số lƣợng cơ trơn. Tuy 

nhiên, trong phần lớn những trƣờng hợp, có thể vẫn thấy lòng niệu quản còn thông suốt. 

Nếp gấp niệu quản: khúc nối có kích thƣớc bình thƣờng nhƣng đoạn niệu quản bị 

gập, xoắn. Biến thể giải phẫu này có thể thay đổi theo thời gian và cải thiện khi trẻ lớn 

lên nhờ đoạn niệu quản gần thẳng ra. 

Niệu quản cắm cao: bất thƣờng giải phẫu do niệu quản cắm cao vào bể thận thay vì 

vị trí thấp của bể thận nhƣ bình thƣờng dẫn tới thoát lƣu nƣớc tiểu không tốt. 

Nguyên nhân ngoại lai: mạch máu cực dƣới. Chiếm khoảng 30% nguyên nhân ở trẻ 

lớn và ngƣời lớn khi đƣợc phẫu thuật hẹp khúc nối bể thận - niệu quản và dƣới 5% ở trẻ 

nhỏ. Một số trƣờng hợp đƣợc phát hiện tình cờ, tuy nhiên ở những trƣờng hợp khác sau 

khi phẫu thuật tạo hình khúc nối kèm chuyển vị niệu quản ra trƣớc mạch máu bất thƣờng 

tình trạng bệnh nhân sẽ đƣợc cải thiện. 

Các biến thể khác: thận móng ngựa, niệu quản sau tĩnh mạch chủ, polyp niệu quản 

hay xảy ra đoạn giữa của niệu quản. 

3. Sinh bệnh học: 

Trong những tắc nghẽn cấp tính, nƣớc tiểu tái hấp thu lại từ các ống thu thập vào 

mô kẽ, áp suất trong thận tăng lên và máu đến thận sẽ giảm. Nếu tắc nghẽn không giảm 

ngay, đến 50% nephron đang hoạt động sẽ bị tổn hại sau 6 ngày và chức năng thận sẽ mất 

không hồi phục sau 6 tuần. Tổn thƣơng thận sẽ diễn tiến nhanh hơn nếu có nhiễm khuẩn. 
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Đa số trẻ đƣợc phát hiện qua chẩn đoán trƣớc sinh và trẻ sinh ra không có triệu 

chứng. Do đó, nhiều trẻ có dãn đƣờng tiết niệu trên mà không có tắc nghẽn tiến triển 

cũng nhƣ không có tổn thƣơng thận (chức năng thận còn tốt). Đa số những trƣờng hợp 

này tình trạng sẽ tự cải thiện dần. Ngay cả khi có tắc nghẽn trên các phƣơng tiện chẩn 

đoán thích hợp nhƣ xạ đồ, khả năng tự cải thiện tự nhiên vẫn xảy ra. 

Tuy nhiên không phải tất cả những trƣờng hợp tắc nghẽn không triệu chứng đều có 

diễn tiến thuận lợi. Có những trƣờng hợp dãn đƣờng tiết niệu trên, tắc nghẽn đƣa đến 

thƣơng tổn chức năng tiến triển không hồi phục. Để đáp ứng với tình trạng tắc nghẽn, khả 

năng dãn nở của bể thận cũng có tác dụng bảo vệ nhu mô thận. Điều này đã đƣợc chứng 

minh bởi có những thận bị ứ nƣớc có thể duy trì đƣợc chức năng thận trong một thời gian 

dài. Sự dãn nở này của bể thận đóng vai trò rất quan trọng trong duy trì chức năng thận. 

Ở thể tích tối đa của bể thận, áp suất trong bể thận tăng lên đột nghột do các sợ đàn hồi 

và sợi cơ trơn đạt đến mức tối đa của độ dãn. Tổn thƣơng tiến triển của nhu mô thận bị ứ 

nƣớc tùy thuộc ở sự dãn nở thêm của bể thận và sự thay đổi áp suất trong bể thận khi thể 

tích bể thận tăng lên. Điều này giải thích tại sao khi một thận có bể thận nhỏ thì dễ tổn 

thƣơng hơn một thận có bể thận lớn. Trên thực tế lâm sàng, có một số trẻ nhỏ, nhu mô 

thận mỏng có kèm bể thận lớn thì khả năng hồi phục chức năng thận cao sau khi tạo hình 

khúc nối. 

Các thƣơng tổn liên quan đến dị dạng khúc nối bể thận - niệu quản đƣợc cải thiện 

một cách tự nhiên trong nhiều trƣờng hợp. Điều đó có nghĩa là hầu hết những dãn nở ở 

đƣờng tiết niệu trên có lẽ liên quan đến sự rỗng hóa chậm hay trƣởng thành chậm của hệ 

thống bài xuất, đặc biệt ở vị trí khúc nối bể thận - niệu quản.  

Sự dãn nở của đƣờng tiết niệu trên sau sinh có thể thay đổi theo thời gian, nghĩa là 

có thể xấu hơn hoặc tốt hơn, điều này đƣợc đánh giá qua khảo sát chức năng trong quá 

trình theo dõi. Do vậy, sự dãn nở của đƣờng tiết niệu trên phải đƣợc đánh giá “động” 

trong một thời gian nhiều tháng bằng sự khảo sát chức năng của chủ mô thận và hệ bài 

xuất. 

II. LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG: 

1. Triệu chứng lâm sàng: 

Với sự phát triển của chuyên ngành sản phụ khoa, đa số những trƣờng hợp hẹp khúc 

nối bể thận niệu quản đƣợc tầm soát và chẩn đoán trƣớc sinh. Sau đó, tiếp tục đƣợc theo 

dõi và đánh giá theo quá trình phát triển của trẻ. 

Những trƣờng hợp không đƣợc phát hiện thông qua tầm soát thì thƣờng hiện diện 

triệu chứng: 

 Đau hông lƣng, nhiễm khuẩn đƣờng tiết niệu: là các triệu chứng thƣờng gặp nhất  

 Khối u vùng hông lƣng: thƣờng gặp ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi  

 Tiểu máu đại thể / vi thể  

 Các triệu chứng tiêu hóa: đầy hơi, nôn ói, …  

 Các triệu chứng do urea huyết cao, nếu bệnh nhân đến ở giai đoạn trễ  
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2. Cận lâm sàng: 

a. Siêu âm: 

Siêu âm là phƣơng tiện chẩn đoán hình ảnh đầu tiên đƣợc sử dụng để chẩn đoán. 

Tuy nhiên, đây chỉ là phƣơng tiện thông tin về hình ảnh mà không cho biết có tắc nghẽn 

thực sự. Siêu âm có giả trị nhƣ một CT scan nếu ngƣời đọc giỏi và phƣơng tiện tốt. 

Đo đƣờng kính trƣớc sau của bể thận (APD – anteroposterior diameter) từ rốn thận 

có giá trị nhất. Ở trẻ sơ sinh, kích thƣớc này không quá 6 mm. Khi APD nhỏ hơn 15mm, 

không có ý nghĩa tắc nghẽn ảnh hƣởng tổn hại đến chức năng thận. Ngƣợc lại nếu APD 

lớn hơn 50mm, hầu nhƣ chắc chắn có suy giảm chức năng thận, dù cho khảo sát ban đầu 

hay trong tiến trình theo dõi diễn tiến. Do độ dày của vỏ thận và độ dãn nở của các đài 

thận cũng giúp giá trị xác định dãn đƣờng tiết niệu cao hơn. 

Dãn niệu quản là dấu hiệu bất thƣờng vì niệu quản có kích thƣớc bình thƣờng khó 

quan sát thấy đƣợc trên siêu âm. Tắc nghẽn khúc nối bể thận - niệu quản đƣợc nghĩ đến 

khi có dãn đài bể thận nhƣng không dãn niệu quản, các đài thận dãn thông thƣơng với bể 

thận dãn. Siêu âm cũng giúp chẩn đoán những bất thƣơng khác đi kèm nhƣ thận đa nang, 

thận - niệu quản đôi, thận móng ngựa ... 

b. Chụp cản quang hệ niệu bằng đƣờng tĩnh mạch (UIV): 

UIV vẫn còn là phƣơng tiện khảo sát hẹp khúc nối bể thận – niệu quản khá phổ biến 

ở trẻ em. Những bất thƣờng có thể hiện diện trên UIV: 

+ Bài xuất cản quang chậm. 

+ Dãn bể thận - niệu quản. 

+ Cản quang qua khúc nối chậm (> 20 phút). 

Ba dấu hiệu trên đây cho biết chủ yếu về giải phẫu nhƣng lại nghèo nàn về chức 

năng của thận. Thận không bài tiết trên UIV không có nghĩa là thận mất chức năng. 

c. Chụp cắt lớp điện toán: 

Xét nghiệm hỗ trợ đánh giá chi tiết về cấu trúc cũng nhƣ chức năng của thận bệnh 

lý, xác định một cách tƣơng đối vị trí tắc nghẽn của niệu quản. 

d. Xạ hình thận: 

Đây là xét nghiệm chẩn đoán tin cậy nhất cho bệnh lý hẹp khúc nối bể thận - niệu 

quản. Không phải mọi sự dãn nở của đƣờng tiết niệu trên đều do tắc nghẽn và độ lớn của 

thận ứ nƣớc không phải là tiêu chuẩn tin cậy để chẩn đoán tắc nghẽn. Đồng vị phóng xạ 

có sử dụng lợi tiểu cho biết đồng thời chức năng thận lẫn tình trạng tắc nghẽn của khúc 

nối. 

Những dấu hiệu trên xạ hình thận: 

+ Sự tƣới máu ở thận (trong 15s đầu sau khi chích chất phóng xạ). 

+ Chức năng tƣơng đối của mỗi thận. Điều này phản ánh chức năng quản cầu 

(trong 30s đầu tiên). 

+ Độ thải của phóng xạ ra khỏi đƣờng tiết niệu trên. 
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+ Dấu hiệu gián tiếp của ngƣợc dòng bàng quang - niệu quản: phóng xạ đi ngƣợc 

lên. 

Sau khi chất lợi tiểu đã đƣợc chích (20 phút sau khi chích phóng xạ), 50% chất 

phóng xạ phải đƣợc đào thải ra khỏi khúc nối bể thận - niệu quản trong 10 phút. Nếu số 

lƣợng phóng xạ này (50%) qua khúc nối trong thời gian hơn 20 phút, cần nghĩ đến có tắc 

nghẽn ở khúc nối. 

Kết quả xạ hình thận có thể sai lệch trong trƣờng hợp: chức năng thận kém (< 20% 

độ lọc cầu thận), tình trạng thiếu nƣớc khi làm xét nghiệm, chích lợi tiểu sớm trƣớc khi 

phóng xạ bài tiết. 

Chất phóng xạ đƣợc sử dụng hiện nay là Technetium - 99m diethylene – 

triaminepentaacetic acid (DTPA) hoặc Technetium - 99m mercaptoacetyltriglycine 

(MAG3). DTPA đƣợc thải ra qua cầu thận và không bị hấp thu lại ở ống thận. Để kết quả 

đƣợc chính xác, ngƣời bệnh phải đƣợc cho uống nƣớc 2 giờ trƣớc xét nghiệm và đƣợc đặt 

thông tiểu trong thời gian xét nghiệm. Xét nghiệm này không nên thực hiện ở trẻ dƣới 2 

tuần tuổi vì chức năng thận chƣa trƣởng thành có thể làm cho kết quả bị sai lệch. 

e. Một số xét nghiệm khác: 

Whitaket test: bể thận đƣợc bơm nƣớc với tốc độ 10ml/phút. Nếu áp lực lớn hơn 15 

cmH2O thì coi nhƣ có tắc nghẽn. Xét nghiệm này không còn đƣợc sử dụng vì tính xâm 

lấn. 

Chụp Xquang niệu đạo – bàng quang lúc đi tiểu (VCUG): 10% thận ứ nƣớc do hẹp 

khúc nối bể thận - niệu quản có ngƣợc dòng bàng quang - niệu quản đi kèm. Vì vậy, đây 

là xét nghiệm thƣờng quy khi tiến hành chẩn đoán. Nên nhớ là ngƣợc dòng bàng quang - 

niệu quản cũng có thể gây ra thận ứ nƣớc.  

Chụp Xquang niêu quản – bể thận ngƣợc chiều (UPR): giúp xác định và đánh giá 

chính xác vị trí đoạn hẹp, một số tình huống nếu đoạn hẹp không hoàn toàn, thuốc cản 

quang qua đƣợc thì xét nghiệm này giúp hỗ trợ đánh giá mức độ và chiều dài đoạn hẹp. 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Chỉ định điều trị nội khoa: 

Ngày nay, nhờ chẩn đoán trƣớc sinh, đa số trẻ em với hẹp khúc nối bể thận - niệu 

quản thƣờng không có triệu chứng. Thƣơng tổn sẽ không đƣợc chẩn đoán nếu không có 

thông tin về siêu âm trƣớc sinh. Chỉ định phẫu thuật ở trẻ có chẩn đoán trƣớc sinh vẫn 

còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, có sự đồng thuận về điều trị bảo tồn nếu chức năng thận 

bình thƣờng ( đƣợc xác định là thận bị ứ nƣớc có chức năng > 40%), không có những 

triệu chứng và biến chứng của bệnh lý nhƣ đau hông lƣng kéo dài, nhiễm khuẩn đƣờng 

tiết niệu, sỏi đƣờng tiết niệu …. Trên thực tế, thận có chức năng còn tốt có đƣờng kính 

trƣớc sau của bể thận APD < 30 mm.  

Trƣờng hợp thận ứ nƣớc 2 bên (chiếm khoảng 15 – 20% chẩn đoán trƣớc sinh), 

chức năng thận dựa vào xạ hình thận không đáng tin cậy mà chủ yếu dựa vào độ dãn của 
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bể thận. Hiếm khi có tắc nghẽn 2 bên có cùng độ trầm trọng. Chỉ định mổ dựa trên thận 

có kích thƣớc lớn hơn và theo dõi diễn tiến thận còn lại. 

2. Chỉ định điều trị ngoại khoa: 

Có khoảng 1/3 số bệnh nhân trẻ em có hẹp khúc nối bể thận - niệu quản phải can thiệp 

ngoại khoa. Chỉ định can thiệp ngoại khoa đối với hẹp khúc nối bể thận - niệu quản ở trẻ 

em đƣợc chấp nhận nhiều nhất bao gồm: 

+ Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản có triệu chứng: đau, nhiễm khuẩn, thận dãn lớn 

sờ đƣợc qua thăm khám lâm sàng, những triệu chứng diễn tiến tái phát và thất bại với 

điều trị nội khoa. 

+ Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản có biến chứng của bệnh lý nhƣ tăng huyết áp, 

sỏi đƣờng tiết niệu. 

+ Có suy giảm chức năng thận: thận có hẹp khúc nối có chức năng < 40% vào thời 

điểm đánh giá ban đầu, đặc biệt là nếu đƣờng kính trƣớc sau của bể thận APD > 30mm. 

Những trƣờng hợp phát hiện trƣớc sinh dù cho có dấu hiệu tắc nghẽn trên xạ hình nhƣng 

chức năng > 40% vẫn chƣa có chỉ định phẫu thuật. 

+ Thất bại trong điều trị bảo tồn: suy giảm chức năng thận hoặc tăng kích thƣớc 

thận trong thời gian theo dõi. 

3. Phương pháp phẫu thuật và theo dõi: 

a. Kỹ thuật: 

Phƣơng pháp tiếp cận phẫu thuật có thể là mổ mở, nội soi và nội soi có hỗ trợ robot. 

Với xu hƣớng phát triển của phẫu thuật hiện tại, những phƣơng pháp điều trị ít xâm lấn: 

nội soi và phẫu thuật nội soi có hỗ trợ robot ngày một đƣợc chọn lựa và áp dụng rộng rãi 

hơn. 

Phẫu thuật mở tạo hình khúc nối: là tiêu chuẩn vàng trong điều trị bệnh lý khúc nối 

với tỉ lệ thành công > 90%: 

+ Đƣờng mổ: hông lƣng (sau phúc mạc), hạ sƣờn (trong phúc mạc)  

+ Kỹ thuật tạo hình: cắt rời (Anderson-Hynes), không cắt rời (Fenger, Foley Y-V, 

vạt thẳng, vạt xoay, Davis).  

Cắt xẻ khúc nối qua nội soi: tỉ lệ thành công 70 – 80%: 

+ Nguyên tắc: đƣờng xẻ ở đoạn khúc nối hẹp phải qua hết chiều dày niệu quản, từ 

lòng niệu quản đến lớp mỡ quanh bể thận niệu quản. Một ống thông niệu quản đƣợc đặt 

lƣu tại chỗ 4-6 tuần làm nòng cho mô khúc nối mọc tái tạo quanh ống.  

+ Các phƣơng pháp: nội soi qua da, nội soi niệu quản ngƣợc chiều, xẻ bằng bóng 

Acucise, nong khúc nối bằng bong bóng.  

Phẫu thuật nội soi ổ bụng tạo hình khúc nối: ngày nay đƣợc xem là phẫu thuật tiêu 

chuẩn trong điều trị bệnh lý khúc nối, tƣơng đƣơng với phẫu thuật mở.  

+ Đƣờng vào: trong phúc mạc, sau phúc mạc, hỗ trợ bằng robot.  

+ Kỹ thuật tạo hình: cắt rời, Fenger, Foley Y-V, Davis.  

+ Cắt thận: chỉ định khi thận ứ nƣớc mất chức năng. 
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b. Đánh giá sau mổ: 

- Rút thông tiểu sau 48 – 72 giờ nếu nƣớc tiểu ra trong  

- Rút dẫn lƣu vết mổ nếu lƣợng dịch ra dƣới 50ml  

- Kháng sinh chích 24 – 48 giờ đầu, sau đó chuyển kháng sinh uống 7 – 14 ngày  

- Giảm đau thông thƣờng, Paracetamol hoặc NSAIDS  

- Biến chứng: rò nƣớc tiểu, nhiễm khuẩn niệu, nhiễm khuẩn vết mổ  

c. Biến chứng: 

- Nhiễm khuẩn niệu: ít gặp nhiễm khuẩn niệu đơn thuần, thƣờng là dấu hiệu của bế 

tắc nếu kèm theo đau hông lƣng, nôn ói. Điều trị với kháng sinh và nên đặt thông niệu 

đạo – bàng quang để giảm áp lực ở bàng quang. 

- Hẹp tái phát: đƣợc đánh giá qua siêu âm cho thấy kích thƣớc thận tăng, xạ hình 

thận cho thấy chức năng thận bệnh giảm. Lƣu ý rằng đƣờng cong của xạ hình thận chỉ cải 

thiện sau nhiều năm, vì vậy đánh giá tắc nghẽn tái phát dựa vào chức năng đo đƣợc trên 

xạ hình thận giảm. 

d. Theo dõi: 

- Tái khám sau 4 – 6 tuần để nội soi bàng quang rút thông JJ  

- Sau 3 tháng để đánh giá tình trạng lâm sàng và siêu âm hệ niệu kiểm tra  

- Sau 6 – 12 tháng để đánh giá lâm sàng, chụp X quang đƣờng tiết niệu hoặc xạ 

hình thận  

- Sau đó theo dõi mỗi năm một lần để đánh giá lâm sàng và siêu âm hệ niệu  

- Siêu âm sau mổ ít nhất 2 năm. Trong tháng đầu, thận luôn luôn có kích thƣớc lớn 

hơn nếu không đƣợc cắt bớt bể thận trong lúc phẫu thuật. Nguyên nhân là do miệng nối 

bị phù nề tạm thời. Nếu sau mổ 3 – 6 thán, kích thƣớc thận không thay đổi cần đánh giá 

lại kết quả phẫu thuật với xạ hình thận. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

UNG THƢ BÀNG QUANG 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Tổng quan: 

- Bề mặt đƣờng tiết niệu đƣợc lót bởi tế bào biểu mô biệt hoá, gọi là niệu mạc 

(urothelium), chủ yếu là tế bào chuyển tiếp, trải dài từ bể thận đến niệu quản, bàng 

quang, niệu đạo. Ở nam giới, lớp tế bào chuyển tiếp này còn đi đến các ống tận tuyến tiền 

liệt. 

- Ung thƣ niệu mạc là ung thƣ thƣờng gặp đứng thứ 5 tại Hoa Kỳ, ít gặp hơn tại 

Việt Nam 

- 90% ung thƣ niệu mạc ở bàng quang; 8% bể thận, 2% niệu đạo và niệu quản. 

- Các thể lâm sàng ung thƣ bàng quang 

- Chƣa xâm lấn cơ: 75% 

- Xâm lấn cơ: 25% 

2. Dịch tễ học: 

- Tuổi trung vị: 73 

- Nam/Nữ: 3-4/1 

- Xuất độ/tử suất = 5/1 

3. Yếu tố nguy cơ: 

3.1. Phơi nhiễm chất sinh ung: 

Hút thuốc: yếu tố nguy cơ thƣờng gặp và quan trọng nhất 

So với ngƣời không hút thuốc 

o Đã ngƣng hút thuốc:  RR = 2-2.4 

o Đang hút thuốc: RR: 4.5 

Ngƣng hút thuốc làm giảm nguy cơ 

Nguy cơ tăng tỷ lệ với lƣợng và thời gian phơi nhiễm 

85% nam giới tử vong do ung thƣ bàng quang có hút thuốc 

Phơi nhiễm nghề nghiệp:  

Hoá chất amine vòng thơm: 2-naphthylamine, hydrocarbon thơm đa vòng 

Công nhân nhuộm aniline nguy cơ cao gấp 30 lần so với dân số chung 

Thuốc: cyclophosphamide, phenacetin 

3.2. Kích thích mạn tính niệu mạc: 

Nhiễm Schitosoma haematobium: nguy cơ ung thƣ loại tế bào gai  

Sỏi niệu 

Viêm bàng quang 

Xạ trị vùng chậu 

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: Triệu chứng thƣờng gặp: 

Tiểu máu: 90%, đại thể hoặc vi thể, thƣờng không đau 

Hội chứng kích thích bàng quang (tiểu gấp, tiểu đau, tiểu lắt nhắt): 25% 
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Hội chứng tắc nghẽn: bí tiểu, cơn đau quặn thận 

Di căn xa 

2. Cận lâm sàng: 

2.1. Nội soi bàng quang + sinh thiết:  

Giúp chẩn đoán xác định ung thƣ bàng quang. 

Yêu cầu: 

 Mô tả tất cả sang thƣơng về đại thể: vị trí, kích thƣớc, hình dạng, bất thƣờng 

niêm mạc niệu đạo và bàng quang 

Nội soi bàng quang với ánh sáng trắng (cổ điển)  

 Tiêu chuẩn hiện thời 

 Nhạy với sang thƣơng dạng nhú  

 Hạn chế với sang thƣơng không dạng nhú, sang thƣơng phẳng, hoặc kích thƣớc 

nhỏ 

Kết hợp ánh sáng xanh (blue-light hay NBI_ narrow band image): so với ánh sáng 

trắng 

 Tăng tỷ lệ phát hiện thêm ung thƣ bàng quang 

 Tăng số lƣợng bƣớu phát hiện thêm 

 Tăng khả năng phát hiện ung thƣ dạng phẳng CIS ( carcinoma in situ) mà ánh 

sáng trắng thƣờng quy không phát hiện đƣợc. 

 Tỷ lệ phát hiện ung thƣ không xâm lấn (đặc biệt CIS) nhiều hơn 

2.2 Thăm khám vùng chậu bằng 2 tay trƣớc khi nội soi bàng quang (trong lúc 

vô cảm) giúp đánh giá mức độ xâm lấn tại chỗ tốt hơn hình ảnh học. 

2.3 Chụp cản quang hệ niệu (intravenous pyelogram - IVP): ít dùng, chủ yếu 

trong trƣờng hợp không có CT hoặc MRI: 

 Khảo sát hình ảnh đƣờng tiểu trên 

 Nên chụp trƣớc khi soi bàng quang (nếu bất thƣờng có thể soi bể thận ngƣợc 

dòng cùng lúc với nội soi bàng quang). 

2.4 CT hệ niệu: sử dụng phổ biến hơn so với chụp cản quang hệ niệu do cung cấp 

nhiều thông tin hơn. 

 Khảo sát 3 thì. 

 Không cản quang: phát hiện tổn thƣơng vôi hoá (sỏi niệu). 

 Thải thuốc sớm (sau vài phút): khảo sát tổn thƣơng ở thận, phân biệt hạch 

lympho và các cấu trúc khác 

 Pha bể thận: phát hiện các hình khuyết hệ tiết niệu 

2.5 Trƣờng hợp bƣớu nguy cơ cao và/hoặc xâm lấn cơ, cần đánh giá di căn hạch 

vùng, di căn xa bằng CT/MRI bụng chậu và khảo sát hình ảnh học vùng ngực FDG/PET 

CT có thể cung cấp thêm thông tin trong trƣờng hợp CT/MRI không thể xác định tái phát 

hoặc di căn. 

 2.6 Tế bào học nƣớc tiểu (urine cytology): hỗ trợ nội soi bàng quang phát hiện 

bƣớu grade cao. 

 Không nên dùng mẫu nƣớc tiểu buổi sáng do thƣờng có hiện tƣợng ly giải TB 
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 Độ nhạy 70% (so với nội soi bàng quang) 

 Chỉ định: 

+ Theo dõi BN ung thƣ bàng quang nguy cơ trung bình-cao 

+ Tầm soát ở các đối tƣợng không triệu chứng phơi nhiễm với các chất sinh ung 

+ Đánh giá ở BN có triệu chứng kích thích bàng quang trƣớc khi soi bàng quang 

 Trƣờng hợp TB học nƣớc tiểu (+), nội soi bàng quang (-), có thể do: 

+ Bƣớu niệu mạc đƣờng tiểu trên 

+ Carcinoma in situ: cần sinh thiết bàng quang ngẫu nhiên hoặc dƣới hƣớng dẫn 

ánh sáng động 

+ Bƣớu niệu đạo tuyến tiền liệt 

2.7 Các marker ung thƣ bàng quang:   

Không khuyến cáo dùng thay thế nội soi bàng quang trong quá trình theo dõi tái 

phát 

Không dùng thƣờng quy trong trƣờng hợp bƣớu nguy cơ thấp và nội soi bàng quang 

bình thƣờng 

Có thể dùng theo dõi đáp ứng điều trị BCG nội bàng quang (UroVysion FISH) và 

hỗ trợ nếu TB học nƣớc tiểu không xác định (UroVysion FISH và ImmunoCyt) 

2.8 Xạ hình xƣơng: 

Chỉ định 

 Đau xƣơng 

 Tăng photphastase kiềm 

3. Chẩn đoán giai đoạn: 

     Phân giai đoạn theo TNM (AJCC 8th): 

Bƣớu nguyên phát (T) 

TX Không thể đánh giá bƣớu nguyên phát 

T0 Không có bằng chứng bƣớu nguyên phát 

Ta Carcinoma dạng nhú không xâm lấn 

Tis Carcinoma tại chỗ (in situ): dạng phẳng 

T1 Bƣớu xâm lấn mô liên kết dƣới niêm 

T2 Bƣớu xâm lấn lớp cơ (muscularis propria) 

pT2a Bƣớu xâm lấn lớp cơ nông (nửa trong) 

pT2b Bƣớu xâm lấn lớp cơ sâu (nửa ngoài) 

T3 Bƣớu xâm lấn mô quanh bàng quang/mỡ 

pT3a Vi thể 

pT3b Đại thể (khối bên ngoài bàng quang) 

T4 Bƣớu xâm lấn: tuyến tiền liệt, túi tinh, tử cung, âm đạo, vách chậu, thành bụng 

T4a Bƣớu xâm lấn tuyến tiền liệt, tử cung, âm đạo 

T4b Bƣớu xâm lấn vách chậu và/hoặc thành bụng 

Hạch vùng (N): tất cả các hạch trên chỗ phân đôi ĐM chủ đƣợc xem là hạch di căn xa 
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NX Không khảo sát đƣợc hạch vùng 

N0 Không di căn hạch vùng 

N1 Di căn 1 hạch vùng trong khung chậu thật (hạch hạ vị, bịt, chậu ngoài, trƣớc xƣơng cùng) 

N2 Di căn nhiều hạch vùng trong khung chậu thật 

N3 Di căn đến hạch ĐM chậu chung 

Di căn xa (M) 

M0 Không di căn xa 

M1a Di căn hạch không phải hạch vùng 

M1b Di căn xa nơi khác 

 

Giai đoạn 0a Ta N0 M0 

Giai đoạn 0is Tis N0 M0 

Giai đoạn I T1 N0 M0 

Giai đoạn II T2a N0 M0 

 T2b N0 M0 

Giai đoạn IIIA T3a, T3b, T4a N0 M0 

 T1, T2, T3, T4a N1 M0 

Giai đoạn IIIB T1, T2, T3, T4a N2, N3 M0 

Giai đoạn IVA T4b N0 M0 

 T bất kỳ N bất kỳ M1a 

Giai đoạn IVB T bất kỳ N bất kỳ M1b 

 

Phân grade mô học theo WHO 1973 và 2004/2016 dành cho bƣớu không xâm lấn 

cơ 

Grade mô học theo WHO 1973 

Grade 1: biệt hoá tốt 

Grade 2: biệt hoá trung bình 

Grade 3: biệt hoá kém 

Grade mô học theo WHO 2004/2016 (sang thƣơng dạng nhú) 

U nhú niệu mạc (tổn thương lành tính hoàn toàn) 

Bƣớu tân sinh niệu mạc dạng nhú tiềm năng ác tính thấp (PUNLMP) 

Carcinoma niệu mạc dạng nhú grade thấp 

Carcinoma niệu mạc dạng nhú grade cao 

Phân loại mô học sang thƣơng dạng phẳng theo WHO 2004: 

Tăng sản niệu mạc không rõ tiềm năng ác tính (sang thƣơng phẳng không đặc điểm dạng nhú hoặc 

không điển hình) 

Không điển hình phản ứng (sang thƣơng phẳng có hình ảnh không điển hình) 

Không điển hình ý nghĩa không rõ (atypia of unknown significance) 

Nghịch sản niệu mạc 

CIS niệu mạc (luôn luôn grade cao) 

Carcinoma in situ (CIS): ung thƣ niệu mạc dạng phẳng, grade cao, không xâm lấn 

Phân loại CIS lâm sàng 
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Nguyên phát: CIS đơn độc, không tiền căn bƣớu niệu mạc trƣớc đây hoặc đồng thời 

Thứ phát: phát hiện CIS trong lúc theo dõi BN bƣớu niệu mạc 

Đồng thời: có mặt dạng bƣớu niệu mạc khác (dạng nhú, dạng không cuống) 

Phân loại mô học theo WHO 2004 bƣớu xâm lấn cơ 

Ung thƣ niệu mạc (> 90%) 

Ung thƣ niệu mạc có biệt hoá một phần dạng gai và/hoặc tuyến 

Ung thƣ niệu mạc dạng vi nhú và vi nang 

Biến thể dạng tổ (nested variant); u lympho biểu mô (lymphoepithelioma), u dạng tƣơng bào 

(plasmocytoid), TB không lồ (giant cell), không biệt hoá. 

Ung thƣ biểu mô có thành phần biệt hoá đệm nuôi (trophoblastic differentiation) 

Ung thƣ TB nhỏ 

Ung thƣ dạng sarcomatoid 

Ung thƣ biểu mô TB gai 

Ung thƣ biểu mô tuyến 
 

 

 

 

III. ĐIỀU TRỊ (dành cho ung thƣ niệu mạc): 

1. Xử trí ban đầu: 

1.1. Cắt đốt nội soi bướu (TURB): 

Mục tiêu: 

- Đánh giá giai đoạn và grade mô học 

- Cắt toàn bộ bƣớu có thể quan sát đƣợc 

Yêu cầu:  

- Tiến hành cắt đốt nội soi theo trình tự. 

- Cắt đốt 1 mảnh trong trƣờng hợp bƣớu nhú nhỏ (< 1 cm), có thành bàng quang 

bên dƣới. 

- Cắt đốt gồm nhiều mảnh trong trƣờng hợp bƣớu có đƣờng kính > 1 cm, bao gồm 

phần bƣớu nhú, thành bàng quang bên dƣới có lớp cơ, bờ diện cắt. 

- Hạn chế dùng dao đốt để tránh làm hỏng mô 

- Sinh thiết vùng niệu mạc bất thƣờng. 

- Sinh thiết vùng niệu mạc bình thƣờng ở vùng tam giác bàng quang, đỉnh bàng 

quang, thành trái, phải, trƣớc sau trong trƣờng hợp TB học nƣớc tiểu dƣơng tính hoặc 

nghi ngờ bƣớu nguy cơ cao (không phải dạng nhú). 

- Sinh thiết niệu đạo tuyến tiền liệt trong trƣờng hợp bƣớu ở vùng cổ bàng quang, 

nghi ngờ bƣớu dạng CIS, TB học nƣớc tiểu dƣơng tính mà không ghi nhận bƣớu ở bàng 

quang, bất thƣờng niệu đạo tuyến tiền liệt. 

- Lƣu trữ và gửi mẫu sinh thiết trong nhiều lọ, đánh dấu riêng biệt 

- Nếu sang thƣơng nhú to, có thể cần cắt đốt nhiều lần để cắt sạch bƣớu 

Chỉ định cắt đốt nội soi lần 2 khi: 

 Lần cắt đốt nội soi đầu không hoàn toàn thành do những lý do khác nhau 

 Không có lớp cơ trên mẫu mô, trừ trƣờng hợp bƣớu TaG1 hoặc CIS nguyên phát 

 Tất cả các bƣớu giai đoạn T1 
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 Tất cả trƣờng hợp bƣớu grade cao/G3, trừ CIS nguyên phát 

Thời điểm cắt đốt nội soi lần 2: 2-6 tuần sau lần cắt đốt lần đầu 

Cần cắt lại vị trí bƣớu nguyên phát. 

Tầm quan trọng TURB lần 2: 

 Có thể phát hiện thêm bƣớu còn sót lại (đến 55%) 

 Giảm tái phát có ý nghĩa 

 Cải thiện thời gian sống bệnh không tiến triển (PFS) 5 năm 

Bƣớu không cuống hoặc nghi ngờ Tis hoặc bƣớu grade cao, cần thêm 

 Sinh thiết theo bản đồ (mapping biopsy) 

 Sinh thiết niệu đạo tuyến tiền liệt 

 Bƣớu vùng cổ bàng quang: nguy cơ cao bƣớu niệu đạo tuyến tiền liệt đồng thời 

Các phƣơng pháp cắt đốt nội soi bƣớu bàng quang qua ngã niệu đạo:  

 Cắt đốt nội soi bƣớu bàng quang bằng hệ thống điện đơn cực, dung dịch tƣới rửa 

Sorbitol. 

 Cắt đốt nội soi bƣớu bàng quang bằng hệ thống điện lƣỡng cực, dung dịch tƣới 

rửa nƣớc muối sinh lý. 

 Cắt đốt nội soi bƣớu bàng quang bằng hệ thống laser Holmium, Thulium, dung 

dịch tƣới rửa nƣớc muối sinh lý. 

 Cắt đốt nội soi bƣớu bàng quang từng mảnh cổ điển hay cắt trọn bƣớu (en bloc 

resection). 

1.2. Kết quả giải phẫu bệnh: 

Thông tin cần trả lời trong kết quả giải phẫu bệnh. 

 Grade mô học 

 Độ xâm lấn của bƣớu 

 Có carcinoma in situ hay không? 

 Có mô cơ trên mẫu bệnh phẩm hay không ?  

 Có xâm lấn cơ hay không ? 

2. Điều trị bướu bàng quang chưa xâm lấn cơ (Ta, T1, Tis): 

2.1. Mục tiêu điều trị: 

 Hết bƣớu  

 Giảm tỷ lệ tái phát 

 Dự phòng nguy cơ bƣớu tiến triển đến giai đoạn cao hơn 

2.2. Điều trị hỗ trợ (intravesical therapy) sau TURBT: 
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Nguy cơ Định nghĩa Khuyến cáo 

Thấp Bƣớu TaG1, đơn độc, nguyên phát 

(bƣớu tân sinh niệu mạc dạng nhú 

tiềm năng ác tính thấp - PUNLMP, 

grade thấp), < 3 cm, không CIS 

Hoá trị nội bàng quang sau cắt đốt 

nội soi 

Trung bình Tất cả các trƣờng hợp không thoả định 

nghĩa nguy cơ thấp và nguy cơ cao 

Tỷ lệ tái phát thấp (tái phát > 1 năm) 

và điểm tái phát theo EORTC < 5: 

hoá trị nội bàng quang liều duy nhất 

sau TURB 

Tất cả BN: điều trị BCG 1 năm (tấn 

công + mỗi 3 tuần vào tháng thứ 3, 6, 

12); hoặc hoá trị nội bàng quang 

(chƣa rõ phác đồ tối ƣu) tối đa 1 năm 

Nguy cơ cao Có 1 trong các tiêu chí sau: 

Bƣớu T1 

Bƣớu G3 (grade cao) 

CIS 

Bƣớu TaG1G2/grade thấp, đa ổ, 

tái phát, kích thƣớc lớn (> 3 cm) 

Xem xét TURB lần 2 trong vòng 6 

tuần sau TURB lần đầu 

Điều trị BCG nội bàng quang từ 1-3 

năm hoặc cắt bàng quang ở nhóm 

nguy cơ cao nhất 

Nhóm nguy cơ cao nhất 

Bƣớu T1G3/grade cao kèm CIS đồng 

thời, T1G3/grade cao đa ổ hoặc kích 

thƣớc lớn và/hoặc T1G3/grade cao tái 

phát, T1G3/grade cao kèm CIS ở niệu 

đạo tuyến tiền liệt, các dạng mô học 

biến thể của ung thƣ niệu mạc, xâm 

lấn mạch máu, bạch huyết 

Xem xét cắt bàng quang tận gốc nếu 

BN từ chối điều trị BCG từ 1-3 năm 

Thất bại sau BCG Cắt bàng quang tận gốc 

 

Hoá trị nội bàng quang: 

Liều duy nhất ngay sau phẫu thuật (trong vòng 24 giờ sau TURB, thƣờng trong 

vòng 2h): có thể làm giảm tỷ lệ tái phát trong trƣờng hợp nguy cơ thấp và một vài trƣờng 

hợp nguy cơ trung bình.  

Chƣa có bằng chứng khác biệt hiệu quả giữa các thuốc mitomycin C, epirubicin, 

doxorubicin, gemcitabine 

Hoá trị tiếp theo: có thể làm giảm sống còn không tái phát trong trƣờng hợp bƣớu 

nguy cơ trung bình, nhƣng không dự phòng tiến triển 

Thời gian lƣu thuốc tại bàng quang từ 1-2 giờ 

Điều trị miễn dịch BCG nội bàng quang (tấn công và duy trì):  

- BCG là chuẩn vi khuẩn Mycobacterium bovis giảm độc lực 
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- Bơm vào bàng quang sẽ kích thích đáp ứng miễn dịch tại niêm mạc, giúp tiêu 

diệt TB ung thƣ 

+ Vi khuẩn gắn vào TB bƣớu và đƣợc hấp thụ 

+ TB miễn dịch (bạch cầu hạt, đại thực bào, lymphocyte) di chuyển vào mô (phản 

ứng viêm) tiêu diệt bƣớu 

+ TB càng ít biệt hoá, càng nhạy với BCG 

BCG làm giảm tỷ lệ tái phát và dự phòng/trì hoãn bệnh tiến triển tốt hơn so với hoá 

trị nội bàng quang, tuy nhiên độc tính nhiều hơn. 

Có thể điều trị BCG ở những trƣờng hợp tái phát sau hoá trị nội bàng quang. Hoá trị 

nội bàng quang trƣớc đó không ảnh hƣởng hiệu quả của BCG 

Chống chỉ định tuyệt đối: 

- Trong vòng 2 tuần đầu sau TURB 

- Tiểu máu đại thể 

- Sau chấn thƣơng do đặt thông tiểu 

- Nhiễm trùng niệu có triệu chứng 

Lưu ý: Không điều trị nội bàng quang (hoá trị, BCG) nếu bƣớu xâm lấn lớp cơ 

Phân loại điều trị không thành công BCG nội bàng quang 

Phân loại Mô tả Điều trị 

Thất bại BCG Phát hiện ung thƣ xâm 

lấn cơ trong quá trình 

theo dõi 

 1. Cắt bàng quang tận gốc 

2. Chiến lƣợc điều trị bảo tồn 

ở BN không phù hợp cắt bàng 

quang tận gốc 

Bƣớu kháng BCG 1. Hiện diện bƣớu dạng 

nhú grade cao sau 3 tháng. 

Điều trị bảo tồn với BCG 

tăng nguy cơ bệnh tiến 

triển 

1. Cắt bàng quang tận gốc 

2. Chiến lƣợc điều trị bảo tồn 

ở BN không phù hợp cắt bàng 

quang tận gốc 

2. Hiện diện CIS (không 

đồng thời với bƣớu dạng 

nhú) vào thời điểm 3 và 6 

tháng. 

Nếu hiện diện CIS ở thời 

điểm 3 tháng, thêm 1 lƣợt 

BCG có thể gây đáp ứng hoàn 

toàn > 50% các trƣờng hợp 

3. Bƣớu grade cao xuất 

hiện trong quá trình điều trị 

(Tái phát grade thấp trong 

và sau điều trị BCG không 

đƣợc xem là thất bại với 

BCG) 

1. Cắt bàng quang tận gốc 

2. Chiến lƣợc điều trị bảo tồn 

ở BN không phù hợp cắt bàng 

quang tận gốc 

Tái phát grade cao/G3 

sau điều trị BCG 

 1. Cắt bàng quang tận gốc 

2. Lặp lại BCG 

3. Chiến lƣợc điều trị bảo tồn 
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ở BN không phù hợp cắt bàng 

quang tận gốc 

Không dung nạp BCG  Tác dụng phụ nặng xảy ra 

trƣớc khi hoàn tất  điều trị 

tấn công BCG 

1. Hoá trị nội bàng quang 

2. Cắt bàng quang tận gốc 

Tái phát không phải 

grade cao/G3 sau điều 

trị bƣớu nguyên phát 

nguy cơ trung bình 

  1. Lặp lại BCG hoặc hoá trị 

nội bàng quang 

2. Cắt bàng quang tận gốc 

 

2.3. Cắt bàng quang tận gốc trong ung thƣ không xâm lấn cơ 

Cơ sở: 

- Đánh giá giai đoạn bƣớu T1 có độ chính xác thấp: 27-51% tăng giai đoạn đến 

bƣớu xâm lấn cơ sau cắt bàng quang tận gốc 

- Một số BN diễn tiến đến bƣớu xâm lấn cơ 

Phân loại: 

- Cắt bàng quang tận gốc tức thì: ngay sau chẩn đoán ung thƣ bàng quang chƣa xâm 

lấn cơ. Cân nhắc trong trƣờng hợp nguy cơ bệnh tái phát cao nhất 

- Cắt bàng quang tận gốc sớm: sau thất bại với BCG. Trì hoãn cắt bàng quang tận 

gốc làm giảm sống còn chuyên biệt do ung thƣ. 

Cân bằng giữa lợi ích cắt bàng quang tận gốc và nguy cơ, tai biến phẫu thuật, chất 

lƣợng cuộc sống của BN. 

2.4. Theo dõi bướu chưa xâm lấn cơ 

- Nội soi bàng quang lần đầu vào tháng thứ 3 sau TURB giúp tiên lƣợng tái phát và 

tiến triển 

- Bƣớu nguy cơ thấp: nội soi bàng quang vào tháng thứ 3, nếu (-), lặp lại sau 9 

tháng, sau đó mỗi năm đến 5 năm 

- Bƣớu nguy cơ cao: nội soi bàng quang và tế bào học nƣớc tiểu vào tháng thứ 3. 

Nếu (-), lặp lại ỗi 3 tháng trong 2 năm, sau đó mỗi 6 tháng đến khi 5 năm. Có thể tái phát 

sau 10 năm, cần theo dõi suốt đời. 

- Nguy cơ trung bình: nội soi bàng quang trong khoảng thời gian theo dõi giữa nguy 

cơ thấp và nguy cơ cao 

- Không có biện pháp không xâm lấn nào có thể thay thế nội soi.  

- Bƣớu nguy cơ cao, đa ổ: nguy cơ bƣớu niệu mạc tái phát đƣờng tiết niệu trên tăng, 

cần CT hoặc IVU đƣờng tiết niệu trên hàng năm 

- Cân nhắc sinh thiết lại sau điều trị nội bàng quang trong trƣờng hợp bƣớu CIS 

- Xét nghiệm nƣớc tiểu giúp cải thiện theo dõi bằng nội soi bàng quang 

- Ta grade thấp/G1-G2: siêu âm có thể dùng để theo dõi trong trƣờng hợp không thể 

soi bàng quang hoặc BN từ chối soi bàng quang 

2.5 Các khuyến cáo trong điều trị ung thƣ bàng quang chƣa xâm lấn cơ: 
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1. Trong lúc cắt đốt nội soi bƣớu bàng quang, bác sĩ nên soi kiểm tra toàn bộ 

bàng quang và niệu đạo. Đánh giá kích thƣớc, vị trí, hình dạng, số lƣợng bƣớu và những 

bất thƣờng niệu mạc khác. Các kỹ thuật hỗ trợ nhƣ ánh sáng xanh ( NBI), làm tăng hiệu 

quả chẩn đoán và điều trị(Ý kiến chuyên gia). 

2. Ở bệnh nhân mới đƣợc chẩn đoán ung thƣ bàng quang, nếu có thể, bác sĩ nên 

cắt hết tất cả các bƣớu bàng quang quan sát đƣợc. (Ý kiến chuyên gia). 

3. Việc đánh giá hình ảnh đƣờng tiết niệu trên là cần thiết trong chẩn đoán bƣớu 

bàng quang. (Ý kiến chuyên gia). 

4. Ở bệnh nhân có tiền sử bƣớu bàng quang không xâm lấn cơ có nội soi bàng 

quang bình thƣờng và tế bào học nƣớc tiểu bất thƣờng. Bác sĩ nên xem xét sinh thiết niệu 

đạo tuyến tiền liệt, hình ảnh học đƣờng tiểu trên, nội soi bàng quang với kỹ thuật hỗ trợ 

(nhƣ ánh sáng xanh NBI), nội soi niệu quản, sinh thiết bàng quang ngẫu nhiên. (Ý kiến 

chuyên gia). 

PHÂN TẦNG NGUY CƠ: 

5. Tại mỗi thời điểm bắt đầu kế hoạch điều trị (lần đầu, tái phát), bác sĩ nên tiến 

hành đánh giá: phân giai đoạn lâm sàng, phân tầng nguy cơ: thấp, trung bình, cao (C) 

CÁC DẠNG MÔ HỌC KHÁC: 

6. Bác sĩ giải phẩu bệnh nên xem xét lại khi nghi ngờ có biến thể mô học 

(micropapillary, nested, plasmacytoid, neuroendocrine, sarcomatoid), hoặc biến thể mô 

học dạng tuyến, dạng tế bào vảy, sự hiện diện của LVI 

7. Khi xem xét bảo tồn bàng quang ở bệnh nhân có biến thể mô học lạ, bác sĩ nên 

cắt đốt nội soi lần 2 sau 4 đến 6 tuần tính từ lần đầu tiên. (Ý kiến chuyên gia) 

8. Ở bệnh nhân có tăng giai đoạn (upstaging) và có biến thể mô học lạ, bác sĩ nên 

xem xét cắt bàng quang tận gốc. (Ý kiến chuyên gia) 

XÉT NGHIỆM NƢỚC TIỂU SAU CHẨN ĐOÁN UNG THƢ BÀNG QUANG: 

9. Theo dõi bệnh nhân ung thƣ bàng quang không xâm lấn cơ, bác sĩ không nên 

dùng dấu ấn sinh học nƣớc tiểu thay cho soi bàng quang. (B) 

10.  Bệnh nhân ung thƣ bàng quang nguy cơ thấp và soi bàng quang bình thƣờng, 

bác sĩ không nên dùng xét nghiệm dấu ấn sinh học hay tế bào học nƣớc tiểu thƣờng quy 

khi theo dõi (Ý kiến chuyên gia) 

11. Bệnh nhân ung thƣ bàng quang không xâm lấn cơ, bác sĩ có thể dùng các dấu 

ấn sinh học để đánh giá đáp ứng của BCG nội bàng quang (UroVysion FISH) . (Ý kiến 

chuyên gia) 

CẮT ĐỐT NỘI SOI BƢỚU BÀNG QUANG LẦN 2: THỜI ĐIỂM, KỸ 

THUẬT, MỤC TIÊU, CHỈ ĐỊNH: 

12. Bệnh nhân bƣớu bàng quang không xâm lấn cơ mà lần 1 chƣa cắt hết bƣớu, 

bác sĩ nên làm lần 2 cắt hết tất cả các khối bƣớu nếu kỹ thuật cho phép. (Ý kiến chuyên 

gia) 

13. Bệnh nhân nguy cơ cao, bƣớu Ta biệt hóa kém, bác sĩ nên cắt đốt nội soi lần 2 

ở vị trí bƣớu lần 1 trong 6 tuần tính từ lần 1 (C) 
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14. Bệnh nhân bƣớu T1, bác sĩ nên cắt đốt nội soi lần 2 ở vị trí bƣớu lần 1 trong 

vòng 6 tuần tính từ lần cắt đốt nội soi thứ 1 (B) 

HÓA TRỊ NỘI BÀNG QUANG, LIỆU PHÁP BCG: 

15. Bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã biết bƣớu bàng quang nguy cơ thấp hoặc trung 

bình, bác sĩ nên hóa trị nội bàng quang sau mổ 1 lần trong vòng 24h sau cắt đốt nội soi 

bƣớu bàng quang. Bệnh nhân nghi ngờ thủng hoặc cắt đốt nội soi quá sâu, bác sĩ không 

nên hóa trị nội bàng quang sau mổ (B) 

16. Bệnh nhân nguy cơ thấp, bác sĩ có thể không hóa trị nội bàng quang (C) 

17. Bệnh nhân nguy cơ trung bình, bác sĩ nên hóa trị nội bàng quang hoặc dùng 

liệu pháp miễn dịch chu kỳ 6 tuần (B) 

18. Bệnh nhân CIS, T1 biệt hóa kém, Ta nguy cơ cao, bác sĩ nên áp dụng liệu 

pháp BCG 6 tuần (B) 

19. Bệnh nhân nguy cơ trung bình, đáp ứng hoàn toàn với hóa trị nội bàng quang, 

bác sĩ nên duy trì điều trị (C) 

20. Bệnh nhân nguy cơ trung bình, đáp ứng hoàn toàn với BCG, bác sĩ nên duy trì 

BCG 1 năm (C) 

21. Bệnh nhân nguy cơ cao, hoàn toàn đáp ứng với BCG, bác sĩ nên tiếp tục duy 

trì BCG 3 năm (B) 

BCG Ở BỆNH NHÂN TÁI PHÁT: 

22. Bệnh nhân nguy cơ cao hoặc trung bình có tái phát hoặc tế bào học nƣớc tiểu 

dƣơng tính sau liệu pháp nội bàng quang, bác sĩ nên xem xét sinh thiết niệu đạo tuyến 

tiền liệt và đánh giá đƣờng tiểu trên trƣớc khi áp dụng thêm liệu pháp nội bàng quang (C) 

23. Bệnh nhân nguy cơ cao hoặc trung bình có bƣớu bàng quang Ta hoặc CIS tái 

phát sau chu kỳ BCG nội bàng quang đầu tiên, bác sĩ nên xem xét dùng BCG chu kỳ thứ 

2 (C) 

24. Bệnh nhân có thể phẫu thuật, tái phát bƣớu bàng quang T1 biệt hóa kém sau 

chu kỳ BCG nội bàng quang lần đầu, bác sĩ nên xem xét cắt bàng quang tận gốc (C) 

25. Bác sĩ không nên điều trị BCG ở bệnh nhân không nhạy với BCG, hoặc ở 

bệnh nhân đã có bằng chứng tái phát sau cắt đốt nội soi thỏa các điều kiện: biệt hóa kém, 

bƣớu bàng quang không xâm lấn cơ, CIS trong vòng 6 tháng với 2 chu kỳ BCG (C) 

26. Bệnh nhân bƣớu bàng quang không xâm lấn cơ nguy cơ cao hoặc trung bình 

không muốn hoặc không phù hợp với cắt bàng quang sau 2 chu kỳ BCG, bác sĩ có thể 

đăng ký làm thử nghiệm lâm sàng, hoặc hóa trị nội bàng quang khi không có thử nghiệm 

lâm sàng có sẵn. (Ý kiến chuyên gia) 

VAI TRÒ CỦA CẮT BÀNG QUANG TRONG UNG THƢ BÀNG QUANG 

KHÔNG XÂM LẤN CƠ: 

27. Bệnh nhân Ta nguy cơ trung bình hoặc thấp, bác sĩ không nên cắt bàng quang 

tận gốc cho đến khi tất cả các phƣơng pháp bảo tồn bàng quang thất bại. (Ý kiến chuyên 

gia) 
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28. Bệnh nhân nguy cơ cao phù hợp phẫu thuật có bƣớu bàng quang T1 biệt hóa 

kém lặp lại nhiều lần sau cắt đốt nội soi, hoặc bƣớu T1 nghĩ đến CIS, LVI hoặc dạng mô 

học không điển hình khác, bác sĩ nên xem xét cắt bàng quang tận gốc (C) 

29. Bệnh nhân nguy cơ cao tái phát trong vòng 1 năm, đã điều trị 2 chu kỳ BCG 

hoặc đang duy trì BCG, bác sĩ nên cắt bàng quang tận gốc (C) 

VAI TRÒ NỘI SOI BÀNG QUANG CÓ TƢƠNG PHẢN: 

30. Bệnh nhân ung thƣ bàng quang không xâm lấn cơ, bác sĩ nên soi bàng quang 

với ánh sáng xanh để tăng khả năng phát hiện bƣớu và giảm tái phát (B) 

31. Bệnh nhân ung thƣ bàng quang không xâm lấn cơ, bác sĩ nên dùng NBI để 

tăng khả năng phát hiện bƣớu và giảm tái phát(C) 

CHIẾN LƢỢC THEO DÕI: 

32. Sau chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thƣ bàng quang không xâm lấn cơ, 

bác sĩ nên soi bàng quang trong 3 đến 4 tháng sau phẫu thuật. (Ý kiến chuyên gia). Chƣa 

có xét nghiệm nào có thể thay thế nội soi bàng quang trong chẩn đoán và theo dõi điều trị 

bƣớu bàng quang. 

33. Bệnh nhân nguy cơ thấp có soi bàng quang lần đầu âm tính, bác sĩ nên soi 

bàng quang lần 2 từ 6 đến 9 tháng , rồi mỗi 1 năm. (C) 

34. Bệnh nhân không triệu chứng có ung thƣ bàng quang không xâm lấn cơ nguy 

cơ thấp, bác sĩ không nên kiểm tra đƣờng tiểu trên thƣờng quy. (Ý kiến chuyên gia) 

35. Bệnh nhân với bệnh sử bƣớu Ta biệt hóa tốt và bƣớu dạng nhú nhỏ, bác sĩ có 

thể xem xét cắt đốt nội soi tại phòng khám gia đình thay thế cho cắt đốt nội soi dƣới gây 

mê. (Ý kiến chuyên gia) 

36. Bệnh nhân nguy cơ trung bình soi bàng quang lần đầu âm tính, bác sĩ nên soi 

bàng quang và làm tế bào học nƣớc tiểu mỗi 3 – 6 tháng trong 2 năm, sau đó là 6-12 

tháng trong năm thứ 3 và thứ 4, sau đó là hàng năm . (Ý kiến chuyên gia) 

37. Bệnh nhân nguy cơ cao soi bàng quang lần đầu âm tính, bác sĩ nên soi bàng 

quang và làm tế bào học nƣớc tiểu mỗi 3 – 4 tháng trong 2 năm, sau đó là mỗi 6 tháng 

trong năm thứ 3 và thứ 4, và sau đó là hàng năm. (Ý kiến chuyên gia)  

38. Bệnh nhân nguy cơ trung bình và nguy cơ cao, bác sĩ nên xem xét thực hiện 

hình ảnh học đƣờng tiểu trên mỗi 1 năm cho tới 2 năm. (Ý kiến chuyên gia) 

3. Bướu bàng quang xâm lấn cơ: 

3.1. Mục tiêu: 

- Xác định cắt bàng quang tận gốc / điều trị bảo tồn? 

- Cần điều trị toàn thân (tân hỗ trợ/hỗ trợ)? 

3.2. Tiên lƣợng: giai đoạn TNM: là yếu tố tiên lƣợng quan trọng nhất 

3.3 .Phẫu thuật: 

- Không khác biệt tiên lƣợng sau cắt bàng quang trong trƣờng hợp bƣớu T2 nguyên 

phát và bƣớu Ta/T1 tiến triển xâm lấn lớp cơ. 

- Cắt bàng quang tận gốc: điều trị tiêu chuẩn 
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Nam: cắt bàng quang-tuyến tiền liệt + nạo hạch chậu 2 bên ± cắt niệu đạo. Bảo tồn 

bó mạch TK-mạch máu dọc 2 bên tuyến tiền liệt và cạnh trực tràng có thể bảo tồn khả 

năng cƣơng 

Nữ: cắt bàng quang + niệu đạo + thành trƣớc âm đạo + tử cung (đoạn chậu trƣớc) 

- Cắt bàng quang bán phần 

Chỉ định: bƣớu cT2 đơn độc, vị trí có thể cắt bán phần đủ đảm bảo bờ diện cắt, 

không kèm CIS khi sinh thiết ngẫu nhiên 

Nên kết hợp hoá trị tân hỗ trợ với phác đồ có cisplatin 

- Nạo hạch chậu 2 bên: 

Tối thiểu: bao gồm hạch chậu chung, chậu trong, chậu ngoài, hạch chậu bịt 

Cân nhắc nạo hạch chậu -bẹn và/hoặc hoá xạ đồng thời trong trƣờng hợp bƣớu ≥ T3 

- Chuyển lƣu nƣớc tiểu 

- Có kiểm soát: không cần túi chứa nƣớc tiểu ngoài da 

 Túi chứa nƣớc tiểu dƣới da: thông tiểu định kỳ 

 Túi chứa nối với niệu đạo: bàng quang tân tạo bằng ruột 

- Không kiểm soát: dùng hồi tràng làm kênh dẫn nƣớc tiểu, cần túi chứa nƣớc tiểu 

ngoài da 

3.4. Điều trị bảo tồn: Cắt đốt nội soi TURBT +/- Hoá xạ trị đồng thời 

Chỉ định: Không phù hợp hoặc từ chối cắt bàng quang tận gốc 

Yếu tố cân nhắc quyết định điều trị bảo tồn: 

- Vị trí bƣớu 

- Mức độ xâm lấn 

- Kích thƣớc bƣớu 

- Tình trạng niệu mạc không liên quan 

- Tình trạng bệnh nhân: dung tích và chức năng bàng quang, bệnh lý đi kèm 

Bảo tồn bàng quang thƣờng là chọn lựa thay thế cắt bàng quang tận gốc trong 

trƣờng hợp bƣớu nhỏ đơn độc, hạch (-), không CIS, thận không ứ nƣớc, chức năng bàng 

quang còn tốt. 

BN có tình trạng nội khoa chịu đƣợc cắt bàng quang tận gốc có thận ứ nƣớc không 

phù hợp điều trị bảo tồn. 

Hoá trị đơn độc sau TURB còn đang đƣợc nghiên cứu. 

3.5.  Điều trị toàn thân: 

- Điều trị tân hỗ trợ có liên quan với lợi ích sống còn, tuy nhiên chƣa thể xác định 

yếu tố xác định nhóm BN có lợi từ điều trị. Nhiều BS chọn lựa phẫu thuật triệt căn hơn là 

hoá trị tân hỗ trợ trƣớc. 

- Điều trị hỗ trợ: dành cho BN nguy cơ tái phát cao theo pTNM 

Chỉ định: 

+ Carcinoma niệu mạc 

+ Đủ điều kiện hoá trị phác đồ có platinum 

+ WHO/ECOG PS < 2 hoặc KPS > 70 

+ Độ thanh thải creatinine ≥ 60 ml/phút 
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+ Không có bằng chứng giảm thính lực 

+ Bệnh lý thần kinh ngoại biên ≤ độ 1 

+ Không có suy tim sung huyết 

+ Bƣớu nguy cơ cao 

+ Bƣớu xâm lấn khỏi lấm cơ (pT3 hoặc pT4) và/hoặc 

+ Di căn hạch pN(+) 

Nguyên tắc: 

- Phác đồ ƣa chuộng: DDMVAC 3-4 chu kỳ hoặc Gemcitabine-Cisplatin (GC) 4 

chu kỳ 

Khác: CMV 3 chu kỳ 

- BN không phù hợp điều trị cisplatin, không có bằng chứng hoá trị chu phẫu 

- Hoá trị tân hỗ trợ đƣợc ƣa chuộng hơn điều trị hỗ trợ do mức độ bằng chứng cao 

hơn 

- Phác đồ GC 

+ Có thể thay thế DDMVAC 

+ Chu kỳ 21 và 28 ngày đều đƣợc chấp nhận. Chu kỳ 21 ngày dung nạp tốt hơn 

- Không nên thay thế cisplatin bằng carboplatin trong điều trị chu phẫu. Nếu BN có 

suy thận nhẹ, có thể chia liều cisplatin 

- Cần tính độ lọc cầu thận eGFR để đánh giá phù hợp điều trị cisplatin 

4. Di căn: 

- Khoảng 25% BN ung thƣ xâm lấn lớp cơ có biểu hiện di căn. 

- Hóa trị toàn thân là điều trị tiêu chuẩn trong trƣờng hợp xâm lấn tại chỗ hoặc di 

căn không thể phẫu thuật đƣợc. OS-5 năm khoảng 15% 

- Tổng trạng kém (ECOG, KPS ≥ 2), di căn tạng (phổi, gan, xƣơng) là yếu tố tiên 

lƣợng xấu 

4.1. Mục tiêu điều trị: 

- Cải thiện sống còn. 

- Duy trì chất lƣợng cuộc sống. 

4.2 Nguyên tắc điều trị toàn thân: 

Điều trị bƣớc 1 

Phác đồ có cisplatin (GC và DDMVAC) giúp cải thiện sống còn 

BN không phù hợp với cisplatin 

Thay thế bằng carboplatin: Gemcitabine-Carboplatin  

Sử dụng phác đồ không có platinum:Gemcitabine, Gemcitabine-Paclitaxel, … 

Miễn dịch: Aterzolizumab, Pembrolizumab 

Điều trị bƣớc sau: 

- Miễn dịch: Pembrolizumab, Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab, Avelumab 

- Hoá trị: nab-paclitaxel, Paclitaxel hoặc Docetaxel, Gemcitabine, Pemetrexed, 

DDMVAC, Gemcitabine-Cisplatin, Ifosfamide, Methotrexate, Ifosfamide-Doxorubicin-

Gemcitabine 
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IV. THEO DÕI (chuyển phần này lên mục theo dõi bƣớu bàng quang chƣa xâm 

lấn cơ): 

1. Bướu chưa xâm lấn cơ 

- Nội soi bàng quang lần đầu vào tháng thứ 3 sau TURB giúp tiên lƣợng tái phát và 

tiến triển 

- Bƣớu nguy cơ thấp: nội soi bàng quang vào tháng thứ 3, nếu (-), lặp lại sau 9 

tháng, sau đó mỗi năm đến 5 năm 

- Bƣớu nguy cơ cao: nội soi bàng quang và tế bào học nƣớc tiểu vào tháng thứ 3. 

Nếu (-), lặp lại ỗi 3 tháng trong 2 năm, sau đó mỗi 6 tháng đến khi 5 năm. Có thể tái phát 

sau 10 năm, cần theo dõi suốt đời. 

- Nguy cơ trung bình: nội soi bàng quang trong khoảng thời gian theo dõi giữa nguy 

cơ thấp và nguy cơ cao 

- Không có biện pháp không xâm lấn nào có thể thay thế nội soi.  

- Bƣớu nguy cơ cao, đa ổ: nguy cơ bƣớu niệu mạc tái phát đƣờng tiết niệu trên tăng, 

cần CT hoặc IVU đƣờng tiết niệu trên hàng năm 

- Cân nhắc sinh thiết lại sau điều trị nội bàng quang trong trƣờng hợp bƣớu CIS 

- Xét nghiệm nƣớc tiểu giúp cải thiện theo dõi bằng nội soi bàng quang 

- Ta grade thấp/G1-G2: siêu âm có thể dùng để theo dõi trong trƣờng hợp không thể 

soi bàng quang hoặc BN từ chối soi bàng quang 

2. Bướu xâm lấn cơ 

- Theo dõi XN nƣớc tiểu, hình ảnh học bụng chậu mỗi 3-6 tháng trong 2 năm đầu, 

sau đó mỗi năm đến đủ 5 năm. 

V. TẦM SOÁT 

Chƣa đủ bằng chứng khuyến cáo tầm soát ung thƣ bàng quang ở ngƣời trƣởng thành 

không triệu chứng (USPSTF) 

Lƣu đồ 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

THẬN MÓNG NGỰA 

I. ĐỊNH NGHĨA:  

Thận móng ngựa là loại dị tật phổ biến nhất trong nhóm các bất thƣờng do 2 thận 

hòa nhập vào nhau. Thận móng ngựa bao gồm hai quả thận hoạt động riêng biệt và kết 

nối lại ở cực dƣới 2 thận bởi một eo nhu mô thận có chức năng hoặc chỉ là mô sợi băng 

ngang đƣờng giữa của cơ thể. Thận móng ngựa thƣờng nằm thấp hơn, xoay không bình 

thƣờng, và bể thận thƣờng nằm về phía trƣớc của mỗi thận. 

II. DỊCH TỂ:  

Thận móng ngựa xảy ra trong 1/400-800 ca sinh. Xuất hiện ở nam giới gấp 2 lần ở 

nữ giới. Không có yếu tố di truyền đƣợc biết có liên quan, mặc dù một số báo cáo ghi 

nhận thận móng ngựa xuất hiện ở cả 2 cá thể trong một cặp song sinh.  

III. BỆNH HỌC:  

Bản thân thận móng ngựa không gây triệu chứng. Tuy nhiên, bất thƣờng giải phẫu 

học khiến thận móng ngựa dễ xuất hiện bệnh lý hơn so với thận bình thƣờng. Việc cung 

cấp máu nhiều, hệ thống mạch máu bất thƣờng, sự hiện diện của eo thận và bất thƣờng 

của niệu quản cũng góp phần vào tỉ lệ ứ nƣớc, hình thành sỏi, nhiễm khuẩn và ung thƣ 

cao hơn so với thận bình thƣờng.  

Bệnh lý phổ biến nhất ở thận móng ngựa là tắc nghẽn khúc nối bể thận niệu quản 

(UPJ), xảy ra trong 35% bệnh nhân. Nó gây ra hầu hết các vấn đề. Tắc nghẽn là do niệu 

quản nối vào bể thận ở vị trí cao hơn bình thƣờng nên chuyển lƣu nƣớc tiểu kém. Các 

niệu quản phải vƣợt qua eo nối 2 thận cũng có thể góp phần và sự tắc nghẽn. Dãn hệ 

thống đài bể thận không tắc nghẽn ở thận móng ngựa phải đƣợc phân biệt với sự giãn có 

tắc nghẽn bằng xạ hình thận.  

Sỏi niệu xuất hiện trong thận móng ngựa khoảng 20% bệnh nhân. Sự hình thành sỏi 

đƣợc cho là do sự ứ trệ nƣớc tiểu hoặc tắc nghẽn UPJ gây chƣớng nƣớc và cản trở đƣờng 

thoát của sỏi. Hƣớng của đài thận bất thƣờng cũng làm suy yếu hệ thống dẫn lƣu và dẫn 

đến ứ nƣớc tiểu.  

Ứ trệ nƣớc tiểu và sỏi niệu cũng khiến thận móng ngựa bị dễ bị nhiễm khuẩn tiết 

niệu và xảy ra ở 27-41% bệnh nhân. Ngƣợc dòng bàng quang niệu quản là một nguyên 

nhân của nhiễm khuẩn niệu ở thận móng ngựa nhất là ở trẻ em.  

Một số bệnh ung thƣ thƣờng gặp ở thận móng ngựa. Điều này đƣợc cho là do các 

yếu tố gây dị dạng bẩm sinh và sự nhạy cảm của thận móng ngựa đối với một số ung thƣ 

nhất định. Ung thƣ tế bào thận là loại ung thƣ thận phổ biến nhất ở thận móng ngựa, 

chiếm 45% các khối bƣớu. Tỉ lệ mắc ung thƣ tế bào thận ở thận móng ngựa là không 

khác với thận bình thƣờng.  
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Ung thƣ tế bào chuyển tiếp chiếm 20% và sarcoma là 7% các khối bƣớu. Nguy cơ 

tƣơng đối của ung thƣ biểu mô tế bào chuyển tiếp trong thận móng ngựa tăng từ 3 đến 4 

lần. Điều này đƣợc cho là do tắc nghẽn mãn tính, sỏi, hoặc nhiễm trùng ở thận.  

Tỉ lệ bƣớu Wilms và các khối bƣớu carcinoid cũng cao hơn trong thận móng ngựa. 

Bƣớu Wilms chiếm khoảng 28% các tổn thƣơng ác tính. Nguy cơ tƣơng đối của bƣớu 

Wilms tăng lên gấp 2 lần ở thận móng ngựa. Một nửa trong số này có bƣớu phát sinh từ 

eo nối hai thận.  

IV. TRIỆU CHỨNG:  

Gần một phần ba số bệnh nhân có thận móng ngựa không có triệu chứng.  

Khám lâm sàng có thể cho thấy một khối chắc đƣờng giữa bụng dƣới, nằm phía trên 

cột sống (Eo thận móng ngựa).  

Các triệu chứng thƣờng là do tắc nghẽn, sỏi, hoặc nhiễm khuẩn niệu.  

Ở trẻ em, nhiễm khuẩn đƣờng tiết niệu là triệu chứng phổ biến nhất. Triệu chứng 

lâm sàng của bệnh tƣơng tự nhƣ trong một quả thận bình thƣờng. Tuy nhiên, các triệu 

chứng có thể mơ hồ. Thay vì đau hông lƣng, đau bụng, và các triệu chứng tiêu hóa nhƣ 

buồn nôn, đầy bụng và bụng chƣớng có thể chiếm ƣu thế ở trẻ.  

Thận móng ngựa dễ bị ảnh hƣởng bởi các chấn thƣơng bụng vì nó không đƣợc bảo 

vệ bởi khung xƣơng sƣờn và có thể bị nén hoặc vỡ trên nền cột sống thắt lƣng bằng một 

áp lực lớn ở bụng. Điều này có thể xảy ra trong một vụ tai nạn xe hơi khi nạn nhân bị giữ 

lại bởi đai an toàn; thận móng ngựa khi đó bị nén giữa đai an toàn và cột sống.  

Dị tật cơ quan sinh dục tƣơng đối phổ biến trong thận móng ngựa và xảy ra ở hai 

phần ba số bệnh nhân. Trào ngƣợc bàng quang niệu quản hiện diện khoảng một nửa số 

bệnh nhân. Niệu quản đôi hiện diện trong 10%. Miệng niệu đạo đóng thấp hoặc tinh hoàn 

ẩn có mặt trong 4% nam giới. Tử cung hai sừng hoặc vách ngăn âm đạo hiện diện trong 

7% nữ giới.  

Bệnh thận đa nang NST trội, cũng đã đƣợc tìm thấy trong thận móng ngựa, với 20 

trƣờng hợp đƣợc báo cáo trong y văn. 

V. CẬN LÂM SÀNG:  

Khi một quả thận móng ngựa đƣợc chẩn đoán hoặc nghi ngờ, xét nghiệm và hình 

ảnh học nên đƣợc thực hiện để đánh giá tình trạng của thận và để tìm các nguyên nhân có 

thể điều trị.  

Tổng phân tích nƣớc tiểu với nuôi cấy nƣớc tiểu nên đƣợc thực hiện.  

Creatinin máu đƣợc khuyến cáo để xác định chức năng thận.  

Trong thận móng ngựa, trên phim X quang hệ niệu có thể thể thấy trục của hai thận 

song song với cột sống.  

Chụp hệ niệu có cản quang (IVP) và CT scan (CT scan bụng chậu có và không có 

chất cản quang) là xét nghiệm chẩn đoán ban đầu tốt nhất để xác định giải phẫu và chức 

năng thận.  

CTscan bụng chậu hoặc siêu âm thận là hữu ích để tầm soát sự hiện diện của các 

sỏi, bƣớu, hoặc ứ nƣớc ở thận. 
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MSCTa ( MSCT có dựng hình mach máu) thể hiện chi tiết giải phẫu mạch máu giúp 

lập kế hoạch cho phẫu thuật. 

Thận xoay bất toàn là một chẩn đoán phân biệt trên hình ảnh với thận móng ngựa.  

 

Các xét nghiệm khác.  

Xạ hình thận với thuốc lợi tiểu đánh giá chức năng thận và hệ thống bài xuất.  

VCUG(voiding cystourethrography) để loại trừ đồng thời trào ngƣợc bàng quang 

niệu quản nếu có nghi ngờ. Đây là bệnh lý thƣờng kết hợp với thận móng ngựa ở các 

bệnh nhân nhi.  

VI. ĐIỀU TRỊ:  

Mạch máu bất thƣờng ở thận móng ngựa nên đƣợc cân nhắc cẩn trọng bởi các bác sĩ 

phẫu thuật khi lập kế hoạch phƣơng pháp phẫu thuật. Các vết mổ bụng đƣờng giữa giúp 

tiếp cận cho cả hai bên thận móng ngựa và hệ thống mạch máu bất thƣờng.  

Thông thƣờng với những bệnh nhân bị thận móng ngựa nếu không phát hiện bất kỳ 

bất thƣờng nào thì không cần điều trị chỉ cần theo dõi thƣờng xuyên để phát hiện sớm các 

biến chứng do bệnh thận móng ngựa gây ra. 

Tắc nghẽn khúc nối bể thận niệu quản (Ureteral Pelvic Junction) 

Chẩn đoán xác định dựa vào MSCT kết hợp xạ hình thận. 

Tắc nghẽn UPJ đƣợc điều trị với phẫu thuật tạo hình bể thận – niệu quản.  

Phƣơng pháp phẫu thuật: mổ mở hoặc phẫu thuật nội soi cổ điển, PTNS với sự hỗ 

trợ robot 

Nội soi xẻ hẹp khúc nối bể thận niệu quản với laser là một chọn lựa ít xâm lấn với 

tỷ lệ thành công 70-80%. 

Xạ hình thận trƣớc và sau mổ giúp chẩn đoán, chỉ định can thiệp, đánh giá kết quả 

phẫu thuật và theo dõi bệnh. 

Cần tƣ vấn rõ cho bệnh nhân về tỷ lệ thành công, mức độ giảm ứ nƣớc, khả năng tái 

phát.   

Sỏi thận trên thận móng ngựa 

Sỏi thận trên thận móng ngựa có thể đƣợc điều trị bằng tán sỏi ngoài cơ thể 

(ESWL), nội soi ngƣợc dòng tán sỏi, nội soi tán sỏi qua da hoặc phẫu thuật mở.  

Nếu phẫu thuật tạo hình bể thận đƣợc thực hiện, sỏi có thể đƣợc lấy đồng thời.  

Chỉ định điều trị tƣơng tự nhƣ đối với một quả thận bình thƣờng. Sự hiện diện của 

một tắc nghẽn nếu không đƣợc điều trị hoặc thận ứ nƣớc sẽ làm giảm hiệu quả của 

ESWL. 

Phẫu thuật khối bƣớu thận: 

Cần phải khống chế đƣợc mạch máu cung cấp máu đến phần mô thận cần cắt bỏ.  

Điều này ngăn đƣợc vấn đề xuất huyết trong quá trình bóc tách và loại bỏ khối bƣớu.  

Trong phẫu thuật khối bƣớu cũng nhƣ cắt bỏ 1 thận, phần eo dính thƣờng cần phải 

đƣợc cắt ra để dễ dàng xác định bƣớu và các mạch máu, bảo tồn thận còn lại. 

Ghép thận: 
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Thận móng ngựa có thể đƣợc sử dụng cho việc cấy ghép. Thận có thể đƣợc cấy ghép 

vào một ngƣời hoặc đƣợc chia ra rồi cấy vào hai cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, việc phân 

chia phần eo dính có thể làm tăng nguy cơ rò nƣớc tiểu. Phải kiểm soát đƣợc các biến 

chứng nhƣ thận ứ nƣớc, sỏi thận và nhiễm trùng. Quyết định có ghép thận hay không còn 

tùy thuộc vào hình thái và chức năng của quả thận. 

Trƣớc phẫu thuật nên làm MSCTa để phân định rõ các mạch máu do thận móng ngựa 

có nguồn cung cấp máu bất thƣờng. 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

TĂNG PSA SAU PHẨU THUẬT  

ĐIỀU TRỊ UNG THƢ TUYẾN TIỀN LIỆT  
 

Ung thƣ tuyến tiền liệt khu trú, phẫu thuật tuyến tiền liệt tận gốc là phƣơng pháp 

điều trị đƣợc chọn lựa nhiều nhất. Tuy nhiên, sau 10 năm khoảng 25 - 41% các trƣờng 

hợp ghi nhận tăng PSA trở lại mà chƣa có triệu chứng lâm sàng (tình trạng này gọi là tái 

phát sinh hóa) (Roehl, 2004). Có nhiều biện pháp giúp tiên lƣợng sẽ tái phát sinh hóa sau 

phẫu thuật nhƣ điểm số CAPRA-S (đề xuất bởi CaPSURE). Khi đó, nhiều vấn đề đặt ra: 

tái phát này có tiến triển về sau không ? có cần điều trị tiếp theo không ? và cách thức 

điều trị nào sẽ cho kết quả tốt ? Trong những trƣờng này cần có chiến lƣợc đánh giá và 

điều trị cho từng bệnh nhân. Theo Hiệp Hội Niệu Khoa Hoa Kỳ (AUA), PSA tăng sau 

phẫu thuật khi chỉ số PSA vƣợt quá ngƣỡng 0,2 ng/ml, sau 2 lần xét nghiệm. 

I. DIỄN TIẾN UNG THƢ KHI PSA TĂNG SAU PHẪU THUẬT: 

Thời gian trung bình từ lúc PSA tăng trở lại cho đến khi có biểu hiện di căn là 8 

năm (Pound, 1999). Tuy nhiên, nhiều trƣờng hợp ung thƣ tiến triển hơn nhanh và gây tử 

vong. Có nhiều yếu tố giúp tiên lƣợng ung thƣ tiến triển nhƣ thời gian PSA tăng trở lại kể 

từ khi phẫu thuật, điểm số Gleason, và thời gian PSA tăng gấp đôi. Trƣờng hợp ung thƣ 

có thời gian PSA tăng trở lại kể từ khi phẫu thuật < 3 năm, điểm số Gleason > 7, và thời 

gian PSA tăng gấp đôi < 15 tháng, ung thƣ sẽ tiến triển về sau.  

II. CÁC PHƢƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN:   

 Một trong những khó khăn khi chọn phƣơng pháp điều trị khi có PSA tăng sau 

phẫu thuật là làm sao biết đƣợc ung thƣ sẽ tái phát tại chỗ, hay toàn thân, hay cả tại chỗ 

lẫn toàn thân. Mỗi trƣờng hợp nguyên tắc điều trị khác nhau. Hiện nay các phƣơng tiện 

chẩn đoán giúp phân biết rõ ung thƣ tái phát tại chỗ hay di căn xa còn rất hạn chế, nhất là 

khi PSA thấp. Hơn thế nữa, những trƣờng hợp ung thƣ tái phát tại chỗ đƣợc phát hiện 

bằng phƣơng tiện chẩn đoán hình ảnh cũng chƣa thể khẳng định rằng không có di căn xa, 

điều này lý giải tại sao dùng xạ trị vào hốc tuyến tiền liệt sau phẫu thuật thƣờng không 

điều trị tận gốc trong phần lớn các trƣờng hợp (Laufer 2000).  

Xạ hình xƣơng : chỉ phát hiện di căn xƣơng khi khối ung thƣ đủ lớn. Không thể 

phát hiện khối ung thƣ di căn < 0.4cm. Thông thƣờng PSA tăng trong nhiều năm trƣớc 

khi phát hiện đƣợc di căn xƣơng. PSA càng tăng cao (> 20 ng/ml), càng dễ phát hiện di 

căn xƣơng (Cher 1998). Ngày nay, áp dụng toán đồ giúp tiên lƣợng di căn xƣơng (Dotan 

2005). 

CT scan: chỉ có thể phát hiện khi kích thƣớc ung thƣ > 2 cm. Lƣu ý, di căn ở mô 

mềm thƣờng xuất hiện sau di căn xƣơng và PSA càng thấp (<10 ng/ml), càng ít phát hiện 

ung thƣ qua CT. 

MRI nội trực tràng: có thể phát hiện ung tại hốc tuyến tiền liệt và chỗ nối bàng 

quang-niệu đạo. Ngày nay, với Dynamic Contrast Enhancement MRI (DCE) làm tăng độ 
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nhậy 88%, độ chuyên biệt 100%, có thể phát hiện ung thƣ trong những trƣờng hợp PSA 

thấp.  

Chụp PET Scan: Khoảng 39% sẽ phát hiện bất thƣờng trên phim PET. Với Fluoro 

DexoGlucose ( FDG / PET), có thể phân biệt thƣơng tổn trên xƣơng (Morris 2002). Gần 

đây với choline PET (11C- choline PET và 18F-choline PET) cải thiện độ nhậy xét 

nghiệm. Tuy nhiên, choline PET ít có giá trị khi PSA thấp (khoảng 50% choline PET 

phát hiện ung thƣ  khi PSA< 1 ng/ml).  

Siêu âm qua ngã trực tràng: phát hiện ung thƣ tái phát tại chỗ. Hạn chế siêu âm qua 

trực tràng không phát hiện ung thƣ khi PSA thấp; và không phát hiện ung thƣ tại chỗ nối 

bàng quang-niệu đạo. 

Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên đặc hiệu màng tuyến tiền liệt: bằng biện pháp 

Indium-111 capromab pendetide scaning (ProstaScint, Cytogen, Princeton) giúp phát 

hiện kháng nguyên đặc hiệu màng tuyến tiền liệt : nguyên tắc của xét nghiệm này là dùng 

kháng thể immunoglobulin G monoclonal để phát hiện kháng nguyên màng đặc hiệu thƣ 

tuyến tiền liệt. Tuy nhiên kháng nguyên này cũng có thể có ở ruột, gan, thận (Sartor 

2001). Gần đây, kháng thể mới là J591 giúp tăng độ nhậy xét nghiệm. 

Sinh thiết hốc tuyến tiền liệt: Sinh thiết giúp xác định tái phát tại chỗ. Tuy nhiên, 

nhiều trƣờng hợp sinh thiết không phát hiện ung thƣ. 

Các phƣơng tiện chẩn đoán giúp phát hiện ung thƣ tái phát tại chỗ và ung thƣ di căn 

xa nhƣng thƣờng muộn, trong khi nếu xạ trị càng sớm khi PSA tăng, càng cho kết quả 

khả quan. Do đó nếu chờ phát hiện bằng phƣơng tiện chẩn đoán, sẽ làm chậm trễ xạ trị. 

Tiên lƣợng tái phát tại chỗ với tái phát toàn thân: Một vấn đề đặt ra khi thấy bệnh 

nhân có PSA tăng trở lại là bệnh tái phát tại chỗ hay toàn thân? Một cách tổng quát, 

những bệnh nhân trƣớc mổ có trị số PSA thấp, độ biệt hóa cao, ung thƣ giai đoạn khu trú, 

Gleason thấp, và thời gian PSA tăng gấp đôi dài, những bệnh nhân này ít có khả năng tái 

phát toàn thân, mà thƣờng tái phát tại chỗ. Do vậy khi xạ trị vào hốc tuyến tiền liệt, có tỉ 

lệ khỏi bệnh cao ( Moul 2000).   

 Một số yếu tố khác có thể dùng để tiên lƣợng bệnh nhân có tái phát tại chỗ hay di 

căn xa: biên phẫu thuật có tế bào ung thƣ, xâm lấm ra vỏ bọc tuyến tiền liệt, xâm lấn túi 

tinh, di căn hạch chậu. Theo Stephenson, 2003 các yếu tố tiên lƣợng đã có di căn xa là (1) 

Gleason 8-10; (2) PSA trƣớc xạ trị > 2,0 ng/ml; (3) bờ biên (+); (4) thời gian PSA tăng 

gấp đôi <10 tháng; (5) xâm lấn túi tinh. Trong đó, thời gian PSA tăng gấp đôi có giá trị 

rất lớn giúp tiên lƣợng di căn xa. 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Điều trị theo dõi: 

Chỉ định: 

- Thời gian PSA tăng trở lại kể từ khi phẫu thuật > 3 năm. 

- Điểm số Gleason < 7. 

- Thời gian PSA tăng gấp đôi > 15 tháng. 
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Trong qua quá trình theo dõi, nếu PSA tăng 0,5 ng/ml hoặc phát hiện ung thƣ tái 

phát qua khám trực tràng, hoặc qua phƣơng tiện chẩn đoán, sẽ tiến hành xạ trị cứu vớt 

sớm.  

2. Xạ trị cứu vớt: 

Chỉ định:  

- Ung thƣ tái phát tại chỗ, và chƣa có di căn xa. 

- Xạ trị cứu vớt sớm cho kết quả tốt: sau 5 năm, tỉ lệ không tái phát sinh hóa là 35-

46% (Geinitz 2012). 

- Các yếu tố tiên lƣợng kết quả xạ trị cứu vớt: PSA trƣớc khi xạ trị, điểm số 

Gleason, thời gian PSA tăng gấp đôi, giai đoạn ung thƣ, di căn hạch, dùng thuốc ức chế 

Androgen, và trị số PSA thấp nhất sau xạ trị (PSA nadir). Nếu PSA sau xạ trị > 0,05 

ng/ml, ung thƣ sẽ tiến triển và di căn xa về sau.  

- Để tiên lƣợng kết quả xạ trị cứu vớt có thể dựa vào toán đồ Stephenson. 

- Liều lƣợng xạ trị: Theo hƣớng dẫn của Hội Chống Ung Thƣ Hoa Kỳ, liều xạ lúc 

ban đầu 64Gy. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy liều cao hơn (76 Gy), sẽ 

cho kết quả tốt tỉ lệ không tái phát sinh hóa 56%, và tỉ lệ sống còn 86% sau 5 năm. 

- Xạ trị cứu vớt toàn bộ vùng chậu hay xạ trị khu trú tại hốc tuyến tiền liệt: 

hiện nay, chƣa ghi nhận tính ƣu việt của xạ trị toàn bộ vùng chậu so với xạ trị khu trú hốc 

tuyến tiền liệt. Xạ trị toàn bộ vùng chậu lợi ích rõ rệt trong những trƣờng hợp nguy cơ 

cao, nhất là khi có xâm lấn hạch chậu, tỉ lệ không tái phát sinh hóa sau 5 năm của xạ trị 

toàn bộ vùng chậu 47% so với 21% xạ trị khu trú hốc tuyến tiền liệt. 

- Xạ trị cứu vớt kết hợp điều trị loại bỏ nội tiết tố nam (ADT): còn nhiều tranh 

cãi. Có nghiên cứu không thấy lợi ích của sự kết hợp (Trock, 2008). Nhƣng cũng có 

nghiên cứu ghi nhận lợi ích của sự kết hợp xạ trị cứu vớt và điều trị loại bỏ nội tiết tố 

nam, nhất là những trƣờng hợp xâm lấn tại chỗ [pT3, hay pT2 có biên phẫu thuật (+)]. 

3. Xạ trị hỗ trợ: 

- Chỉ định: theo viện ung thƣ Hoa Kỳ, xạ trị hỗ trợ là bƣớc điều trị tiếp theo khi 

điều trị ban đầu không ngăn ngừa ung thƣ thƣ tái phát. Xạ trị hỗ trợ tiến hành sau phẫu 

thuật 4-6 tháng, cho dù PSA không tăng (< 0,2 ng/ml). Đây là điểm khác biệt với xạ trị 

cứu vớt.  

- Có nhiều nghiên cứu với số lƣợng lớn bệnh nhân về xạ trị hỗ trợ: 

- Theo nghiên cứu SWOG 8794, so sánh kết quả nhóm xạ trị hỗ trợ và nhóm theo 

dõi ở những bệnh nhân pT3, thời gian sống còn không tái phát ung thƣ là 14,7 năm so với 

12,9 năm nhóm theo dõi (kết quả có ý nghĩa thống kê). Với liệu xạ trị 64 Gy. 

- Nhƣng theo nghiên cứu EOROTIC 22911, tỉ lệ sống còn sau 5 năm xạ trị hỗ trợ 

74% so với 54% ở nhóm không xạ trị (sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê). Kết 

luận, không có sự khác biệt tỉ lệ sống còn giữ xạ trị hỗ trợ và không xạ trị, cho dù bệnh 

nhân thuộc nguy cơ cao. Với liều xạ trị 60 Gy. 

- Cuối cùng, nghiên cứu ARO 9602, ngƣời Đức, so sánh kết quả nhóm bệnh nhân 

xạ trị hỗ trợ và nhóm không xạ trị, ở bệnh nhân pT3, pT4, không xâm lấn hạch.. Kết quả 
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sau 5 năm, nhóm xạ trị hỗ trợ cho kết quả tốt hơn (76% so với 51%; sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê). Với liều xạ trị 60 Gy. 

- Do chƣa thống nhất về vai trò xạ trị hỗ trợ. Nhiều ý kiến cho rằng khi PSA không 

tăng, có thể bệnh sẽ không tiến triển. Điều trị ban đầu có thể đã điều trị hết ung thƣ, nên 

xạ trị hỗ trợ là điều trị quá mức (overtreatment), không cần thiết, và gây nhiều biến 

chứng. 

- Biến chứng xạ trị: theo SWOG, 3,2 % viêm trực tràng xuất huyết, 6,5% hẹp niệu 

đạo, 17% tiểu không kiểm soát. Tuy nhiên, với máy chiếu xạ mới giúp hạn chế biến 

chứng.  

- Theo hƣớng dẫn điều trị AUA, xạ trị hỗ trợ chỉ định khi giai đoạn bệnh học sau 

PT ghi nhận xâm lấn túi tinh, biên phẫu thuật (+), xâm lấn vỏ bao, cho dù PSA không 

tăng. 

- So sánh xạ trị hỗ trợ và xạ trị cứu vớt sớm: những bệnh nhân nguy cơ cao, nhƣng 

PSA chƣa tăng sau PT, xạ trị hỗ trợ có ích hơn không so với chờ đợi khi PSA vừa tăng, 

xạ trị cứu vớt sớm?  

- Khi so sánh xạ trị hỗ trợ và xạ trị cứu vớt sớm, tỉ lệ sống còn không tái phát sinh 

hóa sau 2 năm và 5 năm của xạ trị cứu vớt sớm 91,4% và 78,4% so với 92,8% và 81,8% 

xạ trị hỗ trợ (Briganti 2012). 

- Ngoài ra, xạ trị hỗ trợ còn giúp cải thiện tỉ lệ sống còn, nhất là khi dùng liều xạ 

trị cao (74-76 Gy). 

4. Điều trị loại bỏ nội tiết tố nam (ADT) khi xạ trị thất bại, hoặc khi có di căn 

xa: 

- Chỉ định:  

+ Xạ trị thất bại hoặc trong điều trị theo dõi phát hiện di căn xa. 

+ Các phƣơng tiện chẩn đoán phát hiện di căn xa, ngay khi PSA tăng sau phẫu 

thuật. 

- Bệnh nhân nguy cơ cao (Gleaso >8, PSA> 15ng/ml, pT3-4, xâm lấn hạch chậu, 

biên phẫu thuật (+), tỉ lệ sống còn với tái phát sinh hóa là 92,5% so với 95,9% nhóm có 

điều trị loại bỏ nội tiết tố nam hỗ trợ (Dorff 2011).  

- Đặc biệt, bệnh nhân có xâm lấn hạch trong khi phẫu thuật, thƣờng có di căn xa, 

khi dùng điều trị loại bỏ nội tiết tố nam hỗ trợ sớm sẽ cải thiện đáng kể tỉ lệ sống còn 

(Messing 2006) 

IV. KẾT LUẬN: 

Diễn tiến những bệnh nhân có tình trạng PSA tăng sau phẫu thuật phức tạp, thƣờng 

có tiên lƣợng xấu. Chọn lựa phƣơng thức điều trị (điều trị theo dõi, xạ trị cứu vớt, xạ trị 

hỗ trợ hay  điều trị loại bỏ nội tiết tố nam) tùy thuộc chiến lƣợc đánh giá trong từng 

trƣờng hợp. 

Sơ đồ điều trị PSA tăng sau phẫu thuật tuyến tiền liệt tận gốc 
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PSA tăng sau phẫu thuật 

 Phân loại nhóm nguy cơ (thời gian PSA 

tăng gấp đôi) 

 Xét nghiệm MSCT, MRI, PET/CT xạ hình 

xƣơng, sinh thiết hốc tuyến tiền liệt 

 Xét nghiệm không phát 

hiện di căn xa 

 Xét nghiệm phát 

hiện di căn xa 

 Xạ trị ± Điều trị loại bỏ 

nội tiết tố nam (ADT) 

 Theo dõi 

Ung thƣ tiến triển 

Điều trị toàn thân (giai đoạn ung thƣ nhậy cắt tinh hoàn 
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CHƢƠNG VI: NỘI KHOA 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT 

NNKPTT: Nhịp nhanh kịch phát trên thất 

RLN: Rối loạn nhịp 

Nút AV: Nút nhĩ – thất 

AVNRT (atrioventricular nodal reentrant tachycardia): nhịp nhanh vào lại nút nhĩ – 

thất 

AVRT (atrioventricular reentrant tachycardia): nhịp nhanh vào lại nhĩ – thất 

ST (Sinous tachycardia) : Nhịp nhanh xoang 

AT(Atrial tachycardia): Nhịp nhanh nhĩ 

AF (Atrial Fibrillation): Rung nhĩ 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa và tần suất: 

 Nhịp nhanh kịch phát trên thất là một RLN nhanh thƣờng gặp, đặc điểm là khởi 

phát và có thể ngƣng đột ngột và thƣờng không kèm theo bệnh tim thực thể trừ một ít 

trƣờng hợp ngoại lệ. Năm 1889 Bouveret đã mô tả một hội chứng nhịp nhanh có đặc 

trƣng tần số > 150 lần/phút, khởi phát đột ngột, kéo dài vài phút hay vài giờ thậm chí cả 

ngày và kết thúc cũng đột ngột. Bouveret gọi đây là nhịp nhanh kịch phát vô căn. 

 Trong dân số chung, tần suất bệnh lƣu hành là 2.25 / 1000 ngƣời và tỷ lệ mới 

mắc là 35 / 100 000 ngƣời. Nữ có nguy cơ mắc phải cao gấp 2 lần so với nam và ngƣời 

trên 65 tuổi có tỷ lệ mắc cao gấp 5 lần so với ngƣời trẻ hơn. 

2. Cơ chế: 

 Cơ chế bệnh sinh của NNKPTT là cơ chế vào lại. Căn cứ theo vị trí của nút AV 

trong vòng vào lại, NNKPTT đƣợc chia thành 2 nhóm chính: NNKPTT lệ thuộc nút AV 

gồm NNKPTT vào lại tại nút nhĩ thất (AVNRT) - NNKPTT vào lại nhĩ thất (AVRT) và 

nhóm ít gặp hơn là NNKPTT không lệ thuộc nút AV (nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ, rung 

nhĩ mới) . Vòng vào lại tại nút AV hình thành do sự phân ly nút AV thành 2 đƣờng dẫn 

truyền có tốc độ dẫn truyền và thời kỳ trơ khác nhau. Đƣờng dẫn truyền nhanh (fast 

pathway) có thời kỳ trơ dài và đƣờng dẫn truyền chậm (slow pathway) có thời kỳ trơ 

ngắn. Vòng vào lại nhĩ thất ngoài nút AV còn có 1 đƣờng dẫn truyền phụ có thể dẫn 

truyền xuôi chiều và ngƣợc chiều hoặc chỉ một trong hai chiều. Cơn nhịp nhanh thuận 

chiều (orthodromic tachycardia) đi xuống theo nút AV và đi lên theo đƣờng phụ, trong 

khi đó cơn nhịp nhanh nghịch chiều (antidromic tachycardia) có nhánh đi xuống theo 

đƣờng phụ và nhánh đi lên theo nút AV. 

 Khoảng 60% trƣờng hợp nhịp nhanh trên thất có cơ chế là vòng vào lại tại nút 

nhĩ thất và khoảng 30% là do vòng vào lại nhĩ thất qua đƣờng phụ. Phần còn lại là do các 

rối loạn nhịp còn lại 
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II. CHẦN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng 

 Thƣờng xảy ra ở bệnh nhân không có bệnh tim thực tổn. 

 Trong cơn cảm giác hồi hộp đánh trống ngực lo lắng tim đập nhanh. 

 Cơn NNKPTT thƣờng ít ảnh hƣởng đến huyết động. Nhƣng nếu cơn kéo dài 

hằng ngày có thể gây tụt huyết áp, suy tim. 

 Nghe tim nhịp nhanh đều TS trung bình 180-240 ck/p. 

 Cơn nhịp nhanh kết thúc đột ngột khi bảo bệnh nhân hít sâu sau đó thở ra nhƣng 

đóng nắp thanh môn (động tác rặn). Xoa xoang cảnh. Ấn nhãn cầu… 

 Tiền sử: có cơn hồi hộp đánh trống ngực xuất hiện và kết thúc đôt ngột. 

2.  ECG 

 Phức bộ QRS thanh mảnh, đều TS 180- 240 ck/p. 

 Trong cơn nhịp nhanh do vòng vào lại ngay nút nhĩ thất sóng P thƣờng lẫn với 

phức bộ QRS. 

 Trong cơn nhịp nhanh do vòng vào lại nhĩ thất qua đƣờng dẫn truyền phụ, Sóng P 

thƣờng đi sau phức bộ QRS một khoảng RP > 100 ms. 

 Có thể thấy ST chênh xuống và T âm trong cơn nhịp nhanh. 

 Khi kết thúc cơn có thể thấy một đoạn ngƣng xoang ngắn hoặc nhịp chậm trƣớc 

khi tái lập nhịp xoang 

 Ví dụ cụ thể 

Nhịp nhanh vòng vào lại tại nút AV  
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♦ Tần số QRS khoảng 150–250 lần/ph (thƣờng 150–180 l/ph), đều (cả ST-T đều 

giống nhau ). 

♦ Sóng P thƣờng không thấy hoặc có thể xuất hiện ngay sau phức bộ QRS  (P’) tạo 

phức bộ QRS hơi rộng ra. 

 

Nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất qua đường phụ 

♦ Tần số thƣờng nhanh (> 180 lần/ph). 

♦ P xuất hiện giữa các sóng R với RP> 0,07’ & RP < PR. Liên quan P và R là 1/1. 

♦ Có electrical alterans (so le điện thế ). 

♦ Khởi phát sau ngoại tâm thu không kèm PR dài . 
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III. ĐIỀU TRỊ: 

a. Đánh giá bệnh nhân: 

 Trƣớc một BN có nhịp nhanh QRS hẹp, cần phân loại BN theo nhƣ sau 

 

 Xác định mức độ nặng của loạn nhịp (huyết động ổn hay không ổn). 

 Đặc điểm cơn LN: Thời gian bị cơn loạn nhịp, tần suất bị, cách khởi phát và yếu 

tố thúc đẩy cơn loạn nhịp (thiếu Oxy, thăng bằng kiềm toan, rối loạn điện giải do sử dụng 

lợi tiểu…). 

 Bệnh lý tim mạch đi kèm. 

 Tình trạng bệnh lý khác (không phải do bệnh tim mạch, đặc biệt bệnh lý tuyến 

giáp). 

b. Nguyên tắc: 

 Xem xét kĩ ECG và xem lại các biểu hiện lâm sàng để xác định chẩn đoán. Điều 

này sẽ cung cấp thông tin về cơ chế LN và chỉ dẫn chọn lựa điều trị. 

 Đánh giá hậu quả của loạn nhịp. Những bệnh nhân có chức năng tim tốt thƣờng 

dung nạp đƣợc những loạn nhịp mà không có rối loạn huyết động nặng. Những bệnh 

nhân có suy tim, loạn nhịp có thể gây những rối loạn huyết động nghiêm trọng, thƣờng 

phải chuyển nhịp khẩn cấp. Những bệnh nhân dung nạp với loạn nhịp tốt hơn có thể điều 

trị bằng thuốc. 
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c. Điều trị cụ thể: 

1. Nếu tình trạng huyết động không ổn định: 

Shock điện chuyển nhịp đồng bộ ngay cho BN: shock, đau thắt ngực không ổn 

định, khởi phát suy tim đột ngột, phù phổi. Biện pháp thực hiện là dùng an thần trƣớc 

bằng midazolam (Hypnovel 5-10mg TM chậm hoặc diazepam 0,02-0,08mg/kg TM trong 

2-5ph), sau đó shock điện đồng bộ, bắt đầu từ 50 J, tăng dần 50 J cho mỗi lần kế tiếp cho 

đến khi cắt đƣợc cơn nhịp nhanh. Có thể xoa xoang cảnh nếu shock điện không thể thực 

hiện đƣợc ngay. 

2. Nếu huyết động ổn định: 

Cần lưu ý đánh giá BN có bệnh tim thực thể kèm theo và có suy chức năng thất trái 

hay không để có lựa chọn thuốc thích hợp. 

 Xoa xoang cảnh hoặc biện pháp Valsalva hoặc úp mặt bệnh nhân vào chậu nƣớc 

lạnh. 

  Adenosin là thuốc lựa chọn đầu tiên. Adenosine chỉ đƣợc dùng bằng đƣờng tĩnh 

mạch. Adenosine là thuốc có thời gian bán hủy rất ngắn (<10s). Do vậy khi dùng phải 

bolus thật nhanh trong vòng 1-3s, tốt nhất là tiêm vào các tĩnh mạch gần tim. Nếu tiêm ở 

các tĩnh mạch ngoại vi, cánh tay bên tiêm nên đƣợc nâng cao ngay. Không đƣợc sử dụng 

thuốc cho BN có bệnh co thắt PQ.  

 Liều 6mg 1 ống bolus TM nhanh (nếu không có adenosin, dùng c ATP 20mg 2/3 

ống thay thế).  

 Nếu không hiệu quả tiếp tục adenosin 12mg TM nhanh (ATP 20mg 1 ống TM 

nhanh).  

 Trong AVNRT, khoảng 60% bệnh nhân sẽ đáp ứng với liều ban đầu trong vòng 1 

phút và 92% sẽ đáp ứng sau liều 12mg. 

 Không khuyến cáo cho thêm liều 12mg thứ hai nếu bệnh nhân không đáp ứng:  

 Nếu không hiệu quả: 

♦ Verapamil 5mg TM (1mg/phút). 

♦ Liều này có thể lặp lại sau 15’- 30 phút nếu dung nạp). 

♦ Chú ý : không dùng nếu bệnh nhân có suy tim. 

Nếu không hiệu quả: 

♦ Propranolol 2 –5mg TM (1mg/phút). 

♦ Hoặc Digoxin 0,5mg TM chậm, tiếp theo 0,2mg mỗi 2-4 giờ (tổng liều không quá 

1 –1,25mg/24 giờ). 

♦ Hoặc Amiodarone: 150mg /15’ duy trì 1 mg /1’ trong 6 giờ tiếp, tiếp theo 

0,5mg/kg trong 18h kế. 

Nếu không hiệu quả: 

♦ Shock điện chuyển nhịp nhƣ đã nêu trên. 

♦ Trƣớc khi chuyển nhịp có thể sử dụng Magnesulfate 15% 10ml 1 ống TM chậm. 

Nếu không hiệu quả có thể cho thuốc lại theo chu kỳ: thuốc-shock-thuốc-shock. 
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d. Điều trị dự phòng: 

Có thể lựa chọn một trong các thuốc sau: 

 Digitalis : digoxin 0.25 mg ngày uống ½ - 1 viên hoặc uống 1 viên cách ngày. 

 Verapamil (isoptin) 40 mg uống 1 viên/ ngày. Lƣu ý không dùng digoxin, 

verapamil ở những bệnh nhân WPW. 

 Aminodaron 200 mg uống 1-2 viên / ngày 

IV. KẾT LUẬN: 

 BN biểu hiện cơn nhịp nhanh có triệu chứng cần phải đƣợc đánh giá và điều trị 

cẩn thận và khẩn trƣơng. 

 Đánh giá BN đặc biệt có RLHĐ hay không là điều quan trọng nhất, bên cạnh các 

đánh giá lâm sang khác để giúp tìm nguyên nhân, định hƣớng chẩn đoán và điều trị. 

 Khi nhận định ECG trƣớc hết nên tập trung vào đặc điểm của QRS (đều, không 

đều, tần số..), sau đó mới là sóng P và mối liên quan giữa P và QRS nếu đƣợc. Vì trong 

cơn nhịp nhanh tìm đƣợc sóng P là điều rất khó và dễ nhầm lẫn. 

 Khi cần thiết phải tìm sóng P, hãy áp dụng các biện pháp đơn giản nhƣ : cƣờng 

phế vị, Adenosin, đo ECG 2N từ đơn vị 50mm/s. 

 Adenosin luôn là thuốc đầu tiên nếu nhịp nhanh là QRS hẹp và đều 
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HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ  

NHỊP NHANH THẤT 

I. ĐẠI CƢƠNG: 

1. Định nghĩa  

 Cơn nhịp nhanh thất (NNT) là cơn tim nhanh khi có ít nhất ba nhát ngoại tâm thu 

thất (NTTT) đi liền nhau với tần số trên 100 ck/phút. Có thể chia NNT ra làm hai loại 

dựa trên thời gian kéo dài của NNT 

 NNT không bền bỉ (cơn nhịp nhanh kéo dài < 30 giây). .  

 NNT bền bỉ (cơn nhịp nhanh kéo dài > 30 giây). 

2. Nguyên nhân: 

 Bệnh động mạch vành thƣờng gây nhịp nhanh thất: mô sẹo hình thành cơ sở cho 

vòng vào lại điện học ở cơ tâm thất,. 

 Ngoài ra còn gặp bệnh cơ tim dãn, phì đại, loạn sản thất phải, bệnh Chages, sau 

phẫu thuật… 

 

 Nhịp nhanh thất đơn dạng ở bệnh nhân không có bệnh tim thực thể: Tùy thuộc 

vào vị trí ổ xuất phát mà gọi tên, hình ảnh điện tâm đồ xác định vị trí. Cơ chế thƣờng 

đƣợc biết là ổ tự động tính. Hoạt động khởi kích của nhanh thất có thể xuất phát từ bất 

thƣờng điện giải, thiếu máu, ngƣng thở lúc ngủ.  

 Nhịp nhanh thất đa dạng : Hội chứng QT dài bẩm sinh do bất thƣờng gen ảnh 

hƣởng kênh ion tế bào cơ tim Hội chứng QT dài mắc phải do 1 số thuốc tác dụng lên 

kênh Kali nhƣ Quinidine, Erythromycine, Haloperidol …  
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II. CHẦN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: 

 Trong con nhịp nhanh: thƣờng có rối loạn huyết động học nhƣ tụt huyết áp và thở 

nhanh. Các dấu hiệu của giảm tƣới máu nhƣ lơ mơ, mê, da xanh, đổ mô hôi. Tĩnh mạch 

cổ nổi. Sờ mạch nhanh, nhỏ hoặc thậm chí không sờ thấy mạch đập. Nghe tim nhịp tim 

rất nhanh, đều hoặc không, cƣờng độ tiếng tim thay đổi do mất đồng bộ nhĩ thất. Huyết 

áp tụt, hoặc không đo đƣợc. 

 Ngoài cơn nhịp nhanh: các dấu hiệu của bệnh tim thực thể nhƣ tiếng thổi của 

bệnh van tim, bệnh cơ tim phì đại, tiêng T3. Có thể nghe ran phổi nếu có suy tim sung 

huyết. 

2.  ECG: 

a. Tiêu chuẩn Brugada 

 Sự hiện diện của RS ở chuyển đạo VI - V6 ? 

o Không có phức bộ RS từ V1-V6  gợi ý nhịp nhanh thất. 

o Có RS > 100 msec  gợi ý nhịp nhanh thất khoảng RS: bắt đầu sóng R đến điểm 

thấp nhất của sóng S. 

 Có phân ly nhĩ thất hay không? 

o Có phân ly nhĩ thất  gợi ý nhịp nhanh thất. 

o Phân ly nhĩ thất chỉ phát hiện đƣợc 20% cas trên điện tâm đồ cơ bản. 

o Sóng P quan sát rõ ở chuyển đạo DII, DIII, aVF, V1. 

o Có thể dùng các chuyển đạo sau để quan sát sóng P: V3R, chuyển đạo Lewis, 

chuyển đạo thực quản. 

b. Một số tiêu chuẩn gợi ý nhịp nhanh thất 

 Nhát bắt (capture beat), nhát hỗn hợp (fusion beat). 

 Độ rộng QRS > 0,14”. 

 Trục QRS: -900-1.800. 

c. Phân biệt nhịp nhanh thất và nhịp nhanh kịch phát trên thất 

 Quan trọng là chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh thất với nhịp nhanh trên .thất vì 

hại loại rối loạn nhịp này có bệnh tim cơ bản, tiên lƣợng và điều trị khác nhau. 

 Hình dạng phức bộ QRS với block nhánh (P) 

V1 

R đơn pha nhịp nhanh thất 

QR hay RS nhịp nhanh thất 

Ba pha nhịp nhanh trên thất 

V6 

R đơn pha nhịp nhanh thất 

QR nhịp nhanh thất 

R/s nhịp nhanh thất 
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QS nhịp nhanh thất 

Ba pha nhịp nhanh trên thất 

R/S > 1 nhịp nhanh thất 

 Hình dạng phức bộ QRS với block nhánh (T) 

V1 

R > 30msec . nhịp nhanh thất 

R -S> 60msec nhịp nhanh thất 

S móc nhịp nhanh thất 

V6 

QS nhịp nhanh thất 

QR nhịp nhanh thất 

R đơn pha nhịp nhanh thất 

QS nhịp nhanh trên thất 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1.  Nguyên tắc điều trị:  

 Điều trị cấp cứu. 

 Điều trị cắt cơn. 

 Điều trị duy trì. 

 Điều trị nguyên nhân. 

 
2. Điều trị cấp cứu: Suy hô hấp, sốc, hôn mê, co giật:  
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 Sốc điện đồng bộ: Bắt đầu 2J/kg/lần, có thể lặp lại, tăng dần đến 4J/kg/lần, tối đa 

360 J/lần. (Class IC). An thần: có thể dùng diazepam, midazolam, barbiturates, 

etomidate, Ketamin, methohexital ± thuốc gây mê (có ý kiến của chuyên viên gây mê) 

nhƣ fentanyl, Morphin, meperidin. 

 Đối với BN huyết động không đe dọa mà có bệnh về cấu trúc của tim: flecainide 

chích tĩnh mạch hoặc thuốc ức chế Beta. Verapamil và Amiodaron cân nhấc sử dụng 

(Class IIbC)  

3. Điều trị cắt cơn: Dựa vào tình trạng huyết động học, cơ chế rối loạn nhịp: 

3.1.Amiodaron 

 Tĩnh mạch: 

 Tấn công: TM 5-10 mg/kg/giờ, nếu không đáp ứng TTM 5 mg/kg/30-60 phút. 

Tổng liều = 20 mg/kg. 

 Duy trì: TTM 5-10 µg/kg/phút, ít nhất 24 giờ sau khi đã cắt cơn. 

 Uống: 

 Tấn công: 10-20 mg/kg/ngày x 1-2 tuần. 

 Duy trì: 5-10 mg/kg/ngày x 5 ngày/tuần, giảm liều dần  

3.2. Beta blockers: 

 Atenolol (chọn lọc β1, giảm nhịp tim, giảm QT): uống 0,5-1 mg/kg/ngày 

(1lần/ngày). Khi quyết định ngừng, phải giảm liều dần trong 2 tuần. 

 Esmolol (không chọn lọc): 

 Tấn công: TM 200-500 µg/kg/2-4 phút. 

 Duy trì: TTM bắt đầu 50-200µg/kg/phút, tăng dần lên 500-600 µg/kg/phút. 

 Nadolol (không chọn lọc, đặc biệt dùng trong bệnh cảnh có QT dài): uống 0,5-

1mg/kg/ngày (2 lần/ngày). 

3.3. Isoproterenol:  

 TTM 0,05-1 µg/kg/phút, hiếm khi phải dùng > 0,5 µg/kg/phút. 

3.4. Lidocain: 

 Tấn công: TM 1-2 mg/kg/2 phút (tối đa 50 mg), có thể lặp lại mỗi 5 phút (tối đa 

4 lần, tổng liều tấn công ≤ 200mg). 

 Duy trì: TTM 20-50 µg/kg/phút, ít nhất 24 giờ sau khi cắt cơn  

3.5. Phenytoin:  

 Tấn công: 10-20 mg/kg TM chậm.  

 Duy trì: 5-10 mg/kg/ngày uống hoặc TM (2lần/ngày). 

3.6. Procainamide 

 Tấn công: TM 5-10 mg/kg/30 phút, sau đó TTM 20-100µg/kg/phút không > 100 

mg/liều, không > 500 mg/30 phút. 

Duy trì: uống 20-40 mg/kg/ngày (6lần/ngày) tối đa 60 mg/kg/ngày hoặc 4g/ngày. 

3.7. Sotalol:  

 Uống 2-8 mg/kg/ngày (2 lần/ngày), tối đa 30-180 mg/m2/ngày. Chú ý có thể gây 

QT dài. 
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3.8. Magnesium sulfate:  

 TM 0,2-0,4 mEq/kg/liều (ngƣời lớn 1-2g), mỗi 4-6 giờ. 

4. Điều trị nguyên nhân 

 Tiến hành cùng lúc và sau khi cắt cơn nhịp nhanh. 

Lƣu ý: chọn thuốc chống loạn nhịp dựa trên nguyên nhân gây nhịp nhanh thất và 

tình trạng tim của bệnh nhân.  

IV. KẾT LUẬN: 

 Do tâm thất chịu trách nhiệm chính bơm máu đi khắp cơ thể, nên rối loạn nhịp 

thất thƣờng gây nên triệu chứng so với các rối loạn nhịp khác 

 Nhanh thất kéo dài là tình huống loạn nhịp cấp cứu vì có thể chuyển sang rung 

thất và ngừng tim. 
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	Bệnh nhân ARDS có nguy cơ rất cao bị yếu cơ kéo dài sau khi tổn thương phổi đã phục hồi, gây khó khăn cho việc cai máy thở. Hội chứng lâm sàng này thườngdđược gọi là bệnh đa dây thần kinh ở bệnh nhân hồi sức nhưng thực ra đó là do bệnh lý thần kinh cơ...
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