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THOÁT VỊ THÀNH BỤNG 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Thoát vị thành bụng là một trạng thái bệnh lý gây ra do sự di chuyển của các 

tạng từ trong xoang bụng (thƣờng là ruột non) ra phía ngoài thành bụng, qua một chỗ 

yếu của thành bụng. Chỗ yếu của thành bụng là nơi mà thành bụng không có lớp cơ, 

chỉ có lớp cân hay mạc che phủ. 

2. Phân loại 

a) Thoát vị vùng bẹn – đùi 

 Thoát vị bẹn trực tiếp 

 Thoát vị bẹn gián tiếp 

 Thoát vị bẹn thể kết hợp 

 Thoát vị đùi 

b) Thoát vị thành bụng trước 

 Thoát vị rốn 

 Thoát vị thƣợng vị 

 Thoát vị Spigelian 

c) Thoát vị vết mổ 

d) Thoát vị lưng 

 Thoát vị tam giác lƣng trên 

 Thoát vị tam giác lƣng dƣới 

e) Thoát vị vùng chậu 

 Thoát vị bịt 

 Thoát vị tọa 

 Thoát vị đáy chậu 

Các thoát vị thành bụng đƣợc xem là thoát vị ngoại. Cần phân biệt với thoát vị 

nội là sự thoát vị của ruột qua một lổ khiếm khuyết trong xoang bụng. 

3. Một số biến thể 
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 Thoát vị gian thành là một hình thức thoát vị thành bụng trong đó tạng thoát vị 

cũng di chuyển qua một chỗ yếu của thành bụng, nhƣng không ra phía ngoài 

thành bụng, mà nằm giữa các lớp cân cơ của thành bụng. 

 Thoát vị Richter cũng là một hình thức thoát vị thành bụng, nhƣng chỉ một phần 

của thành ruột phía bên đối diện với bờ mạc treo bị thoát vị.   

 Thoát vị trƣợt hình thành là do có sự “trƣợt” của một tạng, mà một phần thành 

của nó cấu thành nên phúc mạc, qua một chỗ yếu của thành bụng. Một phần 

thành tạng thoát vị cấu thành nên một phần túi thoát vị. 

4. Các hình thái lâm sàng 

Một thoát vị thành bụng bao gồm một túi và một cổ túi. Túi thoát vị có bản chất 

là phúc mạc thành phát triển nhô qua khỏi lỗ thoát vị. Cổ túi thoát vị nằm cố định ở lớp 

cân trong cùng nhất của thành bụng, tƣơng ứng với vị trí của lỗ thoát vị. 

 Tạng thoát vị xoay trở tự do trong túi thoát vị. Túi thoát vị ngày càng lớn ra và 

phá huỷ dần các cấu trúc thành bụng xung quanh. Tạng thoát vị có nguy cơ bị 

chấn thƣơng do không có lớp cơ thành bụng che chở.  

 Tạng thoát vị dính vào túi thoát vị nhƣng tạng không bị thiếu máu và vẫn đảm 

bảo chức năng sinh lý bình thƣờng (thoát vị kẹt).  

 Lỗ thoát vị siết chặt tạng thoát vị làm tạng bị thiếu máu động mạch (và ứ trệ máu 

tĩnh mạch) dẫn đến tạng bị hoại tử (thoát vị nghẹt) 

5. Tần suất 

 Thoát vị bẹn chiếm 75% tất cả các loại thoát vị (2/3 các thoát vị bẹn là thoát vị 

bẹn gián tiếp). Các loại thoát vị khác chiếm tỉ lệ nhƣ sau: thoát vị vết mổ 15-

20%, thoát vị rốn và thoát vị vùng thƣợng vị 10%, thoát vị đùi 5%. Chiếm phần 

còn lại là các loại thoát vị hiếm gặp khác.  

 Tỉ lệ thoát vị vùng bẹn đùi ở nam gấp 25 lần so với nữ. Tỉ lệ thoát vị đùi ở nữ 

gấp 10 lần so với nam. Tỉ lệ này đối với thoát vị rốn là 2 lần. Dù vậy, thoát vị 

bẹn vẫn là thoát vị phổ biến nhất ở nữ giới. Hầu hết thoát vị bẹn  ở nữ giới là 

thoát vị bẹn gián tiếp. Nam giới hiếm khi bị thoát vị đùi. 10%  nữ và 50%  nam 

bị thoát vị đùi có cùng lúc hoặc sẽ bị thoát vị bẹn phối hợp.  
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 Thoát vị bẹn nghẹt chiếm tỉ lệ cao nhất trong tất cả các loại thoát vị nghẹt. Nguy 

cơ nghẹt tạng thoát vị cao nhất là ở thoát vị bịt (khoảng 50% thoát vị bịt đƣợc 

chẩn đoán trong tình trạng nghẹt), kế đến là thoát vị đùi (15-20%).  

 Thoát vị bẹn, cũng nhƣ thoát vị đùi, thƣờng xảy ra ở bên phải. 

 Tần suất xảy ra thoát vị (đặc biệt thoát vị bẹn, thoát vị đùi và thoát vị rốn) tăng 

dần theo tuổi. 

II. THOÁT VỊ BẸN 

1. Định nghĩa 

Thoát vị bẹn là tình trạng một tạng trong ổ bụng rời khỏi vị trí chui qua ống bẹn 

xuống bìu, là loại hay gặp trong các loại thoát vị thành bụng. 

2. Phân loại 

a) Theo cơ chế bệnh sinh 

 Thoát vị bẹn gián tiếp: tạng thoát vị đi qua lỗ bẹn sâu, vào trong ống bẹn, thoát ra 

khỏi lỗ bẹn nông để xuống bìu. Túi thoát vị nằm trong bao xơ thừng tinh. 

 Thoát vị bẹn trực tiếp: tạng thoát vị đi qua tam giác bẹn. Túi thoát vị nằm trong 

bao xơ thừng tinh. Hiếm khi tạng thoát vị ra khỏi lỗ bẹn nông để xuống bìu. 

 Thoát vị bẹn thể kết hợp gián tiếp và trực tiếp. 

b) Theo Nyhus 

 Độ I: Thoát vị gián tiếp, lỗ bẹn sâu bình thƣờng. 

 Độ II: Thoát vị bẹn gián tiếp, lỗ bẹn sâu rộng, thành bẹn sau còn tốt (bó mạch 

thƣợng vị dƣới không bị đẩy lệch). Thoát vị chƣa xuống bìu. 

 Độ III: Thành bẹn sau hƣ. 

 A: Thoát vị bẹn trực tiếp. 

 B: Thoát vị bẹn gián tiếp, lỗ bẹn sâu dãn, mạc ngang của tam giác 

Hesselbach bị phá hủy hoặc thoát vị hỗn hợp. 

 C: Thoát vị đùi. 

 Độ IV: Thoát vị tái phát. 

3. Bệnh sử 

 Ở giai đoạn sớm của thoát vị, bệnh nhân hầu nhƣ không có triệu chứng gì.  
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 Triệu chứng cơ năng hay gặp nhất là bệnh nhân xuất hiện một khối phồng ở vùng 

bẹn - bìu. Khối phồng này xuất hiện khi nâng một vật nặng, khi chạy nhảy hoặc 

khi rặn. Một số bệnh nhân mô tả là có cảm giác co kéo và đau lan xuống bìu, 

nhất là đối với thoát vị bẹn gián tiếp. Khi khối thoát vị lớn dần nó tạo cảm giác 

không thoải mái hoặc đau chói và bệnh nhân phải nằm hoặc lấy tay đẩy vào. 

4. Triệu chứng thực thể 

 Khối phồng vùng bẹn khám có những đặc điểm: Trên nếp lằn bẹn, chạy theo 

hƣớng của ống bẹn. Khối phồng xuống thấp làm bìu to lên nhƣng điểm xuất phát 

vẫn nằm trên nếp lằn bẹn. Khối phồng mềm, không đau, căng to hơn khi rặn, ho. 

Dùng tay đẩy nhẹ nhàng từ từ lên khối phồng mất, khi bệnh nhân rặn hoặc ho 

khối phồng xuất hiện theo hƣớng từ trên xuống dƣới từ ngoài vào trong. Gõ thấy 

vang khi khối thoát vị là ruột, gõ đặc tạng thoát vị là mạc nối. 

 Lỗ bẹn nông rộng. 

 Có cảm giác khối ruột chạm vào đầu ngón tay khi cho ngón tay vào lỗ bẹn nông 

và bảo bệnh nhân ho. 

5. Cận lâm sàng  

Việc chẩn đoán thoát vị hầu nhƣ chỉ dựa vào lâm sàng là đủ, cận lâm sàng có 

thể dùng khi thoát vị không rõ. 

 Siêu âm: dùng để chẩn đoán xác định thoát vị bẹn. Siêu âm cho thấy hình ảnh 

của các quai ruột hay mạc nối trong khối phồng. Đôi khi siêu âm cho phép đo 

đƣợc đƣờng kính lỗ bẹn sâu. 

 CT - scan bụng cản quang: có thể thấy rõ hơn, nhƣng tốn kém, thƣờng không cần 

thiết. 

 Đối với thoát vị bẹn nghẹt: những trƣờng hợp đến muộn, có biến chứng cần làm 

thêm các xét nghiệm công thức máu, ure niệu, điện giải đồ, yếu tố đông máu ... 

để đánh giá tiên lƣợng và căn cứ vào đấy mà hồi sức thích hợp. 

 Chụp X - quang bụng không chuẩn bị: phát hiện các dấu hiệu tắc ruột. 

6. Chẩn đoán xác định 

Chủ yếu khám lâm sàng. Cận lâm sàng nhƣ siêu âm, X quang, CT scan… để 

chẩn đoán phân biệt các bệnh lý khác của ống bẹn, tinh hoàn, thừng tinh hay chẩn đoán 

biến chứng của thoát vị bẹn, phát hiện các bệnh tạo yếu tố thuận lợi. 
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7. Chẩn đoán phân biệt 

 Dãn tĩnh mạch thừng tinh. 

 Tràn dịch màng tinh hoàn. 

 Nang nƣớc thừng tinh. 

 Tinh hoàn lạc chỗ, viêm tinh hoàn cấp, xoắn tinh hoàn, viêm mào tinh... 

 U máu, nang bã, viêm hạch bẹn, áp xe cơ psoas, ung thƣ di căn... 

  8. Chẩn đoán biến chứng 

 Hai biến chứng thƣờng gặp nhất là thoát vị kẹt và thoát vị nghẹt 

 Thoát vị kẹt: Tạng thoát vị chui xuống nhƣng không đẩy lên đƣợc do dính vào 

túi thoát vị hoặc do tạng trong túi dính với nhau. Khác với thoát vị nghẹt, trong 

trƣờng hợp này chức năng và sự tƣới máu của tạng thoát vị không bị ảnh hƣởng do 

đó thoát vị dính không đau và không gây tắc ruột. Thoát vị kẹt không đẩy lên đƣợc 

gây cảm giác vƣớng víu nhiều hơn, thƣờng xuyên hơn và dễ bị chấn thƣơng hơn. 

 Thoát vị nghẹt: Đây là biến chứng nguy hiểm và thƣờng gặp nhất. Nguyên nhân 

là do tạng thoát vị bị siết ở cổ túi, khiến cho không những bản thân tạng đó không 

thể tự tụt trở vào ổ bụng đƣợc mà mạch máu nuôi tạng đó cũng bị chèn ép, khiến 

cho tạng có nguy cơ bị hoại tử. Biến chứng này thƣờng gặp trong thoát vị gián 

tiếp. Khám lâm sàng phát hiện một khối chắc vùng bẹn, đau, không đẩy xẹp đƣợc 

và đôi khi có hội chứng tắc ruột. Đây là tình huống phải can thiệp cấp cứu tránh 

hoại tử ruột. 

 Ngoài hai biến chứng trên còn có biến chứng chấn thƣơng tạng thoát vị. Biến 

chứng này thƣờng gặp trong trƣờng hợp khối thoát vị lớn và xuống tƣơng đối 

thƣờng xuyên, bị chấn thƣơng từ bên ngoài gây nên dập, vỡ các tạng bên trong. 

9.  Điều trị 

a) Nguyên tắc điều trị 

 Nguyên tắc là điều trị ngoại khoa. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tuổi và tình trạng 

toàn thân của bệnh nhân mà có chỉ định can thiệp ngoại khoa hay không và nếu có 

thì nên can thiệp ngoại khoa khi nào. 

 Vấn đề băng treo bìu có thể áp dụng cho ngƣời quá già yếu, hay bệnh lý nội 

khoa nặng nề, không có chỉ định phẫu thuật. Phƣơng pháp này chống chỉ định khi 
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cổ túi thoát vị nhỏ và đôi khi có thể làm cho một trƣờng hợp thoát vị không nghẹt 

nhƣng cầm tù trở nên nghẹt. 

 Chỉ định phẫu thuật: 

 Tuyệt đối: Cho các trƣờng hợp bị nghẹt. 

 Tƣơng đối: Đối với các trƣờng hợp không nghẹt nên chỉ định mổ chƣơng trình 

nếu bệnh nhân không có các chống chỉ định. 

 Chống chỉ định phẫu thuật:  

 Những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ phẫu thuật (THA, đái tháo đƣờng, suy tim, 

già yếu…). 

 Những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tái phát sau mổ cao. Chỉ nên mổ khi đã giải 

quyết đƣợc các yếu tố nguy cơ này. 

b) Kỹ thuật dùng mô tự thân 

 Kỹ thuật Bassini: Lớp khâu tạo hình bao gồm cơ chéo bụng trong, cơ ngang và 

lá trên của mạc ngang (3 lớp của Bassini) khâu vào dây chằng bẹn bằng các mũi 

rời. Tuy nhiên thực tế phẫu thuật viên chỉ đơn giản khâu cơ ngang bụng cùng với 

cơ chéo trong (chỉ có 2 lớp) vào dây chằng bẹn mà không có mạc ngang. 

 Kỹ thuật Shouldice: Tƣơng tự Bassini, có sử dụng dây chằng bẹn, nhƣng thay vì 

khâu chung cả 3 thành phần vào dây chằng bẹn, Shouldice đã tách ra thành 4 lớp 

riêng biệt bằng các mũi khâu vắt liên tục. Nếu Bassini không chú trọng đến việc 

làm dầy lớp mạc ngang (thành sau của ống bẹn) thì Shouldice lại nhấn mạnh đến 

việc khâu xếp lớp mạc ngang bằng 2 mũi khâu vắt nhằm sửa chữa thành sau của 

ống bẹn. 

 Kỹ thuật Mc Vay: Khâu cung cân cơ ngang bụng vào dây chằng Cooper bằng 

các mũi chỉ rời bắt đầu từ sát xƣơng mu đi ra ngoài cho tới lỗ bẹn sâu. Ƣu điểm là 

sử dụng dây chằng Coopper rất chắc nằm ở lớp sâu nên chỗ khâu cũng vững và 

hợp sinh lý hơn so với dây chằng bẹn, điều trị đồng thời cả thoát vị bẹn và đùi. 

Nếu làm tốt, tỉ lệ tái phát thấp. Nhƣợc điểm là dễ căng chỗ khâu phải thực hiện 

thêm đƣờng rạch dãn trên bao cơ thẳng và nếu không cẩn thận có thể gặp tai biến 

làm rách tĩnh mạch đùi. 

c) Kỹ thuật dùng mảnh ghép nhân tạo 
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 Ƣu điểm: không gây căng, do đó ít đau sau mổ, phục hồi nhanh hơn. Mảnh ghép 

nhân tạo khi đƣợc tổ chức hóa thì trở thành lớp cân mới rất chắc chắn. 

 Nhƣợc điểm: Có thể bị nhiễm trùng mảnh ghép thì rất khó trị, do đó điều kiện 

vô trùng phải đảm bảo. 

 Kỹ thuật Lichtenstein: Đặt mảnh ghép che phủ toàn bộ chỗ yếu thành bụng, đầu 

dƣới phủ lên củ mu, bờ ngoài dính vào dây chằng bẹn, bờ trong dính vào lớp cân 

của cơ chéo bụng trong và bao cơ thẳng bụng. Phần đuôi mảnh ghép đƣợc xẻ ra 

ôm lấy thừng tinh tại lỗ bẹn sâu. 

 Phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép trong ổ bụng: Mảnh ghép lớn đƣợc đặt trong ổ 

bụng phủ kín chỗ khiếm khuyết gây thoát vị. Mảnh ghép cố định bằng tacker, khâu 

hoặc clip. Khuyết điểm là mảnh ghép đƣợc đặt trong bụng có thể gây các tai biến: 

tổn thƣơng các tạng, mạch máu, thần kinh và các biến chứng nhƣ dính ruột, tắc 

ruột, thủng ruột... 

 Phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép ngoài phúc mạc qua ngả bụng: Đầu tiên sẽ vào 

bụng, sau đó cắt phúc mạc, phẫu tích vùng thoát vị, lỗ cơ lƣợc và đặt mảnh ghép 

che phủ toàn bộ vùng thoát vị, lỗ cơ lƣợc, cố định mảnh ghép. Sau đó phúc mạc 

đƣợc khâu lại. 

 Phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép ngoài phúc mạc: Phẫu thuật viên sẽ đi vào 

khoang ngay phía sau cơ thẳng bụng. Đây là vùng vô mạch nên ít gây chảy máu. 

Mảnh ghép đƣợc đặt vào khoang này che phủ vùng thoát vị. 

10.  Theo dõi 

a) Tiêu chuẩn nhập viện: Khối thoát vị có biểu hiện triệu chứng trên lâm sàng cần 

phải phẫu thuật. 

b) Tiêu chuẩn xuất viện 

 Sau phẫu thuật phục hồi thành bẹn, bụng. 

 Thoát vị không nghẹt hoặc kẹt, không đau, bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý 

nội khoa. 

c) Theo dõi tái khám 

 Tái khám 1 tuần sau phẫu thuật 

 Tái khám khi vết mổ nhiễm trùng. Nhận biết sớm dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ 

để phẫu thuật lấy mảnh ghép. 
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III. THOÁT VỊ ĐÙI 

Trong thoát vị đùi, tạng thoát vị đi qua ống đùi, chui qua mạc sàng để nằm dƣới 

da. Trong một số ít trƣờng hợp, thay vì chui qua mạc sàng, khối thoát vị đùi di chuyển 

ngƣợc lên trên, chui qua giữa dây chằng bẹn và dải chậu mu, nằm dƣới cân cơ chéo 

bụng ngoài trên vùng bẹn. Hình thái hiếm gặp này của thoát vị đùi đƣợc xem nhƣ một 

loại thoát vị gian thành. 

1. Chẩn đoán xác định 

 Bệnh xảy ra phổ biến ở nữ hơn là nam. Do kích thƣớc lỗ thoát vị nhỏ, khối thoát 

vị khó xuất hiện và khó biến mất, BN thƣờng không có đầy đủ các tính chất điển 

hình của một khối thoát vị.   

 BN có thể nhập viện vì:   

 Có một khối vùng bẹn xuất hiện vào cuối ngày, biến mất vào buổi sáng, khi 

mới ngủ dậy 

 Một khối đau vùng mặt trƣớc đùi.  

 Khi thăm khám, khối thoát vị nằm ở dƣới nếp lằn bẹn, kém di động, ấn thƣờng 

đau. Khối đôi khi phát triển lên trên, nằm phía trên nếp lằn bẹn (thoát vị đùi thể 

gian thành). 

2. Chẩn đoán phân biệt 

 Rất khó chẩn đoán phân biệt thoát vị đùi với viêm hạch đùi (nếu khối thoát vị 

nghẹt) hay u mỡ đùi (nếu khối thoát vị không nghẹt). Khối thoát vị đùi thể gian 

thành cũng rất khó chẩn đoán phân biệt với thoát vị bẹn gián tiếp kẹt hay nghẹt.  

 Để chẩn đoán xác định thoát vị đùi, cần phải có siêu âm. 

3. Điều trị 

 Để phẫu thuật BN bị thoát vị đùi, có thể chọn phƣơng pháp ngả trƣớc, ngả sau 

hay ngả nội soi.  

 Sau khi xử lý túi thoát vị , đối với phẫu thuật ngả trƣớc, liềm bẹn đƣợc khâu với 

dây chằng Cooper. Một số phẫu thuật viên chỉ khâu khép lổ đùi đơn thuần, bằng 

cách khâu dây chằng bẹn với bao đùi và cơ mặt trƣớc đùi (hình 12). Đối với phẫu 

thuật ngả sau, dải chậu mu (hay cung cân cơ ngang bụng) đƣợc khâu với dây 

chằng Cooper. Có thể dùng mảnh ghép cho cả ngả trƣớc lẫn ngả sau. 
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IV. THOÁT VỊ VẾT MỔ 

 Thoát vị vết mổ xảy ra với tỉ lệ có thể lên tới 10% các trƣờng hợp mở bụng. 

 Nguyên nhân của thoát vị vết mổ:  

 Nhiễm trùng vết mổ (là nguyên nhân quan trọng nhất)  

 Nguyên nhân kỹ thuật (chỉ khâu quá chặt, quá thƣa, đứt chỉ khâu)  

 Nguyên nhân toàn thân (suy dinh dƣỡng, tiểu đƣờng, dùng corticoid kéo dài, 

hoá trị liệu…)  

 Các yếu tố thuận lợi: béo phì, báng bụng, thai kỳ…  

 Chẩn đoán: Thoát vị vết mổ có thể xảy ra hoàn toàn, trong đó toàn bộ các lớp 

cân cơ thành bụng bị hở và túi thoát vị nằm ngay dƣới lớp mỡ dƣới da. Trƣờng 

hợp này chẩn đoán thoát vị vết mổ dễ dàng (trừ trƣờng hợp bụng BN dày mỡ): BN 

có một khối có tính chất của khối thoát vị thành bụng, xuất hiện cạnh hay bên dƣới 

vết mổ. Trong trƣờng hợp chỉ một phần các lớp cân cơ thành bụng bị hở, khối 

thoát vị đôi khi khó đƣợc phát hiện. Trong các trƣờng hợp khó chẩn đoán, siêu âm 

là phƣơng tiện chẩn đoán hình ảnh đƣợc chọn lựa.  

 Điều trị:  

 Đối với lỗ thoát vị nhỏ, mổ mở, khâu khép lại thành bụng.  

 Đối với lỗ thoát vị lớn (đƣờng kính ≥ 4 cm), có nhiều phƣơng pháp đƣợc  lựa 

chọn: 

o Khâu khép thành bụng, sau đó tăng cƣờng bằng một mảnh ghép phủ lên 

trên (onlay).  

o Khâu mảnh ghép vào mép lỗ thoát vị (inlay).  

o Khâu mảnh ghép giữa các lớp cân cơ thành bụng (kiểu “sandwich”) 

o Mổ nội soi, khâu mảnh ghép che lỗ thoát vị từ bên dƣới (underlay).  

 Cố gắng khâu che phúc mạc bên dƣới mảnh ghép. Trong trƣờng hợp ngƣợc 

lại, dùng mạc nối lớn chen giữa mảnh ghép và các quai ruột để tránh biến 

chứng dò ruột.  

Vật liệu làm nên mảnh ghép đóng vai trò quan trọng khi cân nhắc sử dụng mảnh 

ghép để điều trị thoát vị vết mổ. Polypropylene đƣợc xem là vật liệu tốt nhất hiện nay, 

do nó cho phép sự phát triển của các nguyên bào sợi giữa các khe, làm cho mảnh ghép 
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“hoà hợp” vào lớp cân thành bụng chung quanh. PTFE (polytetrafluoroethylene) cũng 

cho phép sự phát triển của các nguyên bào sợi, nhƣng không thể “hoà hợp” vào lớp cân 

thành bụng chung quanh. Điều này làm cho mảnh ghép PTFE dễ bị vách hoá, dẫn đến 

nhiễm trùng. 

V. CÁC LOẠI THOÁT VỊ KHÁC 

1. Thoát vị rốn 

 Thoát vị rốn xảy ra phổ biến ở trẻ sơ sinh, nhƣng hầu hết các khiếm khuyết sẽ 

biến mất sau năm 2 tuổi. Thoát vị rốn ở ngƣời lớn thƣờng là một bệnh lý mắc phải.  

 Thoát vị rốn thƣờng gặp ở phụ nữ. Các bệnh lý làm tăng áp lực trong xoang 

bụng kéo dài nhƣ thai kỳ, béo phì, báng bụng, chƣớng bụng…là các yếu tố thuận 

lợi để thoát vị rốn hình thành và phát triển.  

 BN thƣờng nhập viện vì có khối phồng vùng rốn. Khối phồng có đầy đủ tính 

chất của một khối thoát vị (tăng áp lực và tăng kích thƣớc khi yêu cầu BN ho hay 

phình bụng). Khi thăm khám BN bị thoát vị rốn cũng cần chú ý đến yếu tố và bệnh 

lý nguyên nhân.  

 Thoát vị rốn hiếm khi dẫn đến nghẹt ruột. Thay vào đó, thoát vị rốn có thể dẫn 

đến hoại tử da, nhất là ở các BN báng bụng.  

 Thái độ điều trị: trẻ em, nếu vẫn còn thoát vị rốn sau 5 tuổi, cần phải đƣợc phẫu 

thuật. Ở ngƣời lớn, thoát vị rốn nhỏ và không triệu chứng không cần điều trị. Các 

thoát vị lớn (đƣờng kính ≥ 4 cm), thoát vị có triệu chứng hay có dấu hiệu nghẹt, 

thoát vị có da trên bề mặt quá mỏng, thoát vị ở BN bị báng bụng không kiểm soát 

đƣợc là các chỉ định cho việc điều trị bằng phẫu thuật.  

 Phƣơng pháp điều trị cổ điển đƣợc đề xuất bởi Mayo (khâu xếp mép của lớp cân 

trên chồng lên mép của lớp cân dƣới) hiện nay ít đƣợc áp dụng. Đối với lỗ thoát vị 

nhỏ, khâu đóng đơn giản lổ thoát vị bằng chỉ không tan. Đối với lỗ thoát vị lớn, có 

thể đặt mảnh ghép tăng cƣờng sau khi khâu đóng lỗ thoát vị hay bắc cầu qua lỗ 

thoát vị. Các thoát vị rất lớn có thể đƣợc điều trị bằng cách đặt mảnh ghép từ trong 

xoang bụng qua ngả nội soi.  

2. Thoát vị vùng thƣợng vị 
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 Thoát vị vùng thƣợng vị xảy ra chủ yếu ở nam giới. Vị trí thoát vị nằm trên 

đƣờng giữa, giữa mũi ức và rốn. Trong 20% các trƣờng hợp, BN có từ hai thoát vị 

trở lên.   

 Khối thoát vị thƣờng nhỏ. BN thƣờng nhập viện vì một khối phồng nhỏ đau ở 

vùng thƣợng vị. Khám thấy có khối nhỏ nằm trên đƣờng trắng giữa, giữa mũi ức 

và xƣơng mu (hay cách rốn khoảng 3-4 cm), chắc, kém di động, ấn đau vừa. Chẩn 

đoán phân biệt trƣớc tiên là u mỡ dƣới da. Trong trƣờng hợp khó chẩn đoán, có thể 

cần đến siêu âm chẩn đoán.  

 Điều trị thƣờng đơn giản: khâu lại chỗ hở của lớp cân thành bụng. 

3. Thoát vị spigelian (thoát vị bán nguyệt) 

 Xảy ra ở vị trí bờ ngoài cơ thẳng bụng dƣới và cách rốn khoảng 3-5 cm. Vị trí 

này là nơi tiếp giáp giữa bờ ngoài cơ thẳng bụng và đƣờng cung (đƣờng bán 

nguyệt). Đây là một loại thoát vị gian thành.  

 BN thƣờng trong khoảng 40-70 tuổi. Triệu chứng lâm sàng chính là đau tại vùng 

bụng tƣơng ứng. Khối thoát vị thƣờng khó thấy do có kích thƣớc nhỏ và ở vị trí 

gian thành. Chẩn đoán cần dựa vào siêu âm hay CT.  

 Bệnh có nguy cơ nghẹt cao. Phẫu thuật nên đƣợc tiến hành sớm. Trƣớc mổ cần 

chú ý đánh dấu vị trí thoát vị trên thành bụng. Nội dung phẫu thuật thƣờng đơn 

giản: rạch da tại chỗ, cắt bỏ túi thoát vị và khâu đóng lại lỗ thoát vị. 

4. Thoát vị bịt 

 Là loại thoát vị hiếm gặp. Thoát vị bịt thƣờng xảy ra ở nữ giới. BN thƣờng lớn 

tuổi và gầy ốm.  

 Đau và nghẹt ruột là hai thể lâm sàng chủ yếu của thoát vị bịt. Đau là do tạng 

thoát vị chèn vào thần kinh bịt. BN đau ở vùng gốc đùi. Có thể gây ra cơn đau 

bằng nghiệm pháp Howship-Romberg. Ở BN có hội chứng tắc ruột, chẩn đoán 

nguyên nhân thƣờng chỉ có sau khi mở bụng. Trong trƣờng hợp không có chỉ định 

mở bụng, CT là phƣơng tiện đƣợc lựa chọn để chẩn đoán thoát vị bịt.  

 Phẫu thuật là chỉ định điều trị của thoát vị bịt. Có thể phẫu thuật ngã sau, ngả 

nội soi hay mở bụng (dành cho BN bị thoát vị bịt có nghẹt ruột). Sau khi đƣa tạng 

thoát vị vào lại xoang bụng, chú ý lấy hết mô mỡ tiền phúc mạc nằm trong ống bịt, 
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tìm và bộc lộ thần kinh bịt cùng bó mạch bịt. Ống bịt sau đó đƣợc khâu khép hay 

khâu che bằng một mảnh ghép nhỏ. 

5. Thoát vị lƣng 

 Thoát vị lƣng có thể bẩm sinh hay mắc phải.  

 Thoát vị qua tam giác lƣng trên (tam giác Grynfeltt, giới hạn giữa xƣơng sƣờn 

12, cơ cạnh sống và cơ chéo trong) xảy ra phổ biến hơn thoát vị qua tam giác lƣng 

dƣới (tam giác Petit, giới hạn giữa mào chậu, cơ lƣng rộng và cơ chéo ngoài).  

 Thoát vị lƣng không gây nghẹt.  

 Phƣơng pháp điều trị đƣợc lựa chọn cho thoát vị lƣng là đặt mảnh ghép khâu 

che lỗ thoát vị. Thƣờng khó khâu khép lỗ thoát vị, do một trong các cạnh của 

chúng là xƣơng. 
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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 và thủng thực quản tự phát hoặc do thầy thuốc gây ra. Dù do 

nguyên nhân nào thì thủng thực quản cũng có những điểm chung là bệnh cảnh lâm 

sàng giống nhau, đều có nguy cơ viêm trung thất, nguyên tắc và các phƣơng pháp điều 

trị giống nhau. 

 Thủng thực quản là một tổn thƣơng ít gặp trong ngoại khoa nhƣng lại là tổn 

thƣơng thủng có tiên lƣợng nặng nhất trong các loại tổn thƣơng thủng của ông tiêu hoá 

vì chẩn đoán thƣờng muộn, điều trị còn khó khăn và tỷ lệ tử vong rất cao (20-30%) 

mặc dù hồi sức và điều trị phẫu thuật đã có rất nhiều tiến bộ. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Có rất nhiều nguyên nhân gây thủng thực quản với các cơ chế gây thủng khác 

nhau nhƣ do vết thƣơng, chấn thƣơng từ ngoài vào (vết thƣơng do bạch khí, hoả khí, tai 

biến phẫu thuật), hoặc từ trong ra (nội soi, dị vật), hoặc là vỡ thực quản tự phát do tăng 

áp lực đột ngột trong lòng làm xé rách thực quản hoặc là do các bệnh lý thực quản (ung 

thƣ thực quản).  

1. Thủng thực quản do tai biến của phẫu thuật, thủ thuật 

a) Tai biến của nội soi 

Thủng thực quản do nội soi là nguyên nhân thƣờng gặp nhất, chiếm trên 50% 

trong tất cả các nguyên nhân gây thủng thực quản. Tỷ lệ thủng thực quản trong nội soi 

chẩn đoán ƣớc tính khoảng 0,13-0,4%. Trong nội soi chẩn đoán, thủng thực quản có 

thể gặp khi có thoát vị hoành, dùng ống soi cứng, đặt ống soi mò mẫm, không kiểm 

soát bằng mắt. Trong nội soi điều trị, nong thực quản điều trị các nguyên nhân hẹp ở 

thực quản (sẹo hẹp thực quản sau bỏng, điều trị co thắt tâm vị…) là nguyên nhân gây 

thủng thực quản hay gặp nhất, sau đó là các tai biến trong các điều trị tạm thời hẹp thực 

quản do ung thƣ (đặt nong thực quản, laser), tiêm xơ cầm máu. 
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b) Tai biến phẫu thuật 

Các phẫu thuật ở vùng cổ, ngực và bụng trên đều có thể gây ra vết thƣơng thực 

quản do cắt phải thực quản, do các tổn thƣơng của tạng lân cận xâm lấn vào thành thực 

quản hoặc do các dụng cụ phẫu thuật đặt tại chỗ tỳ đè vào thực quản lâu ngày gây 

thủng. Các phẫu thuật ở vùng cổ có thể làm thủng thực quản là cắt tuyên giáp do ung 

thƣ, hoặc tuyến giáp quá to, các nẹp, vít cột sống cổ tỳ đè vào thực quản, mở khí quản 

không đúng kỹ thuật. Các phẫu thuật ở lồng ngực nhƣ cắt phổi, soi trung thất có thể 

gây tổn thƣơng thực quản ngực. Ở bụng, các phẫu thuật có thể gây thủng thực quản là 

mở cơ thực quản ngoài niêm mạc (phâu thuạt Heller), cắt thân thần kinh X, các phẫu 

thuật điều trị thoát vị hoành. 

c) Các nguyên nhân khác 

Tai biến của đặt bóng Blakemore, bóng Linton để cầm máu trong chảy máu do 

tăng áp lực tĩnh mạch cửa vì thành thực quản rất dễ tổn thƣơng do thiêu máu, tỳ ép kéo 

dài của bóng. Thủng thực quản do ong nội khí quản và thở máy kéo dài rất ít gặp. 

2. Vết thƣơng và chấn thƣơng thực quản 

Vết thƣơng thực quản do bạch khí và hoả khí ít gặp ở cổ, vết thƣơng thực quản 

thƣờng phối hợp với các vết thƣơng mạch máu lớn vùng cổ hoặc khí phế quản với biểu 

hiện lâm sàng là chảy máu lớn hoặc tràn khí lớn dƣới da cổ hoặc trung thất. 

Vỡ thực quản do chấn thƣơng bụng hoặc chấn thƣơng ngực kín rất hiếm gặp và 

chủ yếu thấy ở những bệnh nhân đa chấn thƣơng. Sự tăng áp lực đột ngột trong lòng 

thực quản thƣờng gây vỡ thực quản ngực. Ở đoạn thực quản 1/3 trên, đƣờng vỡ ở mặt 

trƣớc và thƣờng kèm theo vỡ phần màng khí quản. Một số trƣờng hợp vỡ thực quản do 

hút vào ống hơi có áp lực cao, đƣờng vỡ thực quản thƣờng rất lớn. 

3. Vỡ thực quản tự phát 

Vỡ thực quản tự phát là vỡ thực quản sau nôn mạnh và nhiều, bao gồm hội 

chứng Boerhaave, hội chứng Mallory – Weiss và máu tụ tự phát thành thực quản. Hội 

chứng Boerhaave đƣợc định nghĩa là tổn thƣơng vỡ hoàn toàn các lớp của thực quản 

ngực không do chấn thƣơng. Cơ chế vỡ thực quản là do nôn mạnh gây tăng áp lực đột 

ngột trong lòng thực quản trong khi cơ nhẫn hầu đóng kín. Trong các trƣờng hợp vỡ 

thực quản tự phát, thƣờng thấy có các tổn thƣơng thực quản, thần kinh phối hợp nhƣ 

viêm thực quản, tăng trƣơng lực cơ thắt dƣới của thực quản, túi thừa thực quản ngực… 
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Hội chứng Mallory – Weiss có cơ chế chấn thƣơng tƣơng tự nhƣ hội chứng Boerhaave, 

nhƣng tổn thƣơng là rách dọc niêm mạc tâm vị, lớp cơ không bị tổn thƣơng. 

4. Thủng thực quản do dị vật 

Nguyên nhân thƣờng gặp nhất là do nuốt phải xƣơng hay răng giả. Vị trí thủng 

thƣờng ở những nơi hẹp của thực quản, đặc biệt là ở thực quản ngực. Chiều dài và hình 

dáng của mảnh xƣơng, răng giả là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây mắc lại ở thƣc 

quản và gây thủng. Thủng thực quản có thể do dị vật bị mắc lại và chọc thủng thành 

thực quản, cũng có thể do thủ thuật lấy dị vật qua nội soi gây thủng. Cần hết sức chú ý 

tìm dấu hiệu thủng thực quản trƣớc, trong và sau nội soi thực quản lấy dị vật. 

5. Một số nguyên nhân khác 

 Thủng các khối u của thực quản hoặc các khối u của trung thất, u phổi vỡ vào 

thực quản. 

 Các tổn thƣơng viêm lao, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. 

 Uống phải các chất ăn mòn (acid, kiềm mạnh). 

III. GIẢI PHẪU BỆNH 

Thủng thực quản do thủ thuật nội soi: tổn thƣơng thủng thực quản thƣờng là các 

lỗ thủng nhỏ, bờ sắc gọn, nhỏ, dài, chéo từ trên xuống, lỗ trong và lỗ ngoài lệch nhau 

hoặc là tổn thƣơng xé rách thành thực quản tƣơng ứng với chỗ thành thực quản bệnh 

lý. 

Vỡ thực quản do chấn thƣơng: thƣờng gặp ở 1/3 trên của thực quản ngực do các 

chấn thƣơng mạnh vào lồng ngực. Tổn thƣơng ở thực quản thƣờng kèm theo tổn 

thƣơng màng sau của khí phế quản và các tạng trong lồng ngực. 

Vết thƣơng thực quản: ít gặp và ít khi là tổn thƣơng thực quản đơn độc. ở cổ, vết 

thƣơng thực quản thƣờng kèm theo tổn thƣơng các mạch máu lớn ở cổ và khí quản nên 

triệu chứng lâm sàng thƣờng bị che lấp bởi hội chứng chảy máu hoặc khó thở. 

Thủng thực quản tự phát: tổn thƣơng là những đƣờng vỡ dọc, thƣờng năm ở bờ 

trái của thành thực quản ngực trên cơ hoành. Kích thƣớc của đƣờng vỡ từ 3-4cm, đôi 

khi tới đƣờng vỡ thƣờng làm rách tất cả các lớp của thành thực quản, đôi khi là đƣờng 

vỡ không hoàn toàn, không tổn thƣơng hết các lớp của thành thực quản, sau đó do các 

nhiễm trùng tại chỗ gây hoại tử hoàn toàn thành thực quản. Một điểm cần lƣu ý là tổn 
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thƣơng lớp niêm mạc bao giờ cũng rộng hơn lớp cơ nên cần phải mở rộng lớp cơ trƣớc 

khi khâu vết thƣơng để tránh bỏ sót đƣơng vỡ dƣới niêm mạc. Ngoài ra, có thể gặp các 

tổn thƣơng phối hợp đã có từ trƣớc nhƣ viêm thực quản, túi thừa thực quản, co thắt tâm 

vị… 

Thủng thực quản do dị vật: tổn thƣơng phụ thuộc chiều dài, hình dáng, góc cạnh 

của dị vật. Thủng thực quản có thể do dị vật chọc thủng thành thực quản, cũng có thể 

do thủ thuật lấy dị vật qua nội soi gây thủng. Do vậy, tổn thƣơng thủng có thể nhỏ 

nhƣng có khi rất phức tạp. 

Vị trí của lỗ thủng: vị trí của lỗ thủng có thể ở mọi vị trí của thực quản. Tuy 

nhiên, trong thủng thực quản tự phát, vị trí lỗ thủng thƣờng gặp nhất là thực quản 1/3 

dƣới, bờ trái của thực quản, trong khi vết thƣơng thực quản và dị vật thực quản lại hay 

gặp ở đoạn thực quản cổ. Vị trí thủng thực quản hay gặp nhất trong các thủ thuật nội 

soi là thực quản ngực và thực quản cổ, ngay dƣới miệng thực quản. Thủng thực quản 

do chấn thƣơng thƣờng gặp ở thực quản ngực 1/3 trên. 

IV. 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. 

Thủng thực quản thƣờng đƣợc phát hiện và chẩn đoán trong các hoàn cảnh sau: 

 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 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. 

Khó thở kèm theo đau, có thể kèm theo thay đổi giọng nói. 

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. 

Trong trƣờng hợp thủng thực quản cổ, bệnh nhân cảm thấy rất đau khi ngƣời 

thầy thuốc cầm vào sụn giáp và lắc nhẹ sang hai bên. Trong các tổn thƣơng thực quản 

bụng, có dấu hiệu co cứng hoặc phản ứng thành bụng trên rốn. 

Trong trƣờng hợp thủng thực quản 1/3 trên kèm theo có rách màng sau của khí 

quản, bệnh nhân có dấu hiệu ho, sặc khi nuốt do đƣờng vỡ làm thông thực quản với khí 

quản. 

Khi thấy có 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, 

làm các thăm khám cận lâm sàng để khẳng định chẩn đoán và điều trị sớm. 

Nếu không đƣợc chẩn đoán và điều trị sớm, sau vài giờ sẽ dẫn tới tình trạng 

viêm trung thất nhiễm khuẩn rất nặng. Bệnh nhân 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 

 Chụp ngực thẳng, nghiêng, lấy cả vùng cổ thƣờng thấy có hình ảnh tràn khí 

dƣới da vùng cổ. Hình ảnh tràn khí trung thất có từ 75-80% các trƣờng hợp, có khi thấy 

hình ảnh hơi hình chữ V trên cơ hoành (dấu hiệu Nacle – Rio). Nếu để muộn, có thể 

thấy dấu hiệu trung thất giãn rộng do tụ dịch, áp xe trung thất, tràn dịch và tràn khí 

màng phổi do thủng vào màng phổi hoặc là tràn dịch do phản ứng của màng phổi. Trên 

https://thuocchuabenh.vn/xet-nghiem
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phim chụp nghiêng vùng cổ có thể thấy dấu hiệu hơi sau thực quản (dấu hiệu 

Minigerode) khoang sau thực quản rộng ra, đẩy thực quản và khí quản ra trƣớc.. 

b) Chụp bụng không chuẩn bị 

 Chụp bụng không chuẩn bị có thể thấy hơi tự do trong ổ bụng (dấu hiệu liềm hơi 

dƣới hoành trên phim chụp đứng) hoặc có thể thấy có hơi sau phúc mạc trong các 

trƣờng hợp thủng thực quản bụng sau phúc mạc. 

c) Chụp cản quang thực quản 

Chụp thực quản với thuốc cản quang hoà tan trong nƣớc có thể xác định đƣợc 

80% các trƣờng hợp thủng thực quản, ngoài ra còn giúp xác định vị trí tổn thƣơng và 

bên thành thực quản bị tổn thƣơng để chọn đƣờng mổ phù hợp. Trên phim chụp thực 

quản cản quang, thủng thực quản đƣợc xác định khi có các hình ảnh sau: 

Hình khấc ở thực quản trong trƣờng hợp tổn thƣơng mới chỉ có ở thành thực 

quản. 

 Hình đám thuốc cản quang trên cơ hoành trái trong trƣờng hợp vỡ thực quản tự 

phát. 

 Đƣờng rò thuốc cản quang ra ngoài thực quản vào trung thất, màng phổi trong 

các tổn thƣơng làm thủng hoàn toàn thành thực quản ngực hoặc cổ thấp. 

d) Chọc màng phổi 

Trong các trƣờng hợp có tràn dịch màng phổi, chọc màng phổi thấy dịch màng 

phổi có màu xanh nhạt của dịch dạ dày. Xét nghiệm dịch có pH < 6. 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 

Dấu hiệu thủng thực quản trên phim chụp cắt lớp vi tính có uống thuốc cản 

quang dạng nƣớc là hình ảnh rò thuốc cản quang ra ngoài thực quản vào trung thất, dấu 

hiệu tràn khí trung thất và tổ chức phần mềm ở cổ. Dấu hiệu tràn khí trung thất và tổ 

chức phần mềm thấy rất rõ trên phim chụp cắt lớp. Áp xe trung thất thể hiện dƣới dạng 

ổ dịch có hơi ở giữa. Chụp cắt lớp có hai lợi ích căn bản là chẩn đoán 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. 
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f) Nội soi 

Lợi ích của nội soi trong chẩn đoán thủng thực quản còn đang đƣợc thảo luận. 

Một số tác giả cho rằng, nội soi thực quản với ống soi mềm có bơm hơi có thể làm lan 

tràn nhiễm khuẩn vào trung thất. Do vậy, chụp thực quản cản quang thƣờng là lựa chọn 

đầu tiên để chẩn đoán, nội soi chỉ áp dụng khi chụp X quang không khẳng định đƣợc 

chẩn đoán và nội soi phải thực hiện trong phòng mổ ngay trƣớc khi mổ. 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. 

V. ĐIỀU TRỊ 

Khi đã chẩn đoán là thủng thực quản, phải cho bệnh nhân ngừng ăn uống qua 

miệng ngay và chuyển sớm về cơ sở điều trị ngoại khoa. Thái độ xử trí thủng thực quản 

phụ thuộc vào loại tổn thƣơng, thời gian phát hiện bệnh sớm hay muộn, tình trạng toàn 

thân, tình trạng nhiễm khuẩn trung thất, thủng trên thực quản lành hay bệnh lý… 

 Cho dù thủng thực quản do nguyên nhân nào thì cũng cần phải hồi sức tích cực 

trƣớc, trong và sau mổ, bao gồm: 

 Điều trị dự phòng và chống sốc. 

 Đảm bảo chức năng hô hấp tốt bằng cách hút đồm rãi, hút khí phế quản, thở 

oxy, hô hấp hỗ trợ nếu cần thiết, dẫn lƣu tràn 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. 

Thái độ xử trí đối với tổn thƣơng ở thực quản phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: 

 Tình trạng của thực quản (thủng trên thực quản lành hay trên thực quản bệnh 

lý): nếu thủng trên thực quản lành, nên áp dụng các phƣơng pháp phẫu thuật bảo tồn 

thực quản, đảm bảo khỏi nhanh nhất và ít nguy cơ nhất. Đổì với các trƣờng hợp thủng 

trên thực quản bệnh lý, cần tính toán giữa việc bảo tồn chức năng thực quản và tiên 

lƣợng chung của bệnh nhân và bệnh có trƣớc ở thực quản. 
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 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. Thủng sau 12-18 giờ, do có nhiễm khuẩn trung thất nên lỗ thủng thực 

quản rất khó có thể khâu chắc chắn, nguy cơ rò rất cao. Trong những trƣờng hợp phát 

hiện muộn, sau nhiều ngày, tình trạng toàn thân rất nặng hoặc đã hình thành ổ áp xe 

trung thất thực sự thì điều trị bằng phƣơng pháp không mổ hoặc dẫn lƣu qua da có thể 

đƣợc áp dụng. 

 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 nhỏ do soi, đƣợc 

phát hiện ngay 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. 

1. 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 1/3 trên và 1/3 giữa, đƣờng mổ ngực trái trƣớc 

bên, khoang liên sƣờn VI, VII cho các thủng thực quản 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 

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. 
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 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 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 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 để 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: 
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 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 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. 

2. Điều trị không phẫu thuật 

Điều trị bảo tồn, không mổ có thể 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. 
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 Vị trí thủng không nằm ở thực quản bụng, thực quản không có u hoặc hẹp phía 

dƣới. 

 Hội chứng nhiễm trùng nhẹ. 

Những chỉ định điều trị bảo tồn, không mổ bao gồm: 

 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 

ổ 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 đặt 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. 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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NANG ỐNG MẬT CHỦ 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Nang ống mật chủ (OMC) (common bile duct cyst) thực chất phải là nang 

đƣờng mật (NĐM) (choledochal cyst) (vì nang OMC chiếm chủ yếu nên tên gọi của 

bài này là nang OMC), đó là một bất thƣờng bẩm sinh ít gặp của cả đƣờng mật trong và 

ngoài gan mà chủ yếu là do giãn không đều của cây đƣờng mật. 

Nang OMC là một bệnh lý tƣơng đối hiếm gặp, tần suất mắc bệnh cao nhất là ở 

Nhật. Mặc dù là một bệnh lý lành tính, nang ống mật chủ 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 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, trong đó có 

giun đũa 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. Chia ra 3 loại nhỏ với IA giãn gần hết hoặc toàn bộ 

OMC, túi mật và ống túi mật đổ vào nang, kèm chỗ nối ống mật tụy bất 

thƣờng; IB giãn một đoạn mà không có bất thƣờng chỗ nối mật tụy ; IC là 

giãn hình thoi gần hết hoặc toàn bộ OMC kèm với chỗ nối ống mật tụy bất 

thƣờng. 

 Loại II: túi thừa OMC 

 Loại III: sa OMC 
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 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  

 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng   

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 … 

Bệnh nhân bị NĐM thƣờng có tiền căn lặp đi lặp lại của các triệu chứng đƣờng 

mật (đau quặn, vàng da) hoặc viêm tụy (đau bụng, ói mửa), một số bệnh nhân đã đƣợc 

mổ đƣờng mật một vài lần trƣớc đó, hoặc đƣợc nối nang–ruột, hoặc mổ sỏi đƣờng mật 

2. Cận lâm sàng   



 

31 

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.  

 Chụp cộng hƣởng từ mật-tụy 

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. 

III. BIẾN CHỨNG   

1. Sỏi trong NĐM 

Rất thƣờng gặp ở ngƣời lớn hơn là trẻ nhỏ, tỷ lệ từ 8-72%. Đó là sỏi sắc tố 

chứng tỏ nguồn gốc do ứ đọng mật và hay gặp ở hẹp miệng nối nang-ruột. Sỏi mật có 

thể di chuyển xa, vào ống tụy làm viêm tụy, sỏi trong gan có thể gây nhiễm trùng 

đƣờng mật, áp  xe gan … 

2. Bệnh lý túi mật 

Một biến chứng hay gặp là viêm túi mật, đây có thể là bệnh lý giúp phát hiện 

NĐM. Sau nối nang-ruột nếu không cắt túi mật có thể bị viêm túi mật cấp hay mạn và 

 có sỏi sắc tố. Ngoài ra có thể gặp ung thƣ túi mật trong bệnh NĐM. 

3. Viêm tụy  
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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. Bệnh sinh của viêm tụy ở bệnh nhân 

bị NĐM liên quan đến bất thƣờng giải phẫu kênh chung mật-tụy và sỏi trong nang.  

4. Bệnh lý gan -mật ác tính 

Xuất độ thay đổi từ 2,5- 28% (Ono 1982). Thƣờng xảy ra ở đƣờng mật ngoài 

gan và tuổi trung bình trẻ hơn so với bệnh đƣờng mật ác tính không có nang. 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. Theo 

Yeong (1982) xơ gan ứ mật thứ phát và TALTMC cải thiện tốt sau mổ nếu giải quyết 

đƣợc sự ứ tắc mật và chèn ép TMC. 

6. Áp xe trong gan 

Là hậu quả của nhiễm trùng đƣờng mật tái diễn và tắc mật sau mổ nối nang-

ruột. Theo Mercadier 1984 thì áp xe thƣờng ở gan trái và có thể do sự gấp góc của ống 

gan trái, mô gan xơ hóa, gan teo, có thể kèm sỏi. 

IV. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc chung 

- Phẫu thuật cắt NĐM là điều trị lựa chọn và tùy thuộc loại nang và bệnh lý gan 

mật kèm theo. 

- Sửa soạn trƣớc mổ: chụp đƣờng mật xác định đánh giá độ lớn nang, chẩn đoán 

bệnh lý gan mật đi kèm, điều chỉnh chức năng gan và kiểm soát nhiễm trùng 

đƣờng mật.  

- Kiểm soát nhiễm trùng đƣờng mật bằng kháng sinh phổ rộng có độ tập trung 

cao trong mật và nhạy với vi trùng hiếu khí đƣờng ruột. 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.  



 

33 

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 và nối ống gan-hỗng tràng kiểu Roux-en-Y. Nối ống gan-hỗng tràng 

niêm với niêm, cách nối này giúp tránh đƣợc hẹp miệng nối là nguyên nhân 

của sự tạo sỏi, nhiễm trùng đƣờng mật và hóa ác trong nang. 

 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.  

 Dù là cắt nang hay nối nang-hỗng tràng, cần nội soi đƣờng mật để loại trừ 

sỏi tồn lƣu và phải sinh thiết biểu bì đƣờng mật để loại trừ bệnh ác tính. 

 Nang loại II (Túi thừa) 

 Phẫu thuật lựa chọn là cắt bỏ nang. Kỹ thuật cắt tƣơng tự nhƣ cắt túi mật, tùy 

thuộc hình thức cổ nang dính vào OMC, có thể may kín hoặc dẫn lƣu Kehr 

để giải áp OMC. Loại II rất hiếm. 

 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. Có thể dùng thông Fogarty đƣa từ 

dƣới lên hay trên xuống để tìm nhú Vater hoặc chích secretin tĩnh mạch để 

nhanh chóng xác định các cấu trúc này. Ngoài ra, chụp  đƣờng  mật  lúc  mổ  

trƣớc  và  sau  cắt  nang,  để  xác  định  mức  độ  của sang thƣơng, có sỏi tồn 

lƣu không, và cho biết sự thông thƣơng của nhú Vater và ống tụy. 

 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. 
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 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, nếu cần dẫn lƣu mật trong gan thì 

phải nối ống mật-hỗng tràng. Nếu nang trong gan cả 2 thùy có biến chứng thì 

cần đặt thêm dẫn lƣu xuyên gan. 

 Phẫu thuật nội soi 

 Về nguyên tắc thì tƣơng tự nhƣ mổ mở nhƣng đòi hỏi kỹ năng PTNS phải 

thuần thục, là một thách thức về kỹ thuật.  

 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. Một số tác giả thích làm miệng 

nối hỗng - hỗng tràng ở ngoài ổ bụng qua vết mổ nhỏ đƣợc mở rộng từ vị trí 

trocar rốn   

 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. 

PTNS cũng giảm đƣợc các biến chứng của mổ mở nhƣ thoát vị vết mổ, tắc 

ruột do dính, tính thẩm mỹ cao, đặc biệt bệnh gặp nhiều hơn ở nữ nên ƣu 

điểm này càng rõ rệt   

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): 

o Rò mật: khi mật còn rò kéo dài > 7 ngày. Rò cung lƣợng thấp khi < 

200 ml, trung bình 200 - 500 ml, cao khi > 500 ml / ngày 

o Tụ dịch: đau bụng, sốt, siêu âm có tụ dịch 

o Viêm tụy: khi amylase sau mổ > 215 UI/L   

o Tắc ruột  

o Nhiễm trùng vết mổ  

 Biến chứng muộn sau phẫu thuật: 

o Hẹp miệng nối: khi có một trong những tiêu chuẩn sau:  
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- Giãn đƣờng mật trong gan sau mổ trên siêu âm, CHTMT 

- Bất thƣờng chức năng gan nhƣ tăng alkaline phosphatase, bilirubin 

hoặc gamma glutamyl transferase 

- Triệu chứng của viêm đƣờng mật nhƣ sốt, đau hạ sƣờn phải với C - 

Reactive Protein tăng 

- Hình thành sỏi đƣờng mật 

o Nhiễm trùng đƣờng mật, sỏi đƣờng mật: đau bụng, sốt, vàng da, siêu 

âm có hơi hoặc giãn đƣờng mật, sỏi mật  

o Viêm tụy: đau thƣợng vị từng đợt, amylase máu tăng > 215 UI/L 

o Hóa ác: sụt cân, vàng da, u bụng, các dấu chứng ung thƣ tăng. 
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UNG THƢ TÚI MẬT 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa  

Ung thƣ túi mật là ung thƣ phổ biến nhất trong các ung thƣ đƣờng mật. Theo 

Hiệp hội ung thƣ Mỹ, năm 2015 có 10.910 trƣờng hợp ung thƣ túi mật mới với 3700 

trƣờng hợp tử vong. Tỉ lệ nữ gấp 3 lần nam. Đây cũng là ung thƣ tiến triển nhanh nhất 

và có thời gian sống trung bình ngắn nhất từ thời điểm phát hiện bệnh trong các loại 

ung thƣ đƣờng mât. Tiên lƣợng kém là do bản chất ác tính và thiếu phƣơng tiện sàng 

lọc phát hiện bệnh giai đoạn sớm. Điều trị triệt để chủ yếu bằng phẫu thuật, tuy nhiên 

chỉ có 10% bệnh nhân còn khả năng phẫu thuật triệt để.  

Một dạng u túi mật khác hay gặp là polyp, trong một số trƣờng hợp polyp có 

nguy cơ chuyển ác tính, vì vậy cần theo dõi và phân biệt ung thƣ túi mật.  

2. Yếu tố nguy cơ 

- Yếu tố cơ địa: lớn tuổi, giới nữ, béo phì, chủng tộc (ngƣời da trắng, châu Mỹ, 

Mê hi cô), vùng địa lý (Nam Mỹ, Ấn độ, Pakistan, Nhật Bản, Hàn Quốc), yếu tố 

di truyền. 

- Túi mật bất thƣờng/bệnh lý: sỏi, túi mật sứ, polyp, nang đƣờng mật bẩm sinh, 

bất thƣờng chức năng mật tụy. 

- Môi trƣờng: tiếp xúc kim loại nặng, thuốc lá, thuốc methyldopa, isoniazid, 

estrogen. 

- Nhiễm trùng: Salmonella, Helicobacter. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng  

Có 3 tình huống lâm sàng: (1) chẩn đoán nghi ngờ ung thƣ trƣớc mổ, (2) phát 

hiện tình cờ trong khi cắt túi mật vì một bệnh lý túi mật lành tính, (3) chẩn đoán ác tính 

sau khi làm giải phẫu bệnh thƣờng qui sau cắt túi mật. Trên 2/3 bệnh nhân ung thƣ túi 

mật đƣợc chẩn đoán trong và sau khi mổ. 
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a. Triệu chứng cơ năng  

Khi bệnh nhân có triệu chứng thƣờng bệnh đã tiến triển, tình trạng này không    

thay đổi từ 85 năm qua. Bệnh nhân thƣờng có triệu chứng của cơn đau quặn mật hoặc 

viêm túi mật mạn. Đau hạ sƣờn phải hoặc trên rốn là triệu chứng phổ biến nhất (54-

83%), vàng da (10-41%), buồn nôn và nôn (15-43%), chán ăn (4-41%), sụt cân (10-

39%).  

b. Triệu chứng thực thể 

Khối u hạ sƣờn phải chỉ gặp trên 3-8% bệnh nhân, khi sờ đƣợc khối u 75% bệnh 

nhân không còn phẫu thuật cắt u đƣợc. Có 6,0-27,8% bệnh nhân đƣợc chẩn đoán trƣớc 

mổ là hội chứng Mirizzi có chẩn đoán sau cùng là ung thƣ túi mật. 

2. Cận lâm sàng 

a. Chất chỉ thị ung thư: 

- CA 19-9: (>20 U,mL), độ nhạy 50%, độ đặc hiệu 92,7%. 

- CEA: (>4 ng/mL), độ nhạy 79,4%, độ đặc hiệu 79,2%.  

Tuy nhiên, các chất chỉ thị này không chuyên biệt cho ung thƣ túi mật, CA 19-9 

có thể tăng trên bệnh nhân vàng da tắc mật do các bệnh lý lành tính. Vì vậy các xét 

nghiệm này nhƣ là một phần trong đánh giá trƣớc mổ, theo dõi điều trị, không nhằm 

mục đích chẩn đoán. 

b. Siêu Âm: phƣơng tiện chẩn đoán ban đầu, các biểu hiện nhƣ khối u thâm 

nhiễm túi mật, u hoặc polyp nhô vào lòng túi mật, thành túi mật dày không đồng đều. 

Độ nhạy và đặc hiệu 85% và 80%. Dễ bị bỏ sót khi u dạng phẳng hoặc không cuống và 

có kèm theo sỏi.  

c. Siêu âm nội soi (EUS):cho phép chẩn đoán giai đoạn bệnh và sinh thiết.  

d. CT scan: giúp chẩn đoán bệnh và đánh giá giai đoạn bệnh, phát hiện xâm lấn 

và di căn gan, cuống gan, mạch máu, hạch và các cơ quan lân cận. Trong trƣờng hợp 

dày thành túi mật, MDCT (multidetector row CT) phân biệt dày thành túi mật lành tính 

và ác tính với độ nhạy và đặc hiệu 82,5% và 75,9%. 

e. Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP): có thể phát hiện các bất thƣờng ngã ba 

mật tụy, lấy mẫu làm tế bào học hoặc sinh thiết. Đây là phƣơng tiện ít có giá trị trong 

chẩn đoán ung thƣ túi mật. 
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f. Chụp cộng hưởng từ: kết hợp MRI (magnetic resonance imaging) với MRA 

(magnetic resonance angiography) và MRCP (magnetic resonance 

cholangiopancreatography) phát hiện xâm lấn mạch máu độ nhạy 100%, đặc hiệu 

87%), xâm lấn đƣờng mật (độ nhạy 100%, đặc hiệu 89%), xâm lấn gan (độ nhạy 67%, 

đặc hiệu 89%), hạch (độ nhạy 56%, đặc hiệu 89%).  MRI ƣu thế hơn CT scan phân biệt 

T1a và T1b, có ích để có kế hoạch điều trị trƣớc mổ.  

g. Chọc sinh thiết: chọc qua da dƣới hƣớng dẫn siêu âm hoặc CT scan chẩn 

đoán chính xác 80-90%. Kết quả âm tính giả 11-41%. 

3. Chẩn đoán TMN (AJCC 2010) 

T0 Không bằng chứng có u 

TX U không thể đánh giá đƣợc 

Tis U tại chỗ 

T1 U xâm lấn lớp đệm niêm mạc hoặc lớp cơ 

T1a U xâm lấn lớp đệm niêm mạc 

T1b U xâm lấn lớp cơ 

T2 U xấm lấn qua lớp cơ chƣa đến thanh mạc hoặc gan 

T3 U xâm lấn qua thanh mạc, và hoặc xấm lấn gan và hoặc một cơ quan hoặc cấu 

trúc khác nhƣ dạ dày, tá tràng, đại tràng, tụy, mạc nối, đƣờng mật ngoài gan.   

T4 U xâm lấn tĩnh mạch cửa chính hoặc động mạch gan hoặc xâm lấn ≥ 2 cơ quan 

hoặc cấu trúc ngoài gan. 

N0 Không có hạch vùng 

NX Không đánh giá đƣợc hạch vùng 

N1 Hạch ống túi mật, quanh ống mật chủ, động mạch gan và hoặc tĩnh mạch cửa.  

N2 Hạch quanh động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động mạch mạc treo tràng trên và 

hoặc động mạch thân tạng. 

M0 Không di căn xa 

MX Không đánh giá đƣợc di căn xa 

M1 Di căn xa 

Giai đoạn U Hạch Di căn 

0 Tis N0 M0 

I  T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

IIIA T3 N0 M0 

IIIB T1-3 N1 M0 

IVA T4 N0,N1 M0 

IVB 
T bất kỳ N2 M0 

T bất kỳ N bất kỳ M1 
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III. ĐIỀU TRỊ 

1. Xử trí ban đầu  

a. Đánh giá TMN: có kế hoạch điều trị 

b. Các kỹ thuật mổ:  

- Cắt túi mật đơn thuần: U T1a, tỉ lệ sống 100%. Cắt túi mật nội soi có nguy cơ 

tăng tái phát tại lỗ troca và lan tỏa tế bào ung thƣ vào phúc mạc nhất là khi có 

chảy mật do thao tác làm thủng túi mật. Tỉ lệ ung thƣ tái phát tại lỗ troca là 10-

18%, thời gian tái phát tƣơng đối ngắn với 6-10 tháng. Vì vậy, nếu trƣớc mổ 

đã nghi ngờ ung thƣ túi mật nên chọn mổ mở. 

- Cắt túi mật + cắt gan + nạo hạch: từ T1b, T2 và một số trƣờng hợp T3. Bao 

gồm: cắt túi mật, cắt gan đến mặt cắt không có tế bào ung thƣ (điển hình là 

IVb và V), nạo hạch rốn gan, mạc nối nhỏ, sau tá tràng.  

- Cắt gan mở rộng (nhiều hơn IVb và V), cắt đƣờng mật ngoài gan tùy theo tình 

trạng xâm lấn của u, giai đoạn bệnh và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. 

Một số nghiên cứu chỉ cắt gan và nạo hạch đối với u T2 và một số trƣờng hợp 

T3. Cắt gan mở rộng và cắt đƣờng mật ngoài gan có tỉ lệ biến chứng cao (53%) nhƣng 

không cải thiện nhiều thời gian sống, nên áp dụng trong một số trƣờng hợp cần đạt 

đƣợc R0 và tình trạng lâm sàng tốt. 

c. Chống chỉ định cắt u: 

Di căn hạch xa (động mạch thân tạng, rãnh động mạch và tĩnh mạch chủ, sau 

tụy, di căn xa, xâm lấn mạch máu). Vàng da là một chống chỉ định tƣơng đối (vì tiên 

lƣợng xấu, chỉ nên áp dụng khi phẫu thuật cắt đƣợc trọn khối đến R0). Hạch nhóm N1: 

ống túi mật, ống mật chủ, mạc nối nhỏ (dây chằng gan tá tràng). Hạch nhóm N2: sau tá 

tụy, thân tạng, động mạch mạc treo tràng trên, cạnh động mạch chủ, tĩnh mạch chủ. Di 

căn hạch N2 có tiên lƣợng xấu, đƣợc xem là di căn xa, cần cân nhắc phẫu thuật triệt để. 

d. Điều trị u không cắt được: Sinh thiết xác định chẩn đoán 

- Hóa trị. 

- Điều trị nâng đỡ, triệu chứng: dẫn lƣu mật, đặt stent, nối mật – ruột, nối vị 

tràng nếu có tắc mật / tá tràng do xâm lấn. 

2. Biến chứng: tùy thuộc vào loại phẫu thuật 
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- Chảy máu từ giƣờng túi mật, mặt cắt gan, mạch máu do nạo hạch… 

- Rò mật. 

- Suy gan. 

- Rò tiêu hóa. 

- Nhiễm trùng. 

3. Lƣu đồ 

3.1 Hƣớng xử trí polyp túi mật 

 

     SIÊU ÂM polyp              ≥ 10mm 

     < 10mm  

                                              Có 

       

Không  

                     Có 

 

 

 

      Không  

 

 

 

 

3.2 .Ung thƣ phát hiện trong khi mổ 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hiện 

khi mổ  

- Đánh giá 

giai đoạn  

- Sinh thiết 

lạnh túi mật 

và hạch  

Cắt đƣợc  

Không cắt đƣợc  

- Cắt túi mật 

± cắt gan, đƣờng 

mật ngoài gan, 

nạo hạch  

Hóa trị  

Hóa trị 

hỗ trợ 

Yếu tố nguy cơ ác tính? 

- Tuổi >50 

- Viêm đƣờng mật xơ hóa 

- Ngƣời Ấn Độ 

- Không cuống (thành dày 

khu trú >4mm) 

 

Triệu chứng? 

Polyp > 6mm 

Siêu âm định kỳ:  

1 năm 

3 năm 

5 năm  

Polyp 6-9 mm 

Siêu âm định kỳ:  

6 tháng 

Mỗi năm  

Nguy cơ ác tính cao 

Cắt túi mật  

- Polyp kết hợp sỏi /viêm  

- Cắt túi mật nếu không có 

nguyên nhân gây triệu chứng nào 

khác 

Polyp < 6 mm 

Siêu âm định kỳ:  

6 tháng 

Mỗi năm  

Polyp 6-9 mm 

Nguy cơ ác 

tính cao nên 

cắt túi mật  

*Nếu trong khi theo dõi:  

- Tăng ≥ 2mm cắt túi mật 

- U 10mm  → cắt túi mật 

- U không còn ngừng theo dõi 
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3.3 Ung thƣ phát hiện sau khi có giải phẫu bệnh (sau cắt túi mật do bệnh lý 

khác) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tiên lƣợng 

Ung thƣ túi mật có tiên lƣợng rất xấu, tỉ lệ sống 5 năm <5%. Mặc dù có những 

tiến bộ về kỹ thuật mổ, chăm sóc và điều trị quanh phẫu thuật, vẫn chƣa có nhiều cải 

thiện tiên lƣợng. Một nghiên cứu hồi cứu suốt thế kỷ 20 cho thấy thời gian sống chung 

của bệnh có kéo dài hơn, từ 3,6 tháng vào năm 1915-1931 lên 10 tháng vào đầu thế kỷ 

21. Bệnh nhân đƣợc phẫu thuật R0 có thời gian sống 5 năm 21-69%. Nghiên cứu của 

hiệp hội phẫu thuật Pháp 85% uT4 chỉ sống từ 2-8 tháng. 
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Phát hiện 

trên giải 

phẫu bệnh  

T1a 

(bờ âm tính)  

T1b hoặc 

T lớn hơn  

Hạch ống 

túi mật 

dƣơng tính  

Theo dõi 

- MSCT/MRI  

bụng có tƣơng 

phản 

- CT ngực 

- ± nội soi ổ 

bụng đánh giá 

giai đoạn 

 

- MSCT/MRI  

bụng có tƣơng 

phản 

- CT ngực 

- ± nội soi ổ 

bụng đánh giá 

giai đoạn 

 

Cắt đƣợc  

Không cắt đƣợc  

- Cắt gan, nạo hạch 

-  ± Cắt đƣờng mật    

   ngoài gan  

Hóa trị 

hỗ trợ  

Hóa trị  

http://dx.doi.org/10.1155/2015/967472
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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, có 

khuynh hƣớng tái phát, 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, tại Đài 

Loan, bệnh đƣợc gọi là “viêm gan đƣờng mật phƣơng Đông” hay “viêm đƣờng mật 

sinh mủ”. 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. 

2. Yếu tố nguy cơ 

a. Nhiễm trùng 

Nhiễm trùng có vai trò quan trọng trong bệnh sinh sỏi đƣờng mật. Tỉ lệ cấy vi 

trùng trong khi mổ dƣơng tính 90%. Các vi trùng E coli, Bacteroides, Clostridium tiết 

ra men ß glucuronidase, men này ly giải bilirubin kết hợp thành bilirubin tự do, 

bilirubin tự do kết hợp calcium tạo thành một thành phần không hòa tan là calcium 

bilirubinate dễ hình thành sỏi. 

b. Ứ đọng 

Sỏi trong gan trái (45 – 55%) thƣờng nhiều hơn trong gan phải (11 – 26%) và 

hai bên (26 – 31%), có lẽ do ống gan trái nằm ngang và dài hơn ống gan phải, lƣu 
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lƣợng mật bên trái ít hơn bên phải góp phần gây ứ mật. Khi có ứ đọng, bilirubin kết 

hợp có thể thành bilirubin tự do mà không cần men ß glucuronidase.  

c. Các yếu tố khác 

Tổn thƣơng thành ruột nhƣ trong nhiễm trùng đƣờng ruột cho phép một lƣợng 

lớn vi trùng vào máu, nhiễm trùng là nguồn gốc tạo sỏi. Chế độ ăn ít đạm và mỡ là một 

yếu tố nguy cơ. Trong dịch mật có một chất ức chế ß glucuronidase đó là glucaro-1:4-

lactone. Ngoài ra, chất béo bão hòa gây phóng thích cholecystokinin giúp mở cơ vòng 

Oddi, ngƣời dân các nƣớc phƣơng Đông dùng nhiều Carbonhydrate, ít chất đạm và 

chất béo bảo hòa, vì vậy làm tăng ứ đọng đƣờng mật. Khi phân tích sỏi đƣờng mật, có 

những vật lạ trong sỏi nhƣ chỉ silk của phẫu thuật lần trƣớc, trứng, xác giun, sán, đây là 

lõi tạo sỏi. Giun lên đƣờng mật tiết ra những loại polypeptides khác nhau, gây ra những 

biểu hiện dị ứng và co thắt cơ vòng Oddi, hậu quả là ứ mật. Giun cũng gây nhiễm trùng 

do mang vi trùng từ ruột lên. Ngoài ra, Giun còn tạo ra men ß glucuronidase nhƣ các vi 

trùng đƣờng ruột. Một số ký sinh trùng khác nhƣ Clonorchis Sinensis, Opistorchis 

Viverrini, Fasciola Hepatica và Entamoeba cũng có liên quan đến sỏi 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 
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C. Chẩn đoán hình ảnh 

C. 1 Giãn đƣờng mật 

C.2 Có bằng chứng nguyên nhân bệnh (sỏi, hẹp, stent…) 

* 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. 
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- 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, bão 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.  

- 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. 
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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/Ceftazidim

e±Metronidazole 

 

 

Cefpoperazone+Sulbactam 

- Ertapenem 

Ciprofloxaxin/Levofloxacin/ 

Pazufloxacin±metronidazole 

Moxifloxacin 

- Piperacillin+Tazobactam 

 

 

- Cefepime/Cefozopran/ 

Ceftazidime±Metronidazole 

 

 

 

 

- Imipenem/Cilastatin, 

Meropenem, Doripenem, 

Ertapenem 

 

-Aztreonam±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. 

Có 3 phƣơng pháp dẫn lƣu mật trong viêm đƣờng mật cấp cứu, trong đó phẫu 

thuật có tỉ lệ tử vong cao nhất. Hiện nay tỉ lệ tử vong của viêm đƣờng mật cấp giảm là 

nhờ có chỉ định ƣu thế của dẫn lƣu qua nội soi và dẫn lƣu xuyên gan qua da. 

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, tri 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 
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* Phác đồ điều trị viêm đường mật cấp theo hướng dẫn điều trị của Tokyo 2018 

chỉ có ít thay đổi so với 2013 đối với viêm đường mật cấp độ 2. Dẫn lưu đường 

mật và kháng sinh là 2 mấu chốt chính yếu trong điều trị viêm đường 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. 

- 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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VIÊM RUỘT THỪA CẤP 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Viêm ruột thừa (VRT) là một cấp cứu ngoại khoa và thƣờng là nguyên nhân gây 

đau bụng cấp ở cả trẻ em và ngƣời trƣởng thành dƣới 50 tuổi. Bệnh thƣờng xuất hiện ở 

ở độ tuổi từ 25 đến 35. 

Tuy ngày càng có nhiều xét nghiệm mới để chẩn đoán viêm ruột thừa nhƣng tỷ 

lệ không chẩn đoán đƣợc vẫn ở mức 20 - 25%. Tỉ lệ này cao hơn ở nữ giới. 

Có khoảng 14 loại vi khuẩn gây viêm ruột thừa, đa phần 

là Escherichiacoli và Bacteroidesyragilis. Vì vậy, ngoài phẫu thuật cắt ruột thừa (mở 

hay nội soi) là điều trị chuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng để làm giảm tình trạng 

nhiễm trùng vết mổ và áp xe trong ổ bụng với VRT cấp chƣa có biến chứng và kháng 

sinh điều trị cho VRT cấp có biến chứng (hoại tử, áp xe RT, viêm phúc mạc RT) là cần 

thiết. Kháng sinh thƣờng đƣợc dùng 24 - 48h sau mổ đối với ruột thừa chƣa vỡ và 7 -

10 ngày sau mổ đối với ruột thừa đã vỡ. 

2. Dịch tễ học – sinh bệnh học 

Mỗi năm có khoảng 250.000 ca viêm ruột thừa ở Mỹ với tỷ lệ nam : nữ là 1,4:1. 

Nguy cơ bị viêm ruột thừa ít nhất 1 lần trong đời ở nam và nữ lần lƣợt là 8,6% và 

6,7%. Tỉ lệ viêm ruột thừa mỗi năm là 10/10.000. 

Nguồn gốc của ruột thừa là từ manh tràng, cách phía dƣới van hồi manh tràng 

khoảng 3 cm. Ruột thừa dài trung bình khoảng 8-10cm, đôi khi dài tới 25cm. 

Các vị trí của ruột thừa : quặt ngƣợc sau manh tràng, dƣới manh tràng, trong 

tiểu khung, trƣớc hồi tràng, sau hồi tràng... 

Sự tắc trong lòng ruột thừa là nguyên nhân chủ yếu gây viêm ruột thừa. Quá 

trình diễn tiến bệnh chia làm 5 giai đoạn : (1) tắc lòng ruột thừa gây căng lòng ruột, (2) 

gây tiết T8-T10 thần kinh tạng dẫn đến đau bụng ở vùng thƣợng vị kéo dài từ 4-6 giờ, 

(3) áp lực trong lòng ruột tăng dẫn đến tăng áp lực trong lòng mạch ở thành ruột thừa 

đƣa đến tắc nghẽn mạch máu và thiếu máu nuôi mô,(4) sự thiếu máu nuôi dẫn đến phản 

ứng viêm và xâm nhập vi khuẩn vào thành ruột thừa,(5) phản ứng viêm và xâm nhập vi 

trùng xuyên qua thành ruột gây viêm phúc mạc thành và đau khu trú ở ¼ dƣới phải. 
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Thời gian diễn ra quá trình này có thể thay đổi. Một số nghiên cứu cho là thời 

gian trung bình dẫn đến hoại tử là 46-71 giờ. Tuy nhiên đa số đồng ý là 80% ruột thừa 

vỡ sau 48 giờ đau. 

Một số thể khác là viêm ruột thừa tái phát, viêm ruột thừa bán cấp, viêm ruột 

thừa mạn tính. 

3. Nguyên nhân 

Tắc nghẽn ở lòng ruột thừa (60%) do: 

- Sỏi phân mà nhân của các hòn sỏi này là các sợi xơ của đồ ăn, là giun đũa, 

giun kim, sán dây, là carcinoma, carcinoid. 

- Cũng có thể là các hạch bạch huyết tăng sản to lên (nguyên phát hay thứ phát 

từ một nguồn nhiễm, đặc biệt ở trẻ em). 

- Tắc nghẽn còn do chèn ép từ ngoài, xoắn vặn, bị gập. 

Thƣơng tổn viêm có thể bắt đầu từ một chỗ loét niêm mạc. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

- Bệnh sử: theo nghiên cứu của Wagner và cộng sự (meta-anlysis) 

+ Triệu chứng gợi ý: (1) đau di chuyển từ thƣợng vị hay quanh rốn sang hố chậu 

phải(+LR=3,1), (2) xuất hiện đau ở hố chậu phải (+LR =8), (3) đau trƣớc, sau đó nôn 

ói (+LR=2,76). 

+ Triệu chứng không gợi ý: (1) không đau ở hố chậu phải (-LR=0,2), có tiền sử 

đau trƣớc đó (kể cả viêm ruột thừa tái phát cũng không nghĩ chẩn đoán cấp cứu cho 

bệnh nhân-LR=0,3). 

+ Triệu chứng không cải thiện thêm chẩn đoán là nôn ói và không thèm ăn. Tuy 

rằng y văn ghi nhận 90% bệnh nhân viêm ruột thừa than phiền là không thèm ăn. 

Trong nghiên cứu này thì độ nhạy của không thèm ăn trung bình là 68% và độ đặc hiệu 

là 36%. 

+ Theo ACEP clinical policy 2010 thì đau hố chậu phải, đau di chuyển và quá 

trình đau góp phần trong chẩn đoán viêm ruột thừa. 

- Thăm khám lâm sàng: 
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+ Triệu chứng ấn đau ở điểm Mc-Bumey, ngoài ra một số điểm khác nhƣ điểm 

Lanz, Clado là những dấu chứng ban đầu, sau đó diễn tiến qua có phản ứng dội, đề 

kháng thành bụng, co cứng thành bụng nhẹ và co cứng thành bụng dữ dội. 

+ Dấu hiệu co thắt lƣng chậu, dấu cơ bịt, Rovsing, tăng cảm giác da vùng bụng. 

+ Sốt từ 37,3 - 38°C. 

+ Vẻ mặt nhiễm trùng: môi khô, lƣỡi dơ, hơi thở hôi. 

+ Cũng giống nhƣ bệnh sử, không thể dựa vào 1 dấu hiệu riêng lẻ trong thăm 

khám để chẩn đoán viêm ruột thừa. Tuy nhiên có vài dấu hiệu giúp tiên đoán viêm ruột 

thừa: phản ứng thành bụng và co cứng thành bụng vùng hố chậu phải. 

2. Cận lâm sàng 

- Bilan XN thƣờng quy 

+ Xét nghiệm trong viêm ruột thừa cấp bao gồm : bạch cầu tăng, công thức bạch 

cầu lệch trái, CRP tăng. 

- Bilan XN hình ảnh học 

+ Siêu âm: là lựa chọn đầu tiên trong chẩn đoán viêm ruột thừa. Hình ảnh viêm 

ruột thừa trên siêu âm là ruột thừa ấn không xẹp với đƣờng kính > 6 mm. Ngoài ra là 

hình ảnh tăng âm, thâm nhiễm mỡ xung quanh (dấu của phản ứng viêm) và ổ apxe. 

+ CT scan: hình ảnh viêm ruột thừa là (1) tăng đƣờng kính ngang của ruột thừa 

> 6 mm, (2) thành ruột thừa dày > 2mm, (3) sỏi phân (30%), (4) dấu phản ứng viêm 

xung quanh (thâm nhiễm mỡ, co keo mạc treo, dịch quanh ruột thừa). CT đƣợc chỉ 

định khi lâm sàng và siêu âm gặp khó khăn trong chẩn đoán. 

+ MRI: thƣờng đƣợc sử dụng cho các trƣờng hợp VRT khó chẩn đoán ở thai 

phụ hay ngƣời chống chỉ định chụp CT bụng (độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 98%). 

Tóm lại: Viêm ruột thừa cấp là một vấn đề tiếp tục đặt ra những tình huống khó 

xử cho các nhà lâm sàng. Mặc dù chỉ với các dấu chứng lâm sàng không đủ để chẩn 

đoán viêm ruột thừa nhƣng không thể xem nhẹ tầm quan trọng của bệnh sử và thăm 

khám lâm sàng. Lợi ích mang lại khi bệnh sử, thăm khám lâm sàng, xét nghiệm thƣờng 

qui và xét nghiệm hình ảnh đƣợc xem xét cùng nhau sẽ giúp ích nhiều hơn và tránh bỏ 

sót. 
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3. Chẩn đoán phân biệt 

- Viêm ruột do Yersinia, Campylobacter, Salmonella. 

- Viêm mạc nối lớn. 

- Nhiễm trùng đƣờng tiết niệu, viêm đài bể thận. 

- Thoát vị, tắc một, túi thừa manh tràng, xoắn manh tràng. 

- Xoắn tinh hoàn ở nam. 

- Riêng ở nữ: viêm phúc mạc chậu, nang buồng trứng vỡ, apxe tai vòi, xoắn 

buồng trứng và thai ngoài tử cung vỡ. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị hỗ trợ  

- Bù dịch đƣờng tĩnh mạch (Lactat Ringer hay NaCl 0,9%) kết hợp điều trị triệu 

chứng (chống nôn, giảm đau...). 

- Kháng sinh: 

+ Kháng sinh dự phòng thƣờng đƣợc sử dụng trong viêm ruột thừa chƣa vỡ để 

ngừa nhiễm trùng vết mổ và nhiễm trùng ổ bụng sau mổ. 

+ Chọn kháng sinh có phổ kháng khuẩn trên vi khuẩn Gram âm và kỵ khí. 

+ Cephlosporin thế hệ 2 (Cefotetan, Cefoxitin, Cefuroxim) khi có biến chứng 

viêm phúc mạc có thể sử dụng thế hệ 3 (Ceftriaxone, Ceftazidim). 

+ Các Penicillin (ampicillin, piperacillin, ticarcillin) kết hợp với các chất ức chế 

beta-lactamase (Clavulanat, Sulbactam, Tazobactam) cũng thƣờng đƣợc sử dụng đơn 

trị. 

+ Ở những ngƣời dị ứng với Penicillin thì Carbapenem là lựa chọn tốt. 

+ Aminoglycoside sử dụng trong điều trị vi khuẩn Gram (-) nhƣng khi phối hợp 

với Penicillin sẽ làm tăng độc tính nên thƣờng ít đƣợc lựa chọn. 

+ Phối hợp kháng sinh diệt vi khuẩn yếm khí là cần thiết, nhất là khi VRT có 

biến chứng áp xe hay viêm phúc mạc ruột thừa. 

+ Trong trƣờng hợp nặng, phân tầng bệnh nhân theo yếu tố nguy cơ để chọn 

kháng sinh thích hợp. 
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Nhóm bệnh nhân Đơn trị liệu Đa trị liệu 

Ngƣời trƣởng 

thành 

Cefoxitin, Ertapenem, 

Moxifloxacin, 

Tigecyclin hoặc 

Ticarcillin - Clavulanic 

acid 

Metronidazol kết hợp với Cephazolin, 

Ceturoxim, Ceftriaxon, Cefotaxim, 

Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin** 

Bênh nhân có 

nhiều yếu tố 

nguy cơ* 

Imipenem-cilastatin, 

Meropenem, 

Doripenem hoặc 

Piperacillin-tazobactam 

Metronidazol kết hợp với Cefepim, Ceftazidim, 

Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin** 

* Các yếu tố nguy cơ: 

- Lớn tuổi, suy đa tạng, dinh dƣỡng kém. 

- Suy giảm miễn dịch. 

- Viêm phúc mạc toàn thể, APACHE >15, hoặc điều trị ban đầu muộn > 24 

giờ. ** Fluroquinolon chỉ đƣợc sử dụng khỉ tỉ lệ nhạy với E. coli > 90% tại nơi sử 

dụng. 

Ngƣng kháng sinh khi bệnh nhân không sốt và bạch cầu về bình thƣờng 

2. Phẫu thuật 

- Cắt ruột thừa mổ mở: hạn chế cho các trƣờng hợp chống chỉ định mổ nội soi 

(choáng nhiễm trùng, suy hô hấp nặng...) hay bị áp xe ruột thừa, viêm phúc mạc toàn 

thể nặng (bụng trƣớng nhiều, giả mạc lan tỏa, khó bộc lộ ruột thừa). 

- Cắt ruột thừa nội soi: ƣu tiên chọn lựa cho hầu hết các trƣờng hợp còn 

lại. Theo SAGES (Society of American Gastrointesunai and Endoscopic Surgeons): 

+ Cắt ruột thừa nội soi là phƣơng pháp an toàn và hiệu quả trong viêm ruột thừa 

không biến chứng và có thể thay thế phẫu thuật tiêu chuẩn cắt ruột thừa hở (level 1, 

gradeA). 

+ Mổ nội soi là phƣơng pháp phẫu thuật an toàn đối với ruột thừa vỡ (level 2, 

grade B), và là phƣơng pháp đƣợc ƣa chuộng hơn (level 3, grade C). 

+ Mổ nội soi thƣờng đƣợc lựa chọn trong điều trị cho ngƣời lớn tuổi (level 2, 

gradeB). 

+ Mổ nội soi có thể an toàn cho sản phụ nghi ngờ viêm ruột thừa (level 2, 

gradeB).  
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+ Mổ nội soi là biện pháp an toàn và hiệu quả trên ngƣời béo phì (level 2, grade 

B) và có thể là biện pháp ƣu tiên hơn (level 3, grade C). 

3. Biến chứng phẫu thuật 

- Nhiễm trùng vết mổ  

- Áp xe tồn lƣu  

- Dò manh tràng 

- Chảy máu 

- Tắc ruột 

- Thoát vị vết mổ 

- Vô sinh 

- Nhiễm trùng tiểu 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO    

1.Cole. M. A, N. Maldonado (2011). Evidence-based management of suspected appendicitis in the emergency 

department. Emergency Medỉcỉne Practỉce, 13 (10).www.ebmedicine.net (CME program). 

2. Society ofAmerican Gastroinetestinal and Endoscopic Surgeons (2009). Guidelines for laparoscopic 

appendectomy. http://www.sages.org 

3. Wray J.C, Kao L s, Millas s. G., Tsao K., c Ko T. (2013). Acute appendicitis: Controversies in diagnosis and 

management. Current Problem ỉn Surgery, 50:54- 86. 

4. S. Craig, c. R. Taylor, L. Incesu. Appendicitis. www.medscape.com” 

5. Solomkin JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal iníection in adults and children. 

Clinical infectious disease, 2010;50:133-164. 

6. Paajanen  H, Grönroos  JM, Rautio  T,  et al.  A prospective randomized controlled multicenter trial comparing 

antibiotic therapy with appendectomy in the treatment of uncomplicated acute appendicitis (APPAC trial).  BMC 

Surg. 2013;13:3. 

7. Andersson  RE.  The role of antibiotic therapy in the management of acute appendicitis.  Curr Infect Dis Rep. 

2013;15(1):10-13. 

8. Gorter  RR, van der Lee  JH, Cense  HA,  et al; APAC Study Group.  Initial antibiotic treatment for acute 

simple appendicitis in children is safe: short-term results from a multicenter, prospective cohort study.  Surgery. 

2015;157(5):916-923. 

9. Svensson  JF, Patkova  B, Almström  M,  et al.  Nonoperative treatment with antibiotics versus surgery for 

acute nonperforated appendicitis in children: a pilot randomized controlled trial.  Ann Surg. 2015;261(1):67-71. 

10. Desai  AA, Alemayehu  H, Holcomb  GW  III, St Peter  SD.  Safety of a new protocol decreasing antibiotic 

utilization after laparoscopic appendectomy for perforated appendicitis in children: a prospective observational 

study.  J Pediatr Surg. 2015;50(6):912-914. 

  



 

55 

NỘI SOI CAN THIỆP  

LẤY DỊ VẬT ỐNG TIÊU HÓA 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Mục tiêu 

- Nội soi ống tiêu hóa ngoài mục đích chẩn đoán bệnh lý ống tiêu hóa, còn có 

can thiệp điều trị qua đó tiến hành gắp các dị vật, bã thức ăn, giun trong ống tiêu hóa ra 

ngoài cơ thể. 

- Nội soi lấy dị vật ống tiêu hóa có nhiều cách: gắp dị vật ra ngoài, đẩy dị vật 

xuống dạ dày, cắt nhỏ di vật 

- Vị trí giải phẩu thƣờng hay gây tắc nghẽn:  

 50 – 80% dị vật thực quản tắc 1/3 trên, còn lại là sát tâm vị.  

  Một số vị trí khác: môn vị , tá tràng, van Bauhin, túi thừa Neckel và hậu 

môn. 

- Có 2 kỹ thuật lấy dị vật đƣờng tiêu hóa: dị vật ở thực quản, dạ dày và dị vật ở 

trực tràng. 

- Các loại dị vật ống tiêu hóa thƣờng gặp: 

 Cục dị vật từ tóc, xơ rau 

 Cục thức ăn 

 Dị vật xƣơng, đồng tiền, răng giả, viên pin… 

2. Chỉ định lấy dị vật qua nội soi: 

- Tất cả dị vật trong đƣờng tiêu hóa có khả năng can thiệp qua nội soi 

3. Chống chỉ định  

- Ngƣời bệnh nghi ngờ nhồi máu cơ tim, 

- Hội chứng mạch vành cấp, phình tách động mạch chủ, rối loạn nhịp tim phức 

tạp, tăng huyết áp không kiểm soát đƣợc, tụt huyết áp 

- Suy hô hấp,  

- Các trƣờng hợp nghi ngờ thủng ống tiêu hoá  

II. QUI TRÌNH KỸ THUẬT 

 KỸ THUẬT LẤY DỊ VẬT Ở THỰC QUẢN, DẠ DÀY: 
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1. Chuẩn bị bệnh nhân : 

- Giống chuẩn bị bệnh nhân nội soi dạ dày. 

- Chụp x quang phổi và x quang bụng không sửa soạn để phát hiện dị vật cản 

quang  

- Bệnh nhân phải đƣợc gây mê nội khí quản 

- Bệnh nhân phải đồng ý và ký vào giấy cam đoan đồng ý làm thủ thuật. 

2. Hồ sơ bệnh án : 

- Giấy bệnh nhân cam đoan đồng ý làm thủ thuật phải đƣợc lƣu tối thiểu 6 tháng 

- Ngƣời bệnh sau khi tiến hành thủ thuật phải đƣợc ghi vào Phiếu kết quả nội 

soi để trả lại cho ngƣời bệnh. Nếu ngƣời bệnh nội trú thì dán kết quả vào bệnh 

án.  

3. Ngƣời thực hiện:  

- 01 bác sĩ nội soi Tiêu hóa. 

- 02 điều dƣỡng thành thạo kỹ thuật 

4. Dụng cụ  

- Máy soi dạ dày có kênh thủ thuật 

- Kìm sinh thiết, kim 3 răng, kìm răng mèo, rọ chứa dị vật 

- Ống Overtube để bảo vệ thành thực quản khi rút dị vật ra 
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5. Kỹ Thuật : 

 Thực hiện đúng quy trinh nội soi dạ dày tá tràng 

 Ống soi đƣa vào từ từ, và quan sát kĩ 

 Khi lấy dị vật sắc nhọn (thủy tinh, kim, đinh….) phải lắp overtube 

vào ống soi trƣớc khi đƣa đèn vào để không gây tổn thƣơng thành 

thực quản khi đƣa dị vật ra ngoài. 

 Dùng thòng lọng cắt polyp để lấy dị vật lớn nhƣ xƣơng gà, dị vật tròn 

dùng rọ đựng sỏi để đƣa ra ngoài 

 Tiền xu có thể dùng kẹp gấp 

 Với những dị vật mềm, có thể rút ra dễ dàng hoặc dùng dụng cụ phá 

nhỏ rồi đẩy xuống dạ dày 

6. Theo dõi biến chứng: 

- Biến chứng thủng, chảy máu. 

- Biến chứng tắc ruột do các mảnh, cục bã thức ăn lƣu thông trong lòng ruột và 

gây tắc ruột. 

 KỸ THUẬT LẤY DỊ VẬT Ở TRỰC TRÀNG: 

1. Chuẩn bị bệnh nhân  

- Giống bệnh nhân nội soi trực tràng 

- Chụp x quang phổi và x quang bụng không sửa soạn để phát hiện dị vật cản 

quang  

- Bệnh nhân phải đƣợc gây tê tại chổ để giảm co thắt cơ hậu môn, tê tủy sống 

nếu dị vật có kích thƣớc lớn, khó lấy. 

2. Hồ sơ bệnh án  

- Giấy chỉ định, kiểm tra hồ sơ không chống chỉ định 

- Giấy bệnh nhân cam đoan đồng ý làm thủ thuật phải đƣợc lƣu tối thiểu 6 tháng 

- Ngƣời bệnh sau khi tiến hành thủ thuật phải đƣợc ghi vào Phiếu kết quả nội 

soi để trả lại cho ngƣời bệnh. Nếu ngƣời bệnh nội trú thì dán kết quả vào bệnh 

án.  

3. Ngƣời thực hiện  

- 01 bác sĩ nội soi Tiêu hóa. 

- 02 điều dƣỡng thành thạo kỹ thuật 

4. Dụng cụ  

- Máy soi trực tràng ống cứng, ống mềm 
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- Các loại kìm lấy dị vật, thòng lọng cắt polyp 

5. Kỹ Thuật  

- Thực hiện đúng quy trình nội soi trực tràng 

- Những dị vật nhỏ có thể lấy ra cùng ống soi cứng hoặc mềm 

- Những dị vật lớn có thể phải dùng đến các dụng cụ ngoại khoa. 

6. Theo dõi bệnh nhân sau lấy dị vật 

Sau khi lấy dị vật, theo dõi bệnh nhân 24 giờ để loại trừ khả năng thủng. 

III. TAI BIẾN: 

- Chảy máu và thủng: là 2 tai biến thƣờng gặp nhất. 

 Chảy máu : Ngày nay với thiết bị dụng cụ tốt, chảy máu hiếm khi xảy ra. 

Nguy cơ cao ở những polyp đƣờng kính > 1 cm 

Xử trí : đốt điện hoặc chích cầm máu bằng adrenalin 1/10.000, hoặc kẹp clip. 

 Thủng : Thƣờng xảy ra ở những polyp to, không cuống 

 Xử trí : kẹp clip vá lỗ thủng, hoặc phẫu thuật. 

- Biến chứng tắc ruột do các mảnh, cục bã thức ăn lƣu thông trong lòng ruột và 

gây tắc ruột 
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LỖ TIỂU THẤP 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa:  

 Lỗ tiểu thấp (lỗ tiểu lệch thấp, lỗ tiểu đóng thấp, hypospadias) là lỗ tiểu nằm 

thấp so với vị trí bình thƣờng ở đỉnh qui đầu. 

 Lỗ tiểu thấp là một di tật thƣờng gặp ở bé trai (tỉ lệ 1/300). 

2. Nguyên nhân:  

 Do quá trình phát triển bất thƣờng của niệu đạo trƣớc, vật xốp, vật hang và bao 

qui đầu trong thời kì bào thai.  

 Có hai thƣơng tổn chính là lỗ tiểu thấp và cong dƣơng vật. Lỗ tiểu bất thƣờng 

có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào mặt bụng dƣơng vật cho đến tận tầng sinh môn. 

Lỗ tiểu càng thấp, dây xơ càng nhiều sẽ làm dƣơng vật cong, ngắn lại. 

3. Phân loại: 

Lỗ tiểu thấp dựa vào vị trí lỗ tiểu sau khi đã sửa cho dƣơng vật thẳng gồm 3 thể:  

 Thể trƣớc (thể qui đầu, thể dƣới khấc qui đầu – chiếm khoảng 50%);  

 Thể giữa (thể dƣơng vật xa, giữa và gần – chiếm khoảng 20%)  

 Thể sau (thể gốc dƣơng vật – bìu, thể bìu và thể tầng sinh môn – chiếm 

khoảng 30%). 

4. Ảnh hƣởng:  

 Lỗ tiểu thấp làm cho dòng tiểu bị lệch xuống và khó khăn trong sinh hoạt tình 

dục về sau nếu kèm cong dƣơng vật nặng. 

 Phẫu thuật lỗ tiểu thấp là một trong những phẫu thuật khó, dễ hỏng hoặc để lại di 

chứng cần sửa chữa nhiều lần, gây tốn kém và ảnh hƣởng đến tâm lý bệnh nhân. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

a.  Triệu chứng cơ năng:  

 Lý do đến khám: lỗ tiểu bất thƣờng, dƣơng vật bị cong, dính da dƣơng vật với 

bìu. 

 Khó quan hệ 
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 Dị tật phối hợp: tinh hoàn ẩn, chuyển vị dƣơng vật bìu, nang tuyến tiền liệt, 

bệnh lý ống bẹn. 

b. Triệu chứng thực thể:  

 Quan sát lỗ tiểu nằm thấp so với vị trí bình thƣờng ở đỉnh qui đầu.  

 Ngoài ra còn thấy dƣơng vật bị cong;  

 Da qui đầu thừa ở mặt lƣng nhƣng lại thiếu ở mặt bụng;  

 Dƣơng vật – bìu chuyển vị. 

2. Cận lâm sàng 

           1. Xét nghiệm: Testosteron/máu trong trƣờng hợp dƣơng vật nhỏ (micropenis); 

Karyotype khi nghi ngờ lƣỡng giới. 

          2.   Siêu âm bụng: tìm dị tật phối hợp. 

3. Chẩn đoán xác định 

Dựa vào lâm sàng. 

4. Chẩn đoán phân biệt 

1. Cong dương vật: dƣơng vật cong nhƣng vẫn tiểu ở đỉnh qui đầu. 

2. Lỗ tiểu cao: lỗ tiểu bất thƣờng nằm ở mặt lƣng dƣơng vật, thƣờng kèm di 

dạng lộ bàng quang. 

3. Phì đại âm vật: âm vật dài, to hơn bình thƣờng và cong xuống dƣới trông 

giống nhƣ dƣơng vật ở nam, dễ nhầm với lỗ tiểu thấp kèm tinh hoàn ẩn hai 

bên. 

4. Lưỡng giới: bộ phận sinh dục ngoài không hoàn toàn giống nam cũng không 

hoàn toàn giống nữ, là một tình trạng bệnh lý phức tạp. Xét nghiệm nhiễm 

sắc thể là một trong những cơ sở quan trọng để chẩn đoán. 

III. ĐIỀU TRỊ  

1. Nguyên tắc điều trị  

1. Điều trị nhằm tạo hình niệu đạo và dƣơng vật để có dáng vẻ bình thƣờng. 

2. Tạo hình phải đảm bảo cả hai mặt chức năng và thẩm mỹ, tránh tốn kém và 

chấn thƣơng tâm lý cho bệnh nhân (phẫu thuật nhiều lần). 

2. Điều trị phẫu thuật 

A. Nguyên tắc phẫu thuật:  

Mục tiêu phẫu thuật:  
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(1) Tạo hình lỗ tiểu và quy đầu bình thƣờng.    

(2) Dƣơng vật thẳng.  

(3) Niệu đạo bình thƣờng.  

(4) Đủ da che phủ dƣơng vật.  

(5) Vị trí bìu so với dƣơng vật bình thƣờng. 

B. Chỉ định và thời điểm phẫu thuật:  

1. Có chỉ định phẫu thuật cho mọi trƣờng hợp lỗ tiểu thấp.  

2. Thời điểm phẫu thuật lý tƣởng là từ 1 đến 2 tuổi (phẫu thuật càng sớm càng 

tránh cho bệnh nhân bị chấn thƣơng tâm lý về sau). 

C. Kỹ thuật mổ 

1. Vô cảm: phẫu thuật đƣợc thực hiện dƣới gây mê hoặc gây tê tủy sống; tê ngoài 

màng cứng hoặc tê cùng đƣợc sử dụng để giảm đau trong và sau mổ. 

2. Phƣơng tiện: thực hiện phẫu thuật với kính lúp có độ phóng đại 2,5 đến 3,5 lần; 

dụng cụ phẫu thuật nhỏ; chỉ phẫu thuật PDS hoặc Vicryl 5.0, 6.0. 

3. Chuẩn bị:  

- Vệ sinh da quy đầu: tách dính và rửa da qui đầu băng xà bông hoặc Prodine 

– Iodine. 

- Giữ dương vật: khâu một mối chỉ neo ở mặt lƣng gần đỉnh qui đầu. Chỉ này 

đƣợc sử dụng để giữ dƣơng vật trong lúc mổ và dùng để cố định ống thông 

tiểu sau khi mổ. 

- Đánh giá tình trạng trước mổ: mức độ cong dƣơng vật, tình trạng lỗ tiểu (vị 

trí, hẹp lỗ tiểu, niệu đạo mỏng). Nếu lỗ tiểu hẹp thì mở rộng lỗ tiểu. Nếu niệu 

đạo mỏng thì cắt bỏ phần niệu đạo mỏng. Đặt thông tiểu vào có dễ dàng? 

Nếu đặt thông tiểu khó khăn nhất là ở các trƣờng hợp lỗ tiểu thấp thể sau thì 

có khả năng có nang tuyến tiền liệt. Ngoài ra đánh giá thêm các tình trạng: 

dƣơng vật nhỏ? Qui đầu nhỏ? Rãnh qui đầu hẹp, rộng? Bao qui đầu dài hay 

ngắn, mỏng hay dày, viêm hay không viêm? Có bìu chẻ đôi hay dƣơng vật – 

bìu chuyển vị (penoscrotal transposition)? Có kèm tinh hoàn ẩn hay bệnh lý 

ống bẹn kết hợp? 

4. Cắt xơ làm thẳng dƣơng vật: 
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- Đánh dấu đƣờng mổ: bằng bút mực đã đƣợc vô trùng. Đánh dấu đƣờng mổ 

vòng quanh qui đầu, cách khấc qui đầu 0,5 – 1 cm và dọc theo hai bờ của 

rãnh qui đầu, từ đỉnh qui đầu tới lỗ tiểu thấp. 

- Có thể sử dụng thuốc tê Lidocain + Adrenaline 0,2% bơm vào đƣờng mổ để 

có tác dụng tê và cầm máu. 

- Rạch da: bắt đầu rạch da khoảng 5 phút sau khi bơm thuốc tê. Rạch da theo 

đƣờng đã đánh dấu, trừ phần qui đầu sẽ rạch sau để tránh chảy máu.  

- Cắt xơ, lột dƣơng vật: cắt hết xơ ở mặt lƣng và bụng dƣơng vật, chiều sâu tới 

bao trắng; chiều dài tới gốc mu ở mặt lƣng và tới bìu ở mặt bụng. Cắt hết sức 

nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm tổn thƣơng mô và mạch máu. Chú ý bó mạch 

– thần kinh ở đƣờng giữa mặt lƣng dƣơng vật và niệu ở đƣờng giữa mặt 

bụng dƣơng vật. Nên đặt thông tiểu để tránh tổn thƣơng niệu đạo trong lúc 

cắt xơ. 

- Cầm máu: phải hết sức cẩn thận nhất là các trƣờng hợp sử dụng vạt da niêm 

có cuống mạch. Cầm máu bằng đột điện lƣỡng cực, đốt điện đơn cực hoặc 

khâu cầm máu. Nên đặt garo gốc dƣơng vật trong lúc mổ để phẫu trƣờng rõ 

ràng. Nới lỏng garo 20 – 30 phút/lần. 

- Test cƣơng: garo gốc dƣơng vật, bơm nƣớc muối sinh lý vào thể hang để làm 

cƣơng dƣơng vật. Đánh giá mức độ cong dƣơng vật sau khi cắt xơ: thẳng 

hay còn cong? Mức độ cong?  (nhẹ < 30
0
, vừa 30

0
 – 60

0
, nặng > 60

0
). 

Có 3 tình huống: 

 Nếu dƣơng vật thẳng => tạo hình niệu đạo. 

 Nếu dƣơng vật cong nhẹ đến vừa (<60
0
) => tiếp tục cắt xơ hoặc có thể 

làm thẳng dƣơng vật bằng kỹ thuật khâu gấp mặt lƣng dƣơng vật kiểu 

Nesbit. 

 Nếu dƣơng vật cong nặng (>60
0
) => cắt ngang sàn niệu đạo ở khấc qui 

đầu, lỗ tiểu sẽ bị tụt xuống thấp; tách sàn niệu đạo khỏi mặt bụng dƣơng 

vật, tiếp tục cắt hết xơ ở mặt bụng dƣơng vật. Sau đó test cƣơng lần 2, 

nếu dƣơng vật vẫn còn cong => làm thẳng dƣơng vật bằng “mảnh ghép 

bì” (dermalgraft). Cắt ngang bao trắng và vật hang chỗ cong nhất và ghép 
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chỗ khuyết bằng miếng bì da lấy ở vùng bẹn. Trong trƣờng hợp này, 

không nên sử dụng kỹ thuật Nesbit vì sẽ làm dƣơng vật ngắn. 

- Phân loại lỗ tiểu thấp: dựa vào vị trí lỗ tiểu sau khi làm thẳng dƣơng vật. 

5. Tạo hình niệu đạo: tùy tình trạng dị tật, phẫu thuật viên có thể lựa chọn các 

phƣơng pháp tạo hình niệu đạo thích hợp: 

- Phẫu thuật “một thì”: áp dụng đối với lỗ tiểu thấp thể trƣớc và thể giữa kèm 

cong dƣơng vật nhẹ đến vừa. Các phƣơng pháp phẫu thuật thƣờng dùng hiện 

nay là: sử dụng vạt da tại chỗ cuốn ống (DUPLAY) hoặc sử dụng vạt da tại 

chỗ cuống ống có rạch dọc sàn niệu đạo (SNODGRASS). Có thể sử dụng 

cuốn mạch từ vạt da lƣng dƣơng vật hoặc từ màng bao tinh hoàn để che và 

nuôi dƣỡng niệu đạo. Trƣờng hợp lỗ tiểu thấp thể trƣớc, có thể sử dụng 

phƣơng pháp khác phẫu thuật khác nhƣ tịnh tiến lỗ sáo (MAGPI), tịnh tiến 

niệu đạo (KOFF); trƣờng hợp lỗ tiểu thấp thể giữa, có thể sử dụng vạt da đảo 

bao qui đầu có cuống mạch (DUCKETT). 

- Phẫu thuật 2 thì: thƣờng đƣợc áp dụng đối với tật lỗ  tiểu thấp thể sau kèm 

cong dƣơng vật nặng. 

 Thì 1: tạo sàn niệu đạo mới, kèm chỉnh cong dƣơng vật. Các loại vật 

liệu có thể dùng: 

o Da quy đầu và da thân dƣơng vật (phẫu thuật lần đầu). 

o Phẫu thuật Bracka: dùng niêm mạc miệng, nếu là niệu đạo có sẹo 

xấu nhiều 

o Trƣờng hợp cong dƣơng vật nặng: dùng  mảnh  ghép bì kết hợp với 

tạo sàn niệu đạo mới bằng da quy đầu và da thân dƣơng vật 

 Thì 2: tạo hình niệu đạo sẽ đƣợc thực hiện ít nhất 6  tháng sau thì 1 khi 

sàn niệu đạo đã lành hẳn. Các phƣơng pháp có thể áp dụng: Thiersch - 

Duplay, Snodgrass. 

6. Tạo hình lỗ tiểu và qui đầu: 

- Tạo hình lỗ tiểu: tạo hình lỗ tiểu mới ở đỉnh qui đầu. Đính lỗ tiểu vào da 

quanh đỉnh qui đầu bằng các mũi khâu rời, khâu bằng chỉ Vicril hoặc 

PDS 6.0 hoặc 7.0. 
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- Tạo hình qui đầu: khâu khép mô dƣới da hai cánh qui đầu bằng chỉ 

Vicryl hoặc PDS 5.0 hoặc 6.0 tùy lứa tuổi. Khâu da hai cánh qui đầu 

bằng chỉ Vicril hoặc PDS 6.0 hoặc 7.0. 

7. May da che phủ:  

- Cắt dọc giữa da lƣng dƣơng vật tới vị trí tƣơng ứng khấc qui đầu để đủ da 

che phủ dƣơng vật. 

- Cắt bớt da dƣ quanh khấc qui đầu. 

- May da che phủ dƣơng vật bằng chỉ Vicryl tan nhanh 5.0 - 6.0. 

- Một số trƣờng hợp thiếu da che phủ mặt bụng dƣơng vật (do phẫu thuật 

thiếu da quá nhiều hoặc do loạn sản da) => Z plasty hoặc ghép da. 

8. Kết thúc: 

- Đặt thông tiểu (Folet Silicon hoặc ống nuôi ăn (feeding tube) số 8, 10, 

12,14 tùy lứa tuổi. 

- Cố định ống thông tiểu bằng mối chỉ neo qui đầu. 

- Nối thông tiểu với túi đựng nƣớc tiểu. 

- Băng vết thƣơng, neo băng để băng khỏi bị tuột sau mổ. 

3. Điều trị sau phẫu thuật 

1.  Nằm yên trên giƣờng 2 – 3 ngày sau mổ. 

2. Vết thƣơng: thay băng sau 2 – 5 ngày, rửa bằng nƣớc muối sinh lý, băng lại 

hoặc để hở. 

3. Ống thông tiểu: nối với túi đựng nƣớc tiểu có ghi ngày đặt thông tiểu. Rút 

ống thông tiểu sau 7-14 ngày hoặc lâu hơn tùy trƣờng hợp. 

4. Thuốc sau mổ: kháng sinh phổ rộng Cephalosporin thế hệ thứ 3 trong thời 

gian đặt thông tiểu; giảm sƣng; giảm đau bằng Acetaminophen. 

5. Theo dõi tổng trạng. 

6. Hƣớng dẫn bệnh nhân và ngƣời nhà trong việc tự chăm sóc vết mổ và ống 

thông tiểu, không hoạt động quá mức; ăn uống đầy đủ chất; uống nhiều nƣớc; 

tránh bón; giữ gìn vệ sinh thân thể và môi trƣờng. 

7. Thời gian nằm viện: 7 – 14 ngày. 

4. Theo dõi và tái khám 

a. Theo dõi và điều trị biến chứng 
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Thể giữa & thể 
sau 

Thể trước Duplay – Snodgrass (TIP) 

Vạt da quy đầu 

Phẫu thuật 2 thì 

1. Biến chứng sớm (Trong thời gian hậu phẫu): 

- Chảy máu vết mổ  cầm máu (băng ép, đốt điện hoặc khâu cầm máu). 

- Máu tụ → thoát máu tụ. 

- Nhiễm trùng vết mổ → thay băng + kháng sinh theo kháng sinh đồ. 

- Nghẹt ống thông tiểu => bơm rửa hoặc đặt lại ống thông tiểu với kích cỡ nhỏ 

hơn hoặc dẫn lƣu trên xƣơng mu hoặc mở bàng quang ra da. 

- Tuột ống thông tiểu => đặt lại ống thông tiểu với kích cỡ nhỏ hơn hoặc dẫn 

lƣu trên xƣơng mu hoặc mở bàng quang ra da. 

- Bí tiểu sau khi rút thông tiểu => đặt lại ống thông tiểu với kích cỡ nhỏ hơn 

hoặc dẫn lƣu trên xƣơng mu hoặc mở bàng quang ra da. 

- Hở vết mổ => Khâu da thứ phát trƣờng hợp vết mổ hở ít, để lành tự nhiên sẽ 

xử trí sau 3 tháng. 

2. Biến chứng muộn: tỉ lệ khoảng 20%. Sửa chữa đƣợc thực hiện ít nhất 6 

tháng sau mổ (khi các mô đã lành, mềm mại). 

- Rò niệu đạo => vá rò. 

- Hẹp lỗ tiểu => mở rộng lỗ tiểu. 

- Hẹp niệu đạo => tái tạo niệu đạo. 

- Tụt lỗ tiểu (lỗ tiểu thấp tái phát) => tái tạo niệu đạo. 

- Xoay, cong dƣơng vật => sửa xoay, sửa cong dƣơng vật. 

- Túi thừa niệu đạo => cắt túi thừa. 

b. Tái khám 

1. Tái khám định kỳ: 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. 

2. Tái khám đánh giá kết quả, theo dõi và xử lý biến chứng. 

LƢU ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ 
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HẸP BAO QUI ĐẦU 

 

I. ĐẠI CƢƠNG   

- Hẹp bao qui đầu có thể gây thắt nghẽn bao qui đầu là một cấp cứu niệu khoa 

thƣờng gặp ở nam giới. 

- Hẹp bao qui đầu có thể là hẹp sinh lý hoặc hẹp bệnh lý: 

 Hẹp sinh lý (hẹp tiên phát) là hẹp do dính, bao qui đầu dính với qui đầu để 

bảo vệ qui đầu và lỗ tiểu lúc trẻ mới sinh ra. Đa số bé trai mới sinh (96%) 

đều có hẹp bao qui đầu sinh lý, đến 3 tuổi, tỉ lệ này giảm dần xuống còn 10% 

và giảm xuống còn 1% lúc 14 tuổi. 

 Hẹp bệnh lý (hẹp thứ phát, mắc phải) là hẹp thực sự khi có sự hiện diện của 

sẹo xơ. Sẹo xơ đƣợc hình thành là do viêm nhiễm ở những bao qui đầu bình 

thƣờng hoặc bao qui đầu dài, cũng có thể do những lần nong bao qui đầu quá 

mạnh bạo trƣớc đó. 

- Cắt bao qui đầu đã đƣợc thực hiện từ 6.000 năm trƣớc ở Ai Cập, đƣợc coi là 

phƣơng pháp điều trị kinh điển cho những trẻ em bị hẹp bao qui đầu, ngoài ra còn vì lý 

do phong tục, tránh nhiễm khuẩn đƣờng tiết niệu, phòng ung thƣ dƣơng vật... Phƣơng 

pháp này có kết quả nhƣng cũng có nhiều biến chứng. Những năm gần đây, nhiều báo 

cáo đã mô tả các phƣơng pháp điều trị bảo tồn hẹp bao qui đầu, sử dụng kem chống 

viêm steroid bôi da tại chỗ với tỉ lệ thành công khá cao. 

II. CHẨN ĐOÁN 

     1. Lâm sàng  

Hẹp bao qui đầu có biến chứng 

a. Triệu chứng cơ năng  

Dƣơng vật sƣng với cơn đau cấp tính.   

b. Triệu chứng thực thể 

Dƣơng vật phù nề, thấy vòng thắt ngay tại khấc dƣới qui đầu dƣơng vật.  

      2. Chẩn đoán xác định  

Dựa vào lâm sàng. 

     3. Chẩn đoán phân biệt 
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- Vùi dƣơng vật (burried penis): dƣơng vật bị vùi dƣới lớp mỡ trƣớc xƣơng mu 

kèm hẹp bao qui đầu. 

- Thắt nghẽn bao qui đầu (paraphimosis): bao qui đầu bị thắt nghẽn ở khấc qui 

đầu tạo garô dƣơng vật sau khi tách bao qui đầu ra khỏi qui đầu. 

- Dài bao qui đầu (long prepuce): bao qui đầu dài nhƣng không bị hẹp. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị nội khoa: khi có biến chứng 

- Giảm đau 

- Kháng viêm 

- Đẩy khấc dƣơng vật qua qui đầu lại vị trí thông thƣờng. 

2. Ngoại khoa 

a. Chỉ định và chống chỉ định 

 Chỉ định: 

- Điều trị bảo tồn thất bại. 

- Hẹp bao qui đầu thực sự (có vòng xơ). 

- Có thắt nghẽn bao qui đầu. 

- Theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân. 

 Chống chỉ định:  

- Vùi dƣơng vật. 

- Viêm bao qui đầu. 

- Hẹp niệu đạo. 

c. Kỹ thuật cắt bao qui đầu 

 Vô cảm 

Thủ thuật cắt bao qui đầu đƣợc thực hiện gây mê với trẻ nhỏ và tê tại chổ với 

ngƣời lớn. 

 Các kỹ thuật cắt bao qui đầu thƣờng đƣợc sử dụng: 

- Cắt toàn bộ bao qui đầu (kiểu “cắt trọc đầu”). 

- Cắt phần hẹp bao qui đầu. 

 Kiểu cắt bao qui đầu theo đƣờng đánh dấu. 

 Kiểu Duhamel (xẻ lƣng). 

 Kiểu mở rộng bao qui đầu (rạch dọc khâu ngang). 
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d. Chăm sóc sau mổ 

- Cắt bao qui đầu là thủ thuật về trong ngày. 

- Toa thuốc: kháng sinh, kháng viêm, giảm đau. 

- Thay băng mỗi ngày tại y tế địa phƣơng. 

IV. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

1. Theo dõi và điều trị biến chứng 

a. Biến chứng khi điều trị bảo tồn tại nhà: chảy máu hoặc thắt nghẽn bao qui đầu 

=> đến cơ quan y tế gần nhất để điều trị ngay. 

b. Biến chứng sau cắt bao qui đầu 

 Biến chứng sớm 

- Chảy máu (thƣờng ở vị trí dây thắng, mạch máu dƣới bao qui đầu)=> cầm máu 

(băng ép, đốt điện hoặc khâu cầm máu). 

- Phù nề, máu tụ => đắp ấm hoặc thoát dịch, thoát máu tụ. 

- Nhiễm trùng => thay băng + kháng sinh. 

- Thiếu da do cắt bỏ quá nhiều bao qui đầu (xảy ra do cắt bao qui đầu ở tƣ thế 

dƣơng vật không cƣơng) => ghép da. 

- Tổn thƣơng qui đầu và một phần dƣơng vật do kẹp bao qui đầu không chính xác 

=> tạo hình lại qui đầu, dƣơng vật. 

 Biến chứng muộn:  

- Dính bao qui đầu sau cắt (do chừa lại bao qui đầu quá nhiều) => tách dính, hoặc 

cắt lại bao qui đầu. 

- Thắt nghẽn bao qui đầu (do phù nề, chƣa cắt hết vòng thắt bao qui đầu) => giảm 

phù nề (đắp ấm, thoát dịch, thuốc alphachymotrypsin) hoặc cắt vòng thắt. 

-  Sẹo xấu (thƣờng ở vị trí dây thắng) => cắt sẹo, tạo hình lại bao qui đầu. Nếu cơ 

địa sẹo lồi => dùng corticoid. 

- Hẹp lỗ tiểu (do tổn thƣơng mạch nuôi lỗ tiểu) => mở rộng lỗ tiểu. 

- Rò niệu đạo (do tổn thƣơng niệu đạo trong lúc mổ) => vá rò. 

2. Tái khám 

Tái khám sau 1-2 tuần 
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NANG MÀO TINH - THỪNG TINH 

 

I. ĐẠI CƢƠNG  

1. Định nghĩa  

Nang mào tinh, thừng tinh là cấu trúc nang hình thành từ mào tinh, lƣới tinh hay 

các ống xuất, chứa dịch có tinh trùng.  

2. Nguyên nhân 

Khoảng 30% nam giới tình cờ phát hiện có nang mào tinh - thừng tinh qua siêu 

âm bìu. Càng lớn tuổi thì tần suất có nang mào tinh - thừng tinh càng cao. Nang mào 

tinh adenoma thuộc bệnh cảnh của bệnh von Hippel-Lindau. Nguyên nhân của nang 

mào tinh - thừng tinh thƣờng không rõ, có thể do chấn thƣơng, nhiễm trùng hay viêm 

tại mào tinh hay tại bìu. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng  

a. Triệu chứng cơ năng  

Nang thƣờng không có triệu chứng, bệnh nhân tình cờ phát hiện qua tự sờ bìu 

thấy có 1 khối hình cầu ở bìu, nằm tách biệt với tinh hoàn. Đôi khi nang lớn nhanh quá 

gây đau. 

b. Triệu chứng thực thể 

Các nang mào tinh - thừng tinh có dạng cầu, nằm tách biệt với tinh hoàn, thƣờng 

ở đầu mào tinh hoàn hơn các nơi khác. 

2. Cận lâm sàng 

Siêu âm: chẩn đoán xác định nang mào tinh - thừng tinh.  

3. Chẩn đoán xác định 

Nang mào tinh - thừng tinh trái/phải 

4. Chẩn đoán phân biệt 

 - U mào tinh: khối đặc và thƣờng đau. 

- U tinh hoàn 
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III.  ĐIỀU TRỊ 

Đa số các nang mào tinh - thừng tinh không cần điều trị. Các nang to, đau và 

gây khó chịu cho bệnh nhân mới cần điều trị. 

Bệnh nhân đau ít, có thể điều trị nội khoa.  

Với các nang lớn, gây đau nhiều có thể xem xét can thiệp. Điều trị nang mào 

tinh có thể bằng chọc hút và tiêm chất gây xơ. Phẫu thuật bao gồm cắt bỏ nang, cột cổ 

nang dính với mào tinh. Phẫu thuật có thể gây vô sinh do tổn thƣơng ống mào tinh, ống 

dẫn tinh, mạch máu tinh hoàn. 
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VIÊM TINH HOÀN - MÀO TINH 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Viêm tinh hoàn - mào tinh là hiện tƣợng viêm nhiễm ở tinh hoàn và mào tinh. 

Viêm tinh hoàn - mào tinh cấp biểu hiện bằng đau và sƣng đột ngột của tinh hoàn hoặc 

mào tinh. Viêm tinh hoàn mạn thƣờng đau mà không viêm, kéo dài hơn 6 tuần. 

Hiện tƣợng tăng sản sinh mạch máu và bạch mạch ở tinh hoàn, mào tinh là 

những biểu hiện của phản ứng viêm. 

2. Nguyên nhân 

Viêm nhiễm ở tinh hoàn theo 3 đƣờng chính: 

- Lan truyền ngƣợc dòng từ viêm ống dẫn tinh và mào tinh: trên lâm sàng, 

thƣờng gặp nguyên nhân này. Nguồn lan truyền của vi khuẩn là từ nhiễm khuẩn đƣờng 

tiết niệu (viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo nhất là niệu đạo sau). Nhiễm khuẩn đƣờng 

tiết niệu là nguyên nhân thƣờng gặp ở trẻ em và ngƣời già. Ở ngƣời bệnh trong độ tuổi 

hoạt động tình dục, bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục là nguyên nhân thƣờng gặp. 

- Lan truyền theo đƣờng máu: vi khuẩn thƣờng gặp gây viêm tinh hoàn sau đó 

mới thâm nhập mào tinh hoàn. Thƣờng là biến chứng sau cắt bỏ tuyến tiền liệt bằng cắt 

đốt nội soi hoặc cắt toàn phần tuyến tiền liệt, đặt thông niệu đạo, hoặc thăm khám 

đƣờng tiết niệu bằng dụng cụ. 

- Lan truyền theo đƣờng bạch huyết. 

Loại vi khuẩn tìm đƣợc là những chủng loại trong nhiễm khuẩn đƣờng tiết  niệu, 

thƣờng gặp là E. coli và Pseudomonas, ít gặp hơn là Staphylococcus sp và 

Streptococcus. Nhóm tác nhân gây bệnh do lây truyền qua đƣờng tình dục thƣờng gặp 

nhất là Neisseria gonorrhoeae, Clamydia. trachomatis và Treponema pallidium. 

Trong nhóm viêm tinh hoàn - mào tinh đặc hiệu:  

- Nhóm Mycobacterial gây viêm tinh hoàn, lao thƣờng gặp hơn phong. 

- Virus thƣờng gây viêm tinh hoàn nhất là quai bị.  

- Loại nấm thƣờng gây viêm tinh hoàn là Candidasis, Aspergilosis, 

Histoplasmosis, Coccidiodomycosis, Blastomycosis và Actinomycosis. 
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- Ký sinh trùng hiếm khi gây viêm tinh hoàn ở phƣơng Tây, nhƣng giun chỉ và 

bệnh phù voi tìm thấy tại Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

a. Triệu chứng cơ năng  

Bệnh cảnh điển hình trên một bệnh nhân sau 24 giờ: sốt cao với những cơn rét 

run, đau dữ dội ở một hoặc hai bên bìu, da bìu căng đỏ và bìu to dần, kèm tiểu gắt buốt, 

nƣớc tiểu đục, buồn nôn hoặc nôn. 

b. Triệu chứng thực thể 

Da bìu đỏ và phù nề 

Tinh hoàn căng, đôi khi sờ nắn thấy cảm giác lùng nhùng chất dịch, thừng tinh 

lớn và rất đau. 

Có thể tràn dịch hoặc tràn mủ màng tinh hoàn cấp tính với viêm mào tinh hoàn, 

viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn hoặc viêm nhiễm vùng quanh tinh hoàn. 

Có thể kèm theo các dấu hiệu của viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt. 

Một dạng lâm sàng khác diễn tiến âm ỉ với triệu chứng kín đáo là mào tinh lớn 

dần, chỉ hơi đau. Tinh hoàn có những vùng rắn, đau nhẹ. những ngƣời bệnh bí tiểu phải 

đặt thông niệu đạo nhiều lần, hoặc có ống thông niệu đạo lƣu, hoặc có viêm niệu đạo-

viêm tiền liệt tuyến mạn tính. 

c. Tiền sử 

Thƣờng gặp ở những bệnh nhân bí tiểu phải đặt thông niệu đạo nhiều lần, hoặc có 

ống thông niệu đạo lƣu, hoặc có viêm niệu đạo - viêm tuyến tiền liệt mạn tính. 

2. Cận lâm sàng 

a. Sinh hóa  

Xét nghiệm máu thấy bạch cầu máu tăng. Tổng phân tích nƣớc tiểu có thể thấy 

bạch cầu niệu. Cần soi tìm vi khuẩn và cấy nƣớc tiểu làm kháng sinh đồ. 

b. Siêu âm 
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Chẩn đoán phân biệt quan trọng nhất của viêm tinh hoàn ở ngƣời trẻ là xoắn 

tinh hoàn. Siêu âm Doppler bẹn bìu cho thấy hình ảnh tƣới máu tinh hoàn, đặc biệt hữu 

ích giúp chẩn đoán phân biệt. 

3. Chẩn đoán xác định  

Dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán phân biệt 

- Xoắn tinh hoàn 

- Bƣớu tinh hoàn 

III. ĐIỀU TRỊ 

Chủ yếu là điều trị nội khoa. Việc điều trị gồm 2 phần: 

1. Kháng sinh 

Kháng sinh điều trị nên dựa vào kết quả cấy, soi nƣớc tiểu hoặc nhuộm Gram. 

Trong thời gian đầu hoặc khi kết quả soi cấy âm tính, điều trị kháng sinh theo kinh 

nghiệm: tốt nhất nên chọn nhóm Flouroquinolone. 

Viêm mào tinh hoàn kết hợp viêm niệu đạo do nhiễm Chlamydia trachomatis 

hoặc Neisseria gonorrhoeae, nên dùng: 

Tetracycline 500mg, 4 lần/ngày, trong 3 tuần. 

Doxycycline 100mg, 2 lần/ngày, trong 3 tuần. 

Ampicycline 500mg, 4 lần/ngày, trong 3 tuần. 

Hầu hết bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú. Rất ít chỉ định can thiệp phẫu 

thuật, trừ khi nghi ngờ xoắn tinh hoàn. 

2. Điều trị hỗ trợ 

- Nằm nghỉ tại giƣờng. 

- Băng treo cố định vùng bìu. 

- Dùng giảm đau và hạ nhiệt 

- Dùng các loại kháng viêm thông thƣờng (non-steroids). Các loại steroids nhằm 

tránh hẹp và tắc ống dẫn tinh (nếu không có chống chỉ định). 

- Phong bế tại chỗ bằng 20ml dung dịch Procain hydroclorid 1% ở vùng thừng 

tinh để giảm đau. 
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3. Theo dõi và phòng ngừa biến chứng 

- Viêm tinh hoàn thƣờng tự giảm trong vài tuần. 

- Biến chứng có thể gặp là áp xe tinh hoàn. 

- Phẫu thuật cắt tinh hoàn khi áp xe tinh hoàn, không đáp ứng với các phƣơng 

pháp điều trị khác  

- Hậu quả teo tinh hoàn thứ phát hoặc giảm khả năng sinh sản tinh trùng do xơ 

hóa hoặc hủy hoại các ống dẫn. 

4. Phòng ngừa 

Quai bị có thể dự phòng đƣợc bằng chủng ngừa. Các trƣờng hợp viêm do vi 

khuẩn, chẩn đoán sớm, điều trị đúng và đủ giúp ngăn ngừa teo tinh hoàn và vô sinh. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. J. Curtis Nickel (2017), “Inflammatory Conditions of the Male Genitourinary Tract: Prostatitis and 

Related Conditions, Orchitis, and Epididymitis”, Wein: Campbell-Walsh Urology, 13th ed., Saunders. 

2. Ngô Gia Hy (1999), “Nhiễm trùng các cơ quan hệ Niệu-Sinh dục”, Nhiễm trùng niệu, NXB Y Học, 

tr.137-198. 

3. Paul J.Turek (2012), “Male infertility”, Smith‟s General Urology, Mc Graw-Hill, p.1-16. 



 

78 

 ÁP XE THẬN VÀ QUANH THẬN  

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa: 

 Áp xe thận: Là sự tích tụ của mủ giới hạn trong chủ mô thận 

 Áp xe quanh thận: là hậu quả của áp xe cấp tính vùng vỏ thận mở rộng ra 

khoang quanh thận; giới hạn bởi cân Gerota. 

 Áp xe cạnh thận: là hậu quả của áp xe quanh thận lan qua cân Gerota ra 

khoang cạnh thận. 

2. Dịch tễ: 

Áp xe thận và quanh thận không thƣờng gặp nhƣng là bệnh nguy hiểm, có thể tử 

vong. Trƣớc thời kỳ của kháng sinh, 80% áp xe thận thƣờng do Staphylococci từ 

đƣờng máu gây ra. Từ 1970, vi khuẩn gram âm là nguyên nhân chính gây ra áp xe thận. 

Sự nhiễm khuẩn gram âm từ máu gây áp xe thận cũng có thể xảy ra, nhƣng cơ chế này 

ít gặp. Nhiều thử nghiệm trên động vật cấy vi khuẩn gram âm vào máu để tạo viêm 

thận bể thận và áp xe thận hầu nhƣ là không thể trừ phi thận bị chấn thƣơng hay bế tắc 

nƣớc tiểu hoàn toàn (Cotran, 1969; Timmons và Perlmutter, 1976). Do vậy, nhiễm 

khuẩn ngƣợc dòng kết hợp với tắc nghẽn trong ống thận hoặc sỏi là nguyên nhân chính 

gây áp xe do vi khuẩn gram âm. Đến 2/3 áp xe thận do vi khuẩn gram âm liên quan đến 

sỏi hay chấn thƣơng thận. Phụ nữ có thai có tình trạng khuẩn niệu không điều trị liên 

quan tới tỉ lệ cao hơn viêm thận bể thận và áp xe thận sau đó. Ngoài ra, thận và nơi 

thƣờng gặp nhất ngoài phổi bị nhiễm khuẩn ở bệnh nhân lao. 

3. Yếu tố nguy cơ: 

Các bệnh lý sau là yếu tố nguy cơ làm tăng tỉ lệ áp xe thận: Đái tháo đƣờng, 

bệnh thận đa nang, chạy thận nhân tạo, bàng quang thần kinh, dùng thuốc qua đƣờng 

tĩnh mạch, lao, nhiễm khuẩn niệu tái đi tái lại, viêm thận bể thận tái phát, sỏi thận, 

ngƣợc dòng bàng quang niệu quản, bệnh lý khúc nối bể thận niệu quản hay các nguyên 

nhân gây bế tắc khác, và mọi tình trạng suy giảm miễn dịch. 
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4. Sinh lý bệnh: 

 Vi khuẩn gram âm đƣợc cho là nguyên nhân gây áp xe thận chủ yếu ở ngƣời 

trƣởng thành. Một số vi khuẩn thƣờng gặp nhƣ: Escherichia Coli, Proteus 

mirabilis, và Staphylococcus aureus (xếp theo thứ tự thƣờng găp tới ít gặp). 

 Áp xe thận từ đƣờng máu bởi vi khuẩn gram âm có thể xảy ra, tuy nhiên đây 

thƣờng không phải là nguyên nhân chính yếu gây áp xe thận. 

 Yếu tố gợi ý áp xe thận từ đƣờng máu: nhiễm trùng da do vi khuẩn gram 

dƣơng, tiêm chích ma túy, tình trạng suy giảm miễn dịch. 

 Nhiễm khuẩn niệu ngƣợc dòng kèm theo bế tắc ống thận, ngƣợc dòng bàng 

quang niệu quản, hoặc sỏi thận/niệu quản đƣợc xem là nguyên nhân chính 

dẫn đến áp xe thận vi khuẩn gram âm. 

5. Phòng ngừa ban đầu: 

Phát hiện và điều trị sớm tình trạng nhiễm khuẩn, đặc biệt là ở những bệnh nhân 

có bế tắc đƣờng tiết niệu. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Bệnh sử: 

 Có bệnh lý cấp hay mạn tính kèm theo bao gồm đái tháo đƣờng, bàng quang 

hỗn loạn thần kinh, suy thận mạn, lọc máu, bệnh lý thận đa nang. 

 Sỏi thận 

 Tiêm chích ma túy: 

 Ổ vi khuẩn gram dƣơng 1-8 tuần trƣớc khi bắt đầu có triệu chứng nhiễn 

khuẩn tiết niệu. 

 Ổ nhiễm khuẩn trƣớc đó có thể xảy ra ở bất kì vị trí nào trên cơ thể (da, 

răng…) 

 Bệnh nhân có triệu chứng nhiễm khuẩn tiết niệu kèm theo khối vùng hông 

lƣng. 

 Sốt kéo dài nghi nguyên nhân từ đƣờng niệu dục sau 3-5 ngày điều trị kháng 

sinh. 
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2. Khám lâm sàng 

 Sốt 

 Đau hông lƣng/góc sƣờn sống. 

 Khối ở hông lƣng hay ở bụng. 

 Cầu bàng quang có thể dƣơng tính. 

 Thăm khám các dấu hiệu nhiễm trùng trên da hay dấu tiêm chích chất gây 

nghiện. 

 Tiếng tim mờ. 

3. Cận lâm sàng: 

 Creatinine huyết tƣơng: tùy thuộc vào tình trạng bất thƣờng chức năng thận 

có sẵn hay tình trạng bế tắc mà kết quả khác nhau. 

 Công thức máu: bạch cầu thƣờng tăng, đa nhân trung tính chiếm ƣu thế 

 Tổng phân tích nƣớc tiểu: Hiện diện của bạch cầu trong nƣớc tiểu thƣờng 

thấy, nƣớc tiểu có thể không thấy vi khuẩn hoặc bạch cầu nếu ổ áp xe không 

thông thƣơng với hệ thống đài bể thận. Nƣớc tiểu có bạch cầu niệu mà 

không có vi khuẩn thƣờng thấy ở bệnh nhân bị lao niệu. 

 Cấy nƣớc tiểu: Khi ổ áp xe do vi khuẩn gram âm, cấy nƣớc tiểu thƣờng mọc 

vi khuẩn cùng loài với cấy dịch mủ ổ áp xe. Áp xe thận do vi khuẩn gram 

dƣơng từ máu có thể có kết quả cấy nƣớc tiểu không mọc hoặc mọc một 

chủng khác với chủng phân lập từ ổ áp xe. 

 Nƣớc tiểu lấy qua thông niệu đạo bàng quang đƣợc khuyến cáo ở bệnh nhân 

nữ. 

 Cấy máu: Vi khuẩn gram âm thƣờng mọc nhất, vi khuẩn gram dƣơng thƣờng 

không giống nhƣ trong mẫu cấy mủ ổ áp xe. 

 Hình ảnh học:  

o Phân biệt giữa áp xe thận giai đoạn sớm với viêm thận bể thận cấp rất 

khó khăn do ổ áp xe nhỏ. 

o MSCT hệ niệu: 

 Là phƣơng tiện giúp chẩn đoán đƣợc lựa chọn 

 Có thể giúp phát hiện đƣờng lan của ổ nhiễm khuẩn chủ mô thận ra 

mô quanh thận. 
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 Áp xe thƣờng cho hình ảnh rõ nét trƣớc và sau tiêm thuốc cản quang. 

 Hình ảnh trong giai đoạn cấp tính bao gồm thận to, những vùng giảm 

đậm độ khu trú, hình cầu. 

 Cách hình ảnh giai đoạn muộn, mạn tính bao gồm:  các cấu trúc bị 

ảnh hƣởng có bờ không rõ nét hay dính nhau, dày cân Gerota, khối 

giảm đậm độ trong chủ mô hình tròn hay oval có vách viêm dày lên 

và tăng sáng khi có thuốc cản quang (ring sign). 

o IVU: bất thƣờng trong tới 80% trƣờng hợp, mặc dù các dấu hiệu bất 

thƣờng không đặc hiệu 

 Thận bên bị có thể to lên, bất thƣờng bờ của thận hay của hệ thống 

góp nƣớc tiểu. 

 Mất bóng cơ psoas bên bị áp xe. 

 Các bóng khí ngoài hệ thống đài bể thận có thể thấy xung quanh thận, 

trong trƣờng hợp áp xe lớn quanh thận. 

o Siêu âm bụng: 

 Hình ảnh học nhanh và rẻ tiền nhất trong chẩn đoán. 

 Các dấu hiệu thƣờng gặp là một sang thƣơng echo-free hay giảm phản 

âm, vách không rõ ràng trong giai đoạn cấp. Sang thƣơng bờ rõ ràng 

trong giai đoạn mạn tính khó phân biệt với khối bƣớu thận. 

 Chú ý: nếu có hiện diện khí trong chủ mô thận hay trong đài bể thận thì phải 

chẩn đoán là Viêm thận bể thận sinh khí, có thể phải đƣợc can thiệp ngoại khoa 

cấp cứu. 

4. Các thủ thuật/phẫu thuật giúp chẩn đoán: 

Chọc hút bằng kim dƣới hƣớng dẫn của siêu âm hay CT có thể giúp chẩn đoán 

phân biệt khối áp xe với một bƣớu tăng sinh mạch máu, hơn nữa dịch chọc hút đƣợc có 

thể đƣợc cấy và làm kháng sinh đồ giúp sử dụng khánh sinh thích hợp. Dẫn lƣu thận 

qua da có thể đƣợc lƣu lại sau chọc hút và theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân 

có đáp ứng với dẫn lƣu không. 
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5. Các chẩn đoán phân biệt: 

 Viêm thận bể thận. 

 Thận ứ mủ. 

 Viêm thận bể thận u hạt vàng. 

 Viêm thận bể thận sinh khí. 

 Lao thận. 

 Thủng ruột kèm nhiễm trùng khoang sau phúc mạc. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc chung: 

 Nhập viện, khởi đầu bằng kháng sinh đƣờng tĩnh mạch và bồi hoàn dịch tinh 

thể. 

 Khi nghi ngờ viêm thận bể thận mà không đáp ứng điều trị với kháng sinh 

tĩnh mạch sau 48-72 giờ cần hình ảnh học để đánh giá tình trạng bế tắc nƣớc 

tiểu và/hoặc áp xe hóa. 

 Những bằng chứng gần đây cho thấy khối áp xe có kích thƣớc nhỏ (<3cm) 

có thể đƣợc điều trị kháng sinh cho đáp ứng tốt, tránh đƣợc cuộc mổ. 

 Những ổ áp xe có đƣờng kính từ 3-5cm, áp xe nhỏ ở bệnh nhân suy giảm 

miễn dịch, áp xe không đáp ứng với điều trị nội khoa cần đƣợc dẫn lƣu ra da. 

Có thể sử dụng dẫn lƣu thận ra da dƣới hƣớng dẫn của siêu âm hay CT scan. 

 Phẫu thuật dẫn lƣu áp xe là lựa chọn hàng đầu nếu đƣờng kính ổ áp xe > 

5cm hay áp xe đã lan ra khoang quanh thận. 

 Nếu có bế tắc nƣớc tiểu phải đƣợc giải phóng. 

a. Điều trị nội khoa: 

 Điều trị với kháng sinh có thể cho đáp ứng tốt mà không cần phẫu thuật, trừ 

phi áp xe lớn hay đã lan ra khoang quanh thận. 

 Kháng sinh phổ rộng đƣờng tĩnh mạch theo phác đồ bệnh kèm với bồi hoàn 

nƣớc điện giải. 

o Cephalosporins thể hệ 3: 

 Cefotaxime: 1-2 g IV/ Q8-12h 

 Ceftriaxone: 1-2 g IV/Q24h 
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 Ceftazidime: 1g IV/Q8-12h 

o Aminoglycosides: 

 Gentamicin: 1-1.7 mg/kg IV/Q8h 

 Amikacin: 7.5 mg/kg IV/Q12h 

 Tobramycin: 1-1.7 mg/kg IV/Q8h 

o Penicillins kháng Pseudomonas: 

 Piperacillin/Tazobactam: 3.375 g IV/Q6h 

 Ticarcillin/Clavulanate: 3.1 g IV/Q4-6h 

 Nâng bậc kháng sinh theo phân tầng nguy cơ nhiễm khuẩn. 

 Kháng sinh đƣờng tĩnh mạch cho tới 24-48 giờ sau khi hết sốt, chuyển qua 

đƣờng uống trong ít nhất 2 tuần và dựa vào kháng sinh đồ. 

 Nếu nghi ngờ áp xe thận có nguồn gốc từ máu, sử dụng kháng sinh bao phủ 

cả vi khuẩn gram dƣơng, bao gồm MRSA: 

o Vancomycin: 1g IV/Q12h 

 Điều chỉnh liều kháng sinh theo chức năng gan, thận.  

b. Phẫu thuật/thủ thuật: 

 Điều trị tiêu chuẩn cho khối áp xe thận > 5cm hay những áp xe không 

đáp ứng với thủ thuật dẫn lƣu thận ra da (mono J) và kháng sinh tĩnh 

mạch là mổ mở dẫn lƣu áp xe. 

 Giải phóng bế tắc nếu có là cần thiết. 

 Điều trị chính yếu trong áp xe quanh thận là mổ dẫn lƣu áp xe. 

 Cắt thận có thể phải thực hiện nếu nhƣ bệnh nhân không đáp ứng với mổ 

dẫn lƣu kết hợp điều trị nội khoa. 

2. Tiên lƣợng: 

 Áp xe quanh thận có thỉ lệ tử vong từ 39 – 50%. 

 Nếu sử dụng kháng sinh tĩnh mạch nhanh chóng kết hợp với dẫn lƣu áp xe ra 

da hay mổ dẫn lƣu thận ra da thì tỉ lệ tử vong giảm còn 5 – 12%. 

3. Biến chứng: 

 Chậm trễ trong chẩn đoán làm tăng nguy cơ tử vong. 



 

84 

 Chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị làm tăng nguy cơ mất chức năng thận, 

và trong một số trƣờng hợp áp xe tạo đƣờng rò vào màng phổi, đại tràng, da, 

v.v… 

4. Theo dõi bệnh nhân: 

 Đánh giá bệnh lý nền và nguyên nhân áp xe để ngăn ngừa tái phát. 

 CT Scan trong quá trình điều trị đánh giá đáp ứng của bệnh nhân. 

 Thông thƣờng phải kết hợp nhiều kháng sinh. 
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NANG THẬN 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Nang đơn thận là một khối dịch bất thƣờng tại thận, có thể xuất hiện ở một hoặc 

hai bên thận. Nang thận thƣờng 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 cấutrúc bình 

thƣờng của thận, không phải là nguyên nhân làm giảm chức năng thậnnhƣ ở những 

ngƣời bị thận đa nang. 

Nang đơn thận thƣờng gặp ở ngƣời có tuổi. Khoảng 25% ngƣời trên 40 tuổivà 

50% ngƣời trên 50 tuổi có nang đơn thận và tới trên 90 % ở những ngƣời trên 70tuổi. 

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 

cấutrúc của các ống thận hoặc thiếu máu cung cấp cho thận có thể là nguyên nhân 

gâynang 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. 
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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. 

+ 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 đặcbáo 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). 
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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 1:  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 2 : 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   : 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. 

Loại 3: 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 4: 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 1-2 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 1-2: 

  - Nang lớn > 5cm đƣờng kính mà gây triệu chứng đau tức hông lƣng. 
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- 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. 

 Các phƣơng pháp phẫu thuật: 

a  Đối với nang loại 1 – 2 

+ 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. 

b  Đối với nang loại 3-4: 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. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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THẬN MỦ 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa  

Thận mủ là tình trạng ứ nƣớc nhiễm khuẩn có sự phá hủy, tích tụ mủ trong nhu 

mô thận và hệ thống thu thập làm suy giảm chức năng thận. 

Do mức độ nhiễm trùng và sự hiện diện của tắc nghẽn đƣờng tiết niệu, nhiễm 

trùng huyết có thể xảy ra nhanh chóng, vì vậy, đòi hỏi chẩn đoán và điều trị  sớm. 

Thời điểm chuyển tiếp từ ứ nƣớc nhiễm khuẩn sang thận mủ rất khó phân biệt 

đƣợc trên lâm sàng. 

2. Nguyên nhân 

Do sự bế tắc đƣờng tiết niệu và sự nhiễm khuẩn. Về cơ bản, bất kỳ nguyên nhân 

gây tắc nghẽn đƣờng tiết niệu có thể dẫn đến thận mủ. 

Trong những nguyên nhân gây bế tắc thì sỏi là phổ biến nhất, ngoài ra là các bất 

thƣờng bẩm sinh hay mắc phải của đƣờng tiết niệu nhƣ hẹp khúc nối bể thận niệu quản, 

hẹp niệu quản hay bƣớu chèn ép đƣờng tiết niệu...  

Không tính đến lao, tác nhân gây bệnh thƣờng gặp là trực khuẩn Gram âm. 

Hay gặp ở những bệnh nhân có suy giảm miễn dịch: Đái tháo đƣờng, AIDS, 

dùng thuốc ức chế miễn dịch… 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

Tùy theo diễn tiến bệnh cấp tính hay từ từ  mà có biểu hiện lâm sàng khác nhau.  

Thƣờng thận mủ có biểu hiện cấp tính.  

a. Triệu chứng cơ năng  

Sốt cao, lạnh run. 

Đau hông lung: có thể đau âm ỉ hay kéo dài. 

Tiểu mủ. 

Có thể tiểu máu. 

b. Triệu chứng thực thể 

Ấn đau hông lƣng. 

Có dấu chạm thận. 
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Rung thận dƣơng tính. 

2. Cận lâm sàng 

a. Sinh hóa  

Bạch cầu máu tăng cao, neutrophil chiếm ƣu thế. 

Chức năng thận có thể bị suy giảm.  

Một số trƣờng hợp không có khuẩn niệu do có tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn. 

CRP tăng đã đƣợc chứng minh giúp ích trong chẩn đoán thận mủ. 

b. Cấy nước tiểu: 

Cấy nƣớc tiểu nên đƣợc thực hiện để hƣớng dẫn điều trị kháng sinh. 

Nên cấy nƣớc tiểu phía trên tắc nghẽn sau khi đặt thông niệu quản hay mở thận 

ra da 

c. Siêu âm 

Độ nhạy của siêu âm thận để phân biệt thận mủ và thận ứ nƣớc nhiễm trùng là 

90%, và độ đặc hiệu là 97%. 

Thận ứ nƣớc, đƣờng niệu giãn, có thể ứ dịch viêm, lợn cợn. 

Thận mủ: vùng giảm hồi âm trong nhu mô thận ứ nƣớc. 

Có thể thấy đƣợc nguyên nhân gây bế tắc nhƣ sỏi, bƣớu... 

d. CT Scan 

CT thƣờng rất hữu ích trong chẩn đoán thận mủ. Ƣu điểm của CT là xác định rõ 

ràng tắc nghẽn, chức năng thận và mức độ nghiêm trọng của tình trạng ứ nƣớc nhiễm 

trùng cũng nhƣ sự hiện diện của các bệnh lý khác.  

Dày thành bể thận (>2mm). 

Thâm nhiễm mỡ quanh thận. 

Giãn, tắc nghẽn hệ thống thu thập, đậm độ cao hơn nƣớc tiểu. 

Có giá trị trong việc chẩn đoán nguyên nhân gây bế tắc đƣờng niệu. 

3. Chẩn đoán phân biệt 

Ung thƣ thận. 

Áp xe thận, áp xe quanh thận. 

Viêm thận bể thận có tắc nghẽn. 
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III. ĐIỀU TRỊ 

1. Xử trí ban đầu  

Xác định tình trạng huyết động của bệnh nhân, nếu có rối loạn huyết động ƣu 

tiên hồi sức tích cực. 

Một khi chẩn đoán đƣợc xác lập, điều trị đầu tiên là kháng sinh thích hợp và dẫn 

lƣu nƣớc tiểu nhiễm khuẩn.  

- Kháng sinh nên đƣợc lựa chọn theo hƣớng dẫn phân tầng nguy cơ của bệnh 

viện Bình Dân. Nên sử dụng kháng sinh đƣờng tĩnh mạch và dùng càng sớm 

càng tốt. Đánh giá tình trạng đáp ứng với kháng sinh để có kế hoạch tăng bậc 

hay giảm bậc kháng sinh và cân nhắc đổi kháng sinh khi có kết quả kháng sinh 

đồ. 

- Dẫn lƣu nƣớc tiểu bằng nội soi đặt thông niệu quản ngƣợc dòng, là thủ thuật 

đơn giản dễ thực hiện và ít xâm hại. Tuy nhiên, nhƣợc điểm của phƣơng pháp 

này ống thông nhỏ dẫn lƣu không hiệu quả ở một số trƣờng hợp. 

- Mở thận ra da: có thể mở thận ra da dƣới hƣớng dẫn của siêu âm hay mổ mở. 

Thƣờng áp dụng khi thất bại với phƣơng pháp nội soi đặt thông niệu quản 

ngƣợc dòng. 

Hồi sức tích cực trƣớc, trong và sau mổ để tăng cƣờng tình trạng sức khỏe, hỗ 

trợ phục hồi chức năng của các cơ quan bị ảnh hƣởng do nhiễm trùng.. 

 

Sơ đồ 1: Xử lý cấp cứu ban đầu thận mủ 
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2. Điều trị ngoại khoa tiếp theo 

Trƣớc khi tiến hành can thiệp ngoại khoa, cần phải chẩn đoán và xác định rõ 

ràng các tình trạng sau: 

 Tình trạng thận bệnh hỏng hoàn toàn hay chỉ suy giảm bài tiết. 

 Tình trạng thận lành tốt hay không. 

 Nguyên nhân gây bế tắc có khả năng giải quyết đƣợc không. 

 Bệnh nhân có hai thận hay thận độc nhất. 

 Tình trạng toàn thân của ngƣời bệnh. 

a   Điều trị bảo tồn: 

Khi thận đối diện có nguy cơ không bảo đảm chức năng bài tiết tốt, hoặc thận 

bệnh có khả năng phục hồi, nên cố gắng điều trị bảo tồn, giải quyết nguyên nhân gây 

bế tắc. 

b  Điều trị tạm thời, chờ đợi: 

Chúng ta đã biết khi thận ứ mủ tổ chức quanh thận bị viêm nhiễm, vỏ thận xơ 

hóa rất dầy, rất khó tiến hành cắt thận hoặc điều trị bảo tồn. Đặc biệt khi tình trạng 

bệnh nhân yếu, không cho phép tiến hành phẫu thuật triệt để, ta chỉ nên tiến hành dẫn 

lƣu thận tạm thời để tháo mủ... 

c. Cắt bỏ thận: 

Khi thận bị phá hủy hoàn toàn, cắt bỏ thận sẽ là phƣơng pháp tốt nhất và tránh 

cho bệnh nhân bị tái phát. Tuy nhiên cần cân nhắc chức năng thận đối bên, tổng trạng 

bệnh nhân, bệnh lý nội khoa kèm theo... 

3. Biến chứng 

Nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng. 

Suy thận. 

Áp xe thận, quanh thận. 

Áp xe có thể vỡ vào ổ phúc mạc gây viêm phúc mạc hoặc vỡ vào các tạng lân 

cận nhƣ tá tràng, đại tràng, màng phổi. 
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HẸP NỆU ĐẠO TRƢỚC 

I. ĐẠI CƢƠNG 

Hẹp niệu đạo (HNĐ) là bệnh lý gây ra bởi sự xơ hóa mạn tính và hẹp lòng niệu 

đạo gây ra do chấn thƣơng, do nhiễm khuẩn niệu đạo mạn tính hay do các thủ thuật, 

phẫu thuật ảnh hƣởng niệu đạo.  

 Các nguyên nhân thƣờng gặp trong hẹp niệu đạo trƣớc: viêm niệu đạo mạn 

tính, viêm da khô tắc nghẽn (BXO), đặt thông niệu đạo lâu ngày, chấn thƣơng niệu 

đạo, thủ thuật ngoại khoa trên niệu đạo. 

 Hẹp niệu đạo nếu không điều trị đúng là yếu tố thuận lợi dẫn đến nhiễm trùng 

niệu, dày thành bàng quang và túi ngách bàng quang, áp-xe và rò vùng đáy chậu. 

 Có nhiều phƣơng pháp điều trị hẹp niệu đạo trƣớc từ đơn giản đến phức tạp 

nhƣ : nội soi cắt trong niệu đạo, phẫu thuật cắt nối tận tận, tạo hình niệu đạo bằng vạt 

da, tạo hình niệu đạo bằng mảnh ghép niêm mạc. Việc chọn lựa phƣơng pháp nào tùy 

thuộc vào vị trí và mức độ hẹp. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng  

a. Triệu chứng cơ năng  

 Niệu đạo giống nhƣ một "vòi nƣớc". Khi một đoạn nào đó của ống bị hẹp, 

dù ngắn hay dài, dòng chảy sẽ bị giảm đáng kể. Niệu đạo hẹp nhiều làm 

giảm lƣu lƣợng dòng nƣớc tiểu, bệnh nhân sẽ đi tiểu thƣờng xuyên, tiểu 

khó, dòng tiểu nhỏ. Tình trạng này có thể gây nhiễm khuẩn niệu, viêm tuyến 

tiền liệt và viêm mào tinh hoàn. Nếu tắc nghẽn trong thời gian dài có thể gây 

suy thận. Bệnh cũng ảnh hƣởng chất lƣợng hoạt động tình dục. Đây là một 

trong những nguyên nhân gây liệt dƣơng, xuất tinh sớm, thậm chí vô sinh. 

 Một số dấu hiệu nhận biết bệnh này là cảm giác tiểu khó, dòng chảy chậm, 

lƣợng nƣớc tiểu giảm, có máu trong nƣớc tiểu, đau bụng dƣới, tiết dịch niệu 

đạo, nhiễm trùng đƣờng tiểu.  
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b. Triệu chứng thực thể 

 Khám cơ quan sinh dục ngoài và vùng tầng sinh môn, quan sát các vết sẹo 

do chấn thƣơng, sẹo mổ cũ, các tổn thƣơng rò nƣớc tiểu vùng TSM, tổn 

thƣơng qui đầu (BXO), ung thƣ dƣơng vật…  

 Vuốt dọc theo niệu đạo khảo sát tình trạng xơ của niệu đạo hẹp, sỏi kẹt niệu 

đạo, di vật lòng niệu đạo… 

c. Tiền sử 

 Tiền căn chấn thƣơng niệu đạo, chấn thƣơng vùng chậu, gãy xƣơng chậu. 

 Tiên cằn phẫu thuật vùng chậu, đặc biệt là tiền căn phẫu thuật niệu đạo, 

nong niệu đạo, đặt thông niệu đạo, tất cả những can thiệp trƣớc đó lên niệu 

đạo,… 

 Tiên căn bệnh lý nội khoa đi kèm… 

2. Cận lâm sàng 

a. Nội soi niệu đạo bằng máy soi mềm 

 Là một thủ thuật xâm lấn, nên đƣợc thực hiện trong tình trạng không có 

nhiễm khuẩn tiết niệu hay nhiễm khuẩn tiết niệu đã đƣợc kiểm soát.  

 Nguyên tắc của nội soi niệu đạo là không đƣợc làm tổn thƣơng thêm niêm 

mạc niệu đạo vì có thể gây thêm sang thƣơng dẫn đến sẹo hẹp về sau.  

 Bệnh nhân có thông bàng quang ra da thì việc dùng máy soi mềm soi vào 

bàng quang qua lỗ mở bàng quang ra da để đánh giá thành quang quang, túi 

ngách, sỏi bàng quang sau đó tiếp cận cổ bàng quang và quan sát đầu gần 

đoạn hẹp.  

b. Phim niệu đạo cản quang:  

Phim niệu đạo cản quang đƣợc sử dụng hiện tại là: phim niệu đạo cản quang 

ngƣợc dòng (RUG - Retrograde Urethrogram) và phim bàng quang niệu đạo cản quang 

rặn tiểu (VCUG- Voiding Cystourethrogram). 

 RUG: 

 Ngƣời làm thủ thuật chụp phải đƣợc đào tạo, có kỹ năng trong chụp RUG từ 

việc vô khuẩn trong quy trình, quan sát biểu cảm của bệnh nhân cũng nhƣ 

cảm nhận áp lực bơm, để tránh tính huống niệu đo bị hẹp bít hoàn toàn mà 

gắng sức bơm cản quang thì nguy cơ thuốc vào hệ thống tĩnh mạch khá cao. 
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 Các vấn đề sau chụp RUG có thể gặp nhƣ: bệnh nhân khó chịu do đau, chảy 

máu niệu đạo, dị ứng với thuốc cản quang, thuốc cản quang vào tuyến tiền 

liệt, thuốc cản quang thấm vào hệ thống tĩnh mạch. 

 Chống chỉ định: nhiễm khuẩn tiết niệu cấp, vừa mới có thủ thuật can thiệp lên 

niệu đạo. 

 RUG giúp khảo sát tốt niệu đạo trƣớc, từ miệng sáo, hố thuyền, niệu đạo 

dƣơng vật đến niệu đạo hành. Trong trƣờng hợp niệu đạo hẹp hoàn toàn thì sẽ 

thấy hành ảnh niệu đạo cản quang bị cắt cụt và toàn bộ thông tin đoạn niệu 

đạo tiếp theo sẽ không đƣợc thể hiện. 

 VCUG 

 Để chụp đƣợc phim VCUG, đầu tiên chúng ta cần có phƣơng tiện làm đầy 

bàng quang với thuốc cản quang, thƣờng trong lƣợng giá hẹp niệu đạo phim 

VCUG sẽ đƣợc chụp sau RUG. Điều này có thể thực hiện qua 3 cách: 

o Bơm ngƣợc dòng thuốc cản quang một cách chậm rãi để không làm khó 

chịu bệnh nhân cũng nhƣ hạn chế những biến chứng của bơm thuốc cản 

quang ngƣợc dòng. 

o Tận dụng thuốc cản quang từ thận xuống bàng quang sau một phƣơng 

pháp chụp khác có tiêm thuốc cản quang vào tĩnh mạch. 

o Trƣờng hợp niệu đạo hẹp bít hoàn toàn: cần chắc chắn bệnh nhân đã 

đƣợc mổ mở bàng quang ra da. Chúng ta cho thuốc cản quang vào bàng 

quang qua ống thông bàng quang ra da theo trọng lực đến khi bệnh nhân 

có cảm giác muốn đi tiểu. 

 Tuy nhiên, không phải lúc nào khi bệnh nhân rặn tiểu hay làm nghiệm pháp 

Valsava thì cổ bàng quang có thể mở rộng để thuốc cản quang vào giúp quan 

sát đầu gần niệu đạo. Trong những tình huống nhƣ: 

o Bàng quang thần kinh. 

o Hẹp niệu đạo lâu ngày gây túi ngách bàng quang to,  

o Trào ngƣợc bàng quang niệu quản,  

o Đƣờng rò bàng quang trực tràng lớn,  

o BN già yếu không thể gắng sức do các bệnh mạn tính tim mạch, 

COPD… 
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o Bƣớu tuyến tiền liệt to, bệnh nhân không thể tiểu ở tƣ thế nằm chếch. 

o Bệnh nhân không thể thƣ giãn để tiểu trong phòng chụp vì lý do tâm lý 

(đèn sáng, có nhân viên y tế bên cạnh, không thoải mái ở tƣ thế nằm 

chếch 45 độ).  

 Các vấn đề gặp phải sau chụp VCUG: đau tức hông lƣng do áp lực lên bể 

thận trong quá trình gắng sức khi bệnh nhân có trào ngƣợc bàng quang niệu 

quản, thuốc vào tuyến tiền liệt, dị ứng, tiểu máu…. 

 Chống chỉ định: nhiễm khuẩn tiết niệu cấp. 

 Giá trị của VCUG thể hiện trong việc khảo sát niệu đạo sau: cổ bàng quang, 

niệu đạo tuyến tiền liệt và niệu đạo màng.  

c. Soi chụp niệu đạo cản quang kết hợp: 

 Nhƣ đã mô tả ở trên, nhiều trƣờng hợp BN không tự tiểu đƣợc để chụp VCUG, 

dùng máy soi mềm soi vào bàng quang qua lỗ mở bàng quang ra da, rồi soi vào niệu 

đạo sau đến chỗ hẹp. Bơm thuốc cản quang qua máy soi đồng thời bơm thuốc cản 

quang niệu đạo ngƣợc dòng (kỹ thuật RUG) để đánh giá niệu đạo trƣớc và sau trên 

cùng 1 phim. 

 Ghi chú: tất cả kỹ thuật dùng để khảo sát niệu đạo cần được thực hiện bởi chính 

các bác sỹ chuyên về niệu đạo để đánh giá chính xác thương tổn, tránh sai lầm, 

không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

d.  Siêu âm niệu đạo:  

 Nhƣ đã mô tả ở trên, với soi niệu đạo và hình ảnh niệu đạo cản quang ta có thể 

biết đƣợc vị trí, số lƣợng và chiều dài đoạn hẹp cũng nhƣ tình trạng lòng niệu đạo. 

Nhƣng không thể biết đƣợc tính chất mô vùng thể xốp chứa đoạn hẹp niệu đạo.  

Do đó, việc biết đƣợc tính chất bệnh học vùng mô thể xốp bao bọc niệu đạo hẹp 

rất quan trọng cho việc lập chiến lƣợc phẫu thuật. Nếu lƣợng mô xơ chỉ là một lớp 

mỏng nằm trong thể xốp hay chƣa lan ra hết thể xốp sẽ đƣợc khuyến cáo điều trị bằng 

nội soi xẻ rộng niệu đạo bằng dao lạnh hay Laser, trong trƣờng hợp lƣợng mô xơ 

nhiều, lan rộng ra hết thể xốp và đến mô xung quanh thì phƣơng pháp điều trị đƣợc lựa 

chọn là phẫu thuật tạo hình niệu đạo.  

 Siêu âm niệu đạo đƣợc thực hiện bằng cách áp dầu dò trực tiếp lên niệu đạo 

hay bìu để khảo sát, nên sẽ ít giá trị trong việc đánh giá niệu đạo sau. Việc 
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thực hiện có thể là tĩnh (siêu âm bình thƣờng) hay động (kết hợp bơm ngƣợc 

dòng nƣớc muối sinh lý vô khuẩn vào niệu đạo) để đánh giá khẩu kính của 

đoạn hẹp. Có thể dùng siêu âm trắng đen hay có tính hiệu Doppler 

3. Chẩn đoán xác định  

Chẩn đoán xác định hẹp niệu đạo dựa vào kết quả nội soi niệu đạo bằng máy soi 

mềm. Nếu có hẹp niệu đạo mà máy soi mềm (khẩu  kính 16 Fr) không soi qua đƣợc là 

có chỉ định phẫu thuật. 

Chụp bàng quang niệu đạo khi rặn tiểu và chụp niệu đạo ngƣợc dòng giúp đánh 

giá vị trí đoạn hẹp, số lƣợng và chiều dài đoạn hẹp.  

4. Chẩn đoán phân biệt 

 Phì đại tuyến tiền liệt. 

 Ung thƣ tuyến tiền liệt. 

 Hẹp cổ bàng quang. 

 Sỏi kẹt niệu đạo. 

 Polyp niệu đạo. 

 Túi thừa niệu đạo. 

 Dị vật trong lòng niệu đạo 

III.  ĐIỀU TRỊ: 

1. Xử trí ban đầu  

- Tất cả các tổn thƣơng niệu đạo đều phải đƣợc chờ ổn định tối thiểu là 3 tháng 

trƣớc khi đánh giá và can thiệp. Không có bất kỳ tác động gì lên niệu đạo tối 

thiểu 3 tháng trƣớc khi thực hiện lƣợng giá niệu đạo hẹp để lên kế hoạch điều 

trị. 

- Mở bàng quang ra da vừa giúp chuyển lƣu nƣớc tiểu trong những trƣờng hợp 

cần thiết, vừa tạo đƣờng hầm vững chắc để soi mềm thăm dò bàng quang và đầu 

gần của niệu đạo bị tổn thƣơng cũng nhƣ giúp hổ trợ trong phẫu thật tạo hình 

niệu đạo (tìm đầu gần niệu đạo). 
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2. Điều trị nội khoa 

Tổn thƣơng BXO phải đƣợc điều trị ổn bằng kem bôi corticoids tại chỗ. 

Bệnh nhân phải đƣợc đánh giá và điều trị nhiễm khuẫn đƣờng tiết niệu trƣớc khi 

phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Cấy nƣớc tiểu bắt buộc trƣớc mổ. 

Dùng kháng sinh điều trị tối thiểu 2 ngày trƣớc phẫu thuật và dùng 2 loại kháng 

sinh phối hợp (1 diệt khuẫn phổ rộng và 1 kháng sinh kiềm khuẩn).  

3. Ngoại khoa 

a. Nong niệu đạo: 

Nong niệu đạo là một thủ thuật ngoại khoa đơn giản với nguyên lý dùng dụng cụ 

nong qua đoạn hẹp làm rộng khẩu kính niệu đạo. Tuy nhiên, nong niệu đạo thƣờng có 

tỳ lệ tái phát cao (30 – 50 %) dù đã chọn trên bệnh nhân có đoạn hẹp ngắn (< 1 cm) , 

mô xung quanh chỗ hẹp mềm mại ít xơ. Nong niệu đạo phải thực hiện với dụng cụ 

nong có thể quan sát trực tiếp nhƣ nong bằng bóng, tránh nong mù (beniqué) có thể 

làm tổn thƣơng thêm niệu đạo. 

 

Nong niệu đạo chủ yếu áp dụng cho 

b. Nội soi cắt trong niệu đạo:  

Nguyên tắc cơ bản của nội soi cắt trong niệu đạo là cắt qua đoạn niệu đạo xơ 

chít hẹp đến lớp mô niệu đạo mềm mại giúp mở lòng niệu đạo hẹp. Sau đó sự biểu mô 

hóa sẽ diễn ra giúp lấp vào khe niệu đạo đƣợc mở ra trƣớc khi tổ chức xơ phát triển trở 

lại. Phƣơng pháp này có thể chỉ định trên những bệnh nhân hẹp niệu đạo sau đoạn ngắn 

(< 2 cm), không đồng ý thực hiện phẩu thuật tạo hình niệu đạo hay có các yếu tố nguy 

cơ không phù hợp với phƣơng pháp tạo hình niệu đạo.  

Ngày nay có thể thực hiện phẩu thuật này qua đƣờng nội soi niệu đạo ngƣợc 

dòng hoặc xuôi dòng, bằng dao cắt lạnh hay dùng nguồn năng lƣợng laser. Các bƣớc 

thực hiện bao gồm:  

- Đặt bệnh nhân tƣ thế tán sỏi 
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- Dùng máy soi niệu đạo bàng quang với máy soi 0
0
, luồng guide wire qua vị 

trí hẹp vào bàng quang.  

- Dùng lƣỡi dao cắt đoạn xơ hẹp vị trí 12 giờ (nhằm tránh mạch máu hành 

niệu đạo thƣờng ở vị trí 3 giờ và 9 giờ). Cắt đến hết đoạn xơ hẹp đến mô 

mềm mại. 

 

Trong nội soi cắt trong niệu đạo nếu bệnh nhân tái hẹp trong vòng 3 tháng nên 

phẫu thuật tạo hình niệu đạo lại. 

c. Cắt nối tận tận: 

Theo Badenoch, phƣơng pháp Marion là loại phẫu thuật duy nhất điều trị đƣợc 

vĩnh viễn chứng hẹp niệu đạo. Tuy nhiên, phƣơng pháp Marion có một diện chỉ định 

nhất định: đoạn hẹp phải ngắn (dƣới 2cm), lúc phẫu thuật phải bộc lộ đƣợc đầu gần và 

đầu xa của đoạn niệu đạo hẹp, vùng phẫu thuật không đƣợc nhiễm trùng, làm mủ.  

Năm 1942. Marion tổng kết 25 năm kinh nghiệm phẫu thuật cắt nối niệu đạo tận 

tận với chiều dài đoạn hẹp có thể lên đến 4cm, tác giả  ghi nhận biến chứng thƣờng gặp 

là cong dƣơng vật mặt bụng. Turner-Warwick vào những năm 70 đã dùng phƣơng 

pháp tạo hình này thành công cho những đoạn hẹp <2.5cm.  

Các bƣớc phẩu thuật bao gồm:  

Tƣ thế: đặt bệnh nhân tƣ thế tán sỏi chân cao. 

Rạch da có thể đƣờng giữa mặt bụng dƣơng vật  hay vùng tầng sinh môn hình 

chữ lam đa, đỉnh chữ U ngay tại giao điểm tầng sinh môn và bìu 

   

Bóc tách cơ hành xốp bộc lộ toàn bộ niệu đạo hành:  
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Mundy, A.R., Anastomotic urethroplasty. BJU International, 2005. 96(6): p. 921-944.  

- Bóc tách di động niệu đạo hoàn toàn để giảm sức căng miệng nối 2 đầu 

- Cắt ngang đoạn hẹp và thăm dò 2 đầu niệu đạo tới Bougie 30 Fr  

- Tiến hành nối 2 đầu có thể khâu 1 lớp hay 2 lớp 

 

d. Tạo hình niệu đạo mảnh ghép tự do: 

Khi đoạn niệu đạo trƣớc hẹp dải (≥ 3 cm) thì phẫu thuật tạo hình niệu đạo dùng 

vật liệu tự thân làm tăng khẩu kính niệu đạo đƣợc lựa chọn. Mảnh ghép tăng cƣờng 

có thề có cuống mạch nuôi nhƣ vạt da dƣơng vật, da bìu hay không có cuống mạch 

nhƣ niêm mạc má, lƣỡi, bàng quang… 

e. Tạo hình niệu đạo bằng vạt da dương vật: 

Trong phẫu thuật tạo hình niệu đạo trƣớc có thể sử dụng vạt da nhƣ mảnh ghép 

làm tăng cƣờng khẩu kính niệu đạo. Vạt da với tính bán ẩm có thể sử dụng nhƣ da 

dƣơng vật hay da bìu trong đó da dƣơng vật đƣợc sử dụng nhiều hơn vì dễ thao tác sử 

dụng trong hẹp niệu đạo dƣơng vật và tính chất không mọc lông nhƣ da bìu. 

Các bƣớc thực hiện: 

Rạch da vùng quanh rãnh quy đầu dƣơng vật 

Bóc tách bộc lộ niệu đạo dƣơng vật 

Xẻ dọc mặt bụng niệu đạo chỗ hẹp kiểm tra 2 đầu niệu đạo bằng Bougie 30 Fr 

và đo khẩu kính niệu đạo chổ hẹp sau khi xẻ. Lấy vạt da dƣơng vật sao cho khẩu kính 

khi tăng cƣờng đảm bảo đủ 30 Fr. Xoay vạt da đắp vào chổ niệu đạo đã xẻ dọc sử 

dụng chỉ PDS 4.0 và 5.0. 
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Webster G.D.: Problems in Urology, 1987 

f. Tạo hình niệu đạo bằng niêm mạc má: 

Niêm mạc má đƣợc sử dụng làm mảnh ghép tăng cƣờng khẩu kính niệu đạo vì 

lý do dễ lấy ghép hơn niêm mạc bàng quang và diện tích lấy rộng hơn so với niêm 

mạc dƣới lƣỡi. Mảnh ghép không cuống không bị hoại tử nhờ vào tính thầm thấu khi 

đã đƣợc cắt lọc làm mỏng à tạo nhiều lỗ nhỏ li ti trên bề mặt. 

Các bƣớc thực hiện: 

- Có thể rạch da đƣờng rảnh quy đầu dƣơng vật, đƣờng giữa mặt bụng dƣơng 

vật vùng tầng sinh môn hình chữ lam đa, đỉnh chữ U ngay tại giao điểm 

tầng sinh môn và bìu.   

- Bộc lộ đoạn niệu đạo tiếp cận đoạn hẹp gải phóng toàn bộ niệu đạo ra thể 

hang xẻ dọc mặt lƣng tại chỗ hẹp, thăm dò 2 đầu bằng Bougie đến 30 Fr, 

đo chiều dài đoạn hẹp và khẩu kính niệu đạo đã xẻ dọc để lấy niêm mạc má 

sao cho vừa đủ chiều dài và đảm bảo lồng niệu đạo sau khi tăng cƣờng 

đƣợc khẩu kính là 30 Fr. Niêm mạc má sau khi lấy đƣợc cắt lọc làm mỏng 

và đắp vào mặt lƣng niệu đạo bằng chỉ 4.0 và 5.0. 

 

Wein: Campbell-Walsh Urology, 2007 

Các công trình nghiên cứu lớn đã báo cáo tỷ lệ thành công của phẫu thuật này 

là 87-96%. Ngày càng nhiều tác giả sử dụng niêm mạc miệng cho tạo hình niệu đạo. 
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- Có thể ghép niêm mạc má 1 thì hoặc ghép 2 thì cách nhau 4-6 tháng tùy 

tình trạng lành của niêm mạc ghép. Có thể ghép vào mặt lƣng hoặc mặt 

bụng thể xốp. 

g. Mở niệu đạo ra tầng sinh môn: 

Đây là phƣơng pháp hiệu quả cho những trƣờng hợp hẹp phức tạp, hẹp dài 

toàn bộ niệu đạo dƣơng vật (BXO, nong niệu đạo, đặt thông tiểu dài ngày,…), bệnh 

nhân có tổng trạng kém không chịu đƣợc cuộc mổ kéo dài, không thể đứng tiểu, nguy 

cơ nhiễm trùng cao nếu tạo hình,… 
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HẸP NIỆU ĐẠO SAU  

 

I. ĐẠI CƢƠNG   

Hẹp niệu đạo (HNĐ) là bệnh lý gây ra bởi sự xơ hóa mạn tính và hẹp lòng niệu 

đạo gây ra do chấn thƣơng, do nhiễm khuẩn niệu đạo mạn tính hay do các thủ thuật, 

phẫu thuật ảnh hƣởng niệu đạo.  

Hẹp niệu đạo sau do vỡ khung chậu do chấn thƣơng, tai nạn lao động, tai nạn giao 

thông… là một trong các di chứng nặng nề của loại chấn thƣơng này.  

Phẫu thuật tạo hình niệu đạo sau có tỉ lệ thành công chung theo y văn vào khoảng 

80-97%. Nguyên nhân lớn nhất làm cho phẫu thuật hẹp niệu đạo sau thất bại là do việc 

cắt lọc mô sẹo không hết xung quanh mỏm tuyến tiền liệt. Ngoài ra yếu tố quan trọng 

khác khiến cho phẫu thuật thất bại có thể do việc mối nối hai đầu niệu đạo bị căng, nối 

sai vị trí, hẹp niệu đạo có tổn thƣơng phối hợp nhƣ rò trực tràng hoặc áp xe tầng sinh 

môn.  

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng  

a. Triệu chứng cơ năng  

 Niệu đạo giống nhƣ một "vòi nƣớc". Khi một đoạn nào đó của ống bị hẹp, dù 

ngắn hay dài, dòng chảy sẽ bị giảm đáng kể. Niệu đạo hẹp nhiều làm giảm 

lƣu lƣợng dòng nƣớc tiểu, bệnh nhân sẽ đi tiểu thƣờng xuyên, tiểu khó, dòng 

tiểu nhỏ. Tình trạng này có thể gây nhiễm khuẩn niệu, viêm tuyến tiền liệt và 

viêm mào tinh hoàn. Nếu tắc nghẽn trong thời gian dài có thể gây suy thận. 

Bệnh cũng ảnh hƣởng chất lƣợng hoạt động tình dục. Đây là một trong 

những nguyên nhân gây liệt dƣơng, xuất tinh sớm, thậm chí vô sinh. 

 Một số dấu hiệu nhận biết bệnh này là cảm giác tiểu khó, dòng chảy chậm, 

lƣợng nƣớc tiểu giảm, có máu trong nƣớc tiểu, đau bụng dƣới, tiết dịch niệu 

đạo, nhiễm trùng đƣờng tiểu.  

b. Triệu chứng thực thể 

 Khám cơ quan sinh dục ngoài và vùng tầng sinh môn, quan sát các vết sẹo 

do chấn thƣơng, sẹo mổ cũ, các tổn thƣơng rò nƣớc tiểu vùng TSM, tổn 

thƣơng qui đầu (BXO), ung thƣ dƣơng vật…  
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 Vuốt dọc theo niệu đạo khảo sát tình trạng xơ của niệu đạo hẹp, sỏi kẹt niệu 

đạo, di vật lòng niệu đạo… 

c. Tiền sử 

 Tiền căn chấn thƣơng niệu đạo, chấn thƣơng vùng chậu, gãy xƣơng chậu. 

 Tiên cằn phẫu thuật vùng chậu, đặc biệt là tiền căn phẫu thuật niệu đạo, 

nong niệu đạo, đặt thông niệu đạo, tất cả những can thiệp trƣớc đó lên niệu 

đạo,… 

 Tiên căn bệnh lý nội khoa đi kèm… 

2. Cận lâm sàng 

a. Nội soi niệu đạo bằng máy soi mềm 

 Là một thủ thuật xâm lấn, nên đƣợc thực hiện trong tình trạng không có 

nhiễm khuẩn tiết niệu hay nhiễm khuẩn tiết niệu đã đƣợc kiểm soát.  

 Nguyên tắc của nội soi niệu đạo là không đƣợc làm tổn thƣơng thêm niêm 

mạc niệu đạo vì có thể gây thêm sang thƣơng dẫn đến sẹo hẹp về sau.  

 Bệnh nhân có thông bàng quang ra da thì việc dùng máy soi mềm soi vào 

bàng quang qua lỗ mở bàng quang ra da để đánh giá thành quang quang, túi 

ngách, sỏi bàng quang sau đó tiếp cận cổ bàng quang và quan sát đầu gần 

đoạn hẹp.  

b. Phim niệu đạo cản quang:  

Phim niệu đạo cản quang đƣợc sử dụng hiện tại là: phim niệu đạo cản quang 

ngƣợc dòng (RUG - Retrograde Urethrogram) và phim bàng quang niệu đạo 

cản quang rặn tiểu (VCUG- Voiding Cystourethrogram). 

 RUG: 

 Ngƣời làm thủ thuật chụp phải đƣợc đào tạo, có kỹ năng trong chụp RUG từ 

việc vô khuẩn trong quy trình, quan sát biểu cảm của bệnh nhân cũng nhƣ 

cảm nhận áp lực bơm, để tránh tính huống niệu đo bị hẹp bít hoàn toàn mà 

gắng sức bơm cản quang thì nguy cơ thuốc vào hệ thống tĩnh mạch khá cao. 

 Các vấn đề sau chụp RUG có thể gặp nhƣ: bệnh nhân khó chịu do đau, chảy 

máu niệu đạo, dị ứng với thuốc cản quang, thuốc cản quang vào tuyến tiền 

liệt, thuốc cản quang thấm vào hệ thống tĩnh mạch. 
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 Chống chỉ định: nhiễm khuẩn tiết niệu cấp, vừa mới có thủ thuật can thiệp 

lên niệu đạo. 

 RUG giúp khảo sát tốt niệu đạo trƣớc, từ miệng sáo, hố thuyền, niệu đạo 

dƣơng vật đến niệu đạo hành. Trong trƣờng hợp niệu đạo hẹp hoàn toàn thì 

sẽ thấy hành ảnh niệu đạo cản quang bị cắt cụt và toàn bộ thông tin đoạn 

niệu đạo tiếp theo sẽ không đƣợc thể hiện. 

 VCUG 

 Để chụp đƣợc phim VCUG, đầu tiên chúng ta cần có phƣơng tiện làm đầy 

bàng quang với thuốc cản quang, thƣờng trong lƣợng giá hẹp niệu đạo phim 

VCUG sẽ đƣợc chụp sau RUG. Điều này có thể thực hiện qua 3 cách: 

o Bơm ngƣợc dòng thuốc cản quang một cách chậm rãi để không làm khó 

chịu bệnh nhân cũng nhƣ hạn chế những biến chứng của bơm thuốc cản 

quang ngƣợc dòng. 

o Tận dụng thuốc cản quang từ thận xuống bàng quang sau một phƣơng 

pháp chụp khác có tiêm thuốc cản quang vào tĩnh mạch. 

o Trƣờng hợp niệu đạo hẹp bít hoàn toàn: cần chắc chắn bệnh nhân đã 

đƣợc mổ mở bàng quang ra da. Chúng ta cho thuốc cản quang vào bàng 

quang qua ống thông bàng quang ra da theo trọng lực đến khi bệnh nhân 

có cảm giác muốn đi tiểu. 

 Tuy nhiên, không phải lúc nào khi bệnh nhân rặn tiểu hay làm nghiệm 

pháp Valsava thì cổ bàng quang có thể mở rộng để thuốc cản quang vào 

giúp quan sát đầu gần niệu đạo. Trong những tình huống nhƣ: 

o Bàng quang thần kinh. 

o Hẹp niệu đạo lâu ngày gây túi ngách bàng quang to,  

o Trào ngƣợc bàng quang niệu quản,  

o Đƣờng rò bàng quang trực tràng lớn,  

o BN già yếu không thể gắng sức do các bệnh mạn tính tim mạch, 

COPD… 

o Bƣớu tuyến tiền liệt to, bệnh nhân không thể tiểu ở tƣ thế nằm chếch. 
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o Bệnh nhân không thể thƣ giãn để tiểu trong phòng chụp vì lý do tâm lý 

(đèn sáng, có nhân viên y tế bên cạnh, không thoải mái ở tƣ thế nằm 

chếch 45 độ).  

 Các vấn đề gặp phải sau chụp VCUG: đau tức hông lƣng do áp lực lên bể 

thận trong quá trình gắng sức khi bệnh nhân có trào ngƣợc bàng quang 

niệu quản, thuốc vào tuyến tiền liệt, dị ứng, tiểu máu…. 

 Chống chỉ định: nhiễm khuẩn tiết niệu cấp. 

 Giá trị của VCUG thể hiện trong việc khảo sát niệu đạo sau: cổ bàng 

quang, niệu đạo tuyến tiền liệt và niệu đạo màng.  

c. Soi chụp niệu đạo cản quang kết hợp: 

 Nhƣ đã mô tả ở trên, nhiều trƣờng hợp BN không tự tiểu đƣợc để chụp VCUG, 

dùng máy soi mềm soi vào bàng quang qua lỗ mở bàng quang ra da, rồi soi vào niệu 

đạo sau đến chỗ hẹp. Bơm thuốc cản quang qua máy soi đồng thời bơm thuốc cản 

quang niệu đạo ngƣợc dòng (kỹ thuật RUG) để đánh giá niệu đạo trƣớc và sau trên 

cùng 1 phim. 

 Ghi chú: tất cả kỹ thuật dùng để khảo sát niệu đạo cần được thực hiện bởi chính 

các bác sỹ chuyên về niệu đạo để đánh giá chính xác thương tổn, tránh sai lầm, 

không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

3. Chẩn đoán xác định  

Chẩn đoán xác định có hẹp niệu đạo hay không dựa vào kết quả nội soi niệu đạo 

bằng máy soi mềm. Nếu có hẹp niệu đạo mà máy soi mềm (đƣờng kính 16 Fr) không 

soi qua đƣợc là có chỉ định phẫu thuật. 

Chụp bàng quang niệu đạo khi rặn tiểu và chụp niệu đạo ngƣợc dòng giúp đánh 

giá vị trí đoạn hẹp, số lƣợng, hình dạng và chiều dài đoạn hẹp.  

4. Chẩn đoán phân biệt 

 Phì đại tuyến tiền liệt. 

 Ung thƣ tuyến tiền liệt. 

 Ung thƣ niệu đạo. 

 Hẹp cổ bàng quang. 

 Sỏi kẹt niệu đạo. 

 Polyp niệu đạo. 
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 Túi thừa niệu đạo. 

 Di vật lòng niệu đạo. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Xử trí ban đầu  

- Tất cả các tổn thƣơng niệu đạo đều phải đƣợc chờ ổn định tối thiểu là 3 

tháng trƣớc khi đánh giá và can thiệp. Không có bất kỳ tác động gì lên niệu 

đạo tối thiểu 3 tháng trƣớc khi thực hiện lƣợng giá niệu đạo hẹp để lên kế 

hoạch điều trị. 

- Mở bàng quang ra da vừa giúp chuyển lƣu nƣớc tiểu trong những trƣờng hợp 

cần thiết, vừa tạo đƣờng hầm vững chắc để soi mềm thăm dò bàng quang và 

đầu gần của niệu đạo bị tổn thƣơng cũng nhƣ giúp hổ trợ trong phẫu thật tạo 

hình niệu đạo (tìm đầu gần niệu đạo). 

2. Điều trị nội khoa 

Bệnh nhân phải đƣợc đánh giá và điều trị nhiễm khuẫn đƣờng tiết niệu trƣớc khi 

phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Cấy nƣớc tiểu bắt buộc trƣớc mổ. 

Dùng kháng sinh điều trị tối thiểu 2 ngày trƣớc phẫu thuật và dùng 2 loại kháng 

sinh phối hợp (1 diệt khuẫn phổ rộng và 1 kháng sinh kiềm khuẫn).  

3. Ngoại khoa 

3.1. Cắt nối niệu đạo tận – tận: 

Theo Badenoch, phƣơng pháp Marion là loại phẫu thuật duy nhất điều trị đƣợc 

vĩnh viễn chứng hẹp niệu đạo. Tuy nhiên, phƣơng pháp Marion có một diện chỉ định 

nhất định: đoạn hẹp phải ngắn (dƣới 2cm), lúc phẫu thuật phải bộc lộ đƣợc đầu gần và 

đầu xa của đoạn niệu đạo hẹp, vùng phẫu thuật không đƣợc nhiễm trùng, làm mủ.  

Năm 1942. Marion tổng kết 25 năm kinh nghiệm phẫu thuật cắt nối niệu đạo tận 

tận với chiều dài đoạn hẹp có thể lên đến 4cm, tác giả  ghi nhận biến chứng thƣờng gặp 

là cong dƣơng vật mặt bụng. Turner-Warwick vào những năm 70 đã dùng phƣơng 

pháp tạo hình này thành công cho những đoạn hẹp <2.5cm. Đến đầu những năm 90, 

Webster và  Ramon mô tả phƣơng pháp tạo hình niệu đạo sau cắt nối tận tận qua ngã 

tầng sinh môn với đƣờng rạch da mở rộng kèm các bƣớc giúp mối nối hai đầu niệu đạo 

không bị căng.  

Các bƣớc phẩu thuật bao gồm:  



 

108 

  Tƣ thế: đặt bệnh nhân tƣ thế tán sỏi chân cao. 

  Rạch da vùng tầng sinh môn hình chữ lam đa, đỉnh chữ U ngay tại giao điểm 

tầng sinh môn và bìu. 

  

Mundy, A.R., Anastomotic urethroplasty. BJU International, 2005. 96(6): p. 921-944.  

  Bóc tách cơ hành xốp bộc lộ niệu đạo hành. 

 

Mundy, A.R., Anastomotic urethroplasty. BJU International, 2005. 96(6): p. 

921-944. Sau khi niệu đạo hành đƣợc di động hoàn toàn từ chỗ nối niệu đạo 

dƣơng vật – niệu đạo hành đến niệu đạo màng. 

  Cắt ngang chỗ niệu đạo hành nối vào niệu đạo màng. Cắt lọc mô xơ chai, xẻ 

rộng hai đầu niệu đạo đến khi thử bằng bougie vừa 30F. 



 

109 

 

Mundy, A.R., Anastomotic urethroplasty. BJU International, 2005. 96(6): p. 921-944. 

Nhiều trƣờng hợp mối nối hai đầu niệu đạo bị căng có thể áp dụng bƣớc gặm bờ dƣới 

xƣơng mu kết hợp xẻ đôi gốc thể hang. 

  Hai đầu niệu đạo sau đó sẽ đƣợc khâu 8-10 mũi bằng chỉ PDS 3.0, khâu 

một lớp. 

 

Mundy, A.R., Anastomotic urethroplasty. BJU International, 2005. 96(6): p. 921-944.  
 

Đã có rất nhiều nghiên cứu với số lớn bệnh nhân cho thấy tỉ lệ thành công của 

phƣơng pháp cắt nối niệu đạo tận - tận rất cao (86-93%). Tuy nhiên phẩu thuật này có 
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các hạn chế nhƣ nguy cơ tiểu không kiểm soát (35%), rối loạn cƣơng ( 2-3% ) sau mổ. 

Các trƣờng hợp tái phát phẫu trƣờng thƣờng sẽ xơ dính nhiều hơn gây khó khăn cho 

việc phẫu tích nhƣng chƣa có nghiên cứu nào thống kê tỉ thành công và các biến chứng 

trên nhóm bệnh nhân này. 

3.2. Phƣơng pháp tạo hình niệu đạo sau dùng mảnh ghép niêm mạc má: 

Phƣơng pháp này ít đƣợc dùng rộng rãi trong tạo hình niệu đạo sau một phần do 

sự phổ biến và dễ dàng của phƣơng pháp cắt nối tận – tận, một phần do vị trí giải phẫu 

làm cho việc tiếp cận và đặt mảnh ghép rất khó khăn, đặc biệt những trƣờng hợp hẹp 

tái phát không còn nhiều máu nuôi ở mặt sàn để nuôi dƣỡng niêm mạc ghép vào. 

Các bƣớc phẩu thuật bao gồm: 

  Phẩu tích niệu đạo sau về phía lƣng bên bảo tồn động mạch hành. Bộc lộ 

khoảng giữa gốc hai thể hang. Thao tác phải hết sức nhẹ nhàng, khéo léo để 

tránh tổn thƣơng cơ thắt vân và thần kinh cƣơng. 

 

Blakely S., Caza T., Landas S., et al. (2016), "Dorsal Onlay 

Urethroplasty for Membranous Urethral Strictures: Urinary and Erectile 

Functional Outcomes", J Urol, Vol. 195(5), pp. 1501-7   

  Xẻ dọc mặt lƣng của niệu đạo qua hết chiều dài đoạn hẹp kéo dài 1cm về 2 đầu 

đoạn niệu đạo bình thƣờng (có thể đặt một thông niệu quản 4-5F vào niệu đạo 

để làm mốc). Cắt gọn mô xơ chai vùng niệu đạo hẹp, lƣu ý không dùng đốt điện 

vùng này. 
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Blakely S., Caza T., Landas S., et al. (2016), "Dorsal Onlay 

Urethroplasty for Membranous Urethral Strictures: Urinary and Erectile 

Functional Outcomes", J Urol, Vol. 195(5), pp. 1501-7   

  Mảnh niêm mạc má đƣợc khâu vào bao trắng 2 thể hang nơi 2 thể hang bắt đầu 

tách nhau vừa đƣợc phẩu tích ở bƣớc trên. Sau đó 2 mép mảnh ghép niêm mạc 

má đƣợc khâu vào 2 mép ống niệu đạo tƣơng ứng bằng chỉ tan. 

 

Blakely S., Caza T., Landas S., et al. (2016), "Dorsal Onlay 

Urethroplasty for Membranous Urethral Strictures: Urinary and Erectile 

Functional Outcomes", J Urol, Vol. 195(5), pp. 1501-7   

4. Biến chứng 

 Tổn thƣơng trực tràng. 

 Tổn thƣơng bàng quang. 

 Tổn thƣơng tuyến tiền liệt. 

 Tổn thƣơng cơ thắt niệu đạo ngoài. 

 Chảy máu. 

 Tụ máu vùng bìu và tầng sinh môn. 

 Nhiễm khuẫn vết mổ. 

 Ngắn dƣơng vật, cong dƣơng vật. 

 Xuất tinh ngƣợc dòng. 

 Tiểu không kiểm soát. 

 Rối loạn cƣơng. 
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HẸP CỔ BÀNG QUANG 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa  

Hẹp cổ bàng quang là tình trạng cổ bàng quang không mở đủ trong quá trình 

tống xuất, dẫn đến tăng hoạt động cơ vòng hoặc cản trở dòng tiểu trong trƣờng hợp 

không có bất thƣờng giải phẫu khác. 

2. Nguyên nhân 

Nguyên nhân chính xác của gây hẹp cổ bàng quang chƣa rõ. Các giả thuyết ban 

đầu tập trung vào những thay đổi cấu trúc ở cổ bàng quang, nhƣ hẹp xơ sẹo sau thủ 

thuật hoặc tăng sản bất thƣờng. Giả thuyết khác cho rằng việc mở cổ bàng quang 

không hiệu quả do sự sắp xếp hình thái bất thƣờng của hệ thống cơ ở tam giác bàng 

quang. 

Một số trƣờng hợp rối loạn chức năng cổ bàng quang do bất thƣờng cơ thắt vân.  

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng  

Hẹp cổ bàng quang có thể biểu hiện nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm các 

triệu chứng tống xuất (đi tiểu yếu, tiểu ngập ngừng, gián đoạn, tiểu không hết), các 

triệu chứng chứa đựng (tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu gấp không kiểm soát, tiểu đêm) 

hoặc kết hợp cả hai. Trong một số trƣờng hợp, biểu hiện lâm sàng ban đầu là bí tiểu. 

Đau có thể đi kèm với hội chứng đƣờng tiết niệu dƣới, và hẹp cổ bàng quang đƣợc 

chẩn đoán nhầm thành viêm tuyến tiền liệt. Phụ nữ có triệu chứng tƣơng tự nhƣ nam 

giới, một số nghiên cứu cho thấy thể tích nƣớc tiểu tồn lƣu và bí tiểu mạn tính ở phụ nữ 

cao hơn. 

Các triệu chứng xuất hiện tƣơng tự ở nam giới và phụ nữ, và thƣờng là sự kết 

hợp của các triệu chứng tống xuất và chứa đựng. Trong nhiều nghiên cứu, nam giới có 

tỷ lệ đau vùng chậu cao hơn. 
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2.  Cận lâm sàng 

Niệu động học, dấu hiệu điển hình là áp suất cao, dòng tiểu thấp với bằng chứng 

tắc nghẽn ở cổ bàng quang trong khi cơ vòng thƣ giãn và không có bằng chứng tắc 

nghẽn niệu đạo. 

Nitti và các đồng nghiệp gần đây đã phân loại hẹp cổ bàng quang thành 3 loại: 

áp suất ca, dòng tiểu thấp làm mất hiệu lực; áp suất bình thƣờng, dòng tiểu thấp, với 

hẹp ở cổ bàng quang; và trì hoãn mở cổ bàng quang. Tất cả 3 phân loại đại diện cho rối 

loạn chức năng cổ bàng quang gây tắc nghẽn. Ngoài ra, hẹp cổ bàng quang cũng đƣợc 

chẩn đoán bằng đo áp lực niệu đạo khi đi tiểu, trong đó giảm áp lực giữa áp lực cơ 

detrusor và áp lực cổ bàng quang đƣợc nhìn thấy. 

Ở phụ nữ, các tiêu chuẩn áp suất / lƣu lƣợng cho hẹp cổ bàng quang thậm chí 

còn ít đƣợc xác định. Theo các tiêu chí niệu động học của Nitti, bất kỳ một sự co rút ở 

cổ bàng quang là đủ để chẩn đoán hẹp cổ bàng quang. Chassange và các đồng nghiệp 

đề xuất Qmax < 15 mL/s và áp lực cơ detrusor > 20 cm H2O. 

3.  Chẩn đoán xác định  

Hẹp cổ bàng quang đƣợc chẩn đoán bằng nội soi niệu đạo đánh giá bằng hình 

ảnh trực tiếp. 

4.  Chẩn đoán phân biệt 

 - Bƣớu tuyến tiền liệt 

- Hẹp niệu đạo 

- Bàng quang thần kinh 

III. ĐIỀU TRỊ 

Các lựa chọn điều trị cho hẹp cổ bàng quang ở nam và nữ là nhƣ nhau và bao 

gồm theo dõi, điều trị nội khoa và can thiệp phẫu thuật. Việc theo dõi là một lựa chọn 

cho những bệnh nhân không bị ảnh hƣởng nhiều bởi các triệu chứng và không có bằng 

chứng lâm sàng, cận lâm sàng về ảnh hƣởng đƣờng tiết niệu trên, dƣới, hoặc cả hai. 

Diễn tiến tự nhiên của hẹp cổ bàng quang chƣa đƣợc mô tả rõ ràng. Ngƣời ta 

không biết có bao nhiêu bệnh nhân chọn lựa theo dõi có triệu chứng tiến triển,  mất bù, 

hoặc điều trị. Trong một số trƣờng hợp, những ngƣời đàn ông lớn tuổi bị triệu chứng 

đƣờng tiết niệu dƣới đƣợc cho là do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có triệu chứng 

khởi đầu ở độ tuổi 20-30 của họ thực sự có hẹp cổ bàng quang đã lâu… 
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1. Điều trị nội khoa 

Ức chế alpha (α-blockers) là thuốc chính điều trị hẹp cổ bàng quang. Mặc dù 

nhiều tác dụng đƣợc cho là liên quan đến cơ trơn của cổ bàng quang, α-blockers cũng 

có thể ảnh hƣởng đến bàng quang thông qua cơ chế tại chỗ hoặc trung ƣơng, giống nhƣ 

trong trƣờng hợp điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, không giống 

điều trị α-blocker cho BPH, chỉ có vài nghiên cứu cho thấy điều trị bằng α-blockers 

thành công. Hầu hết các nghiên cứu đều nhỏ, không ngẫu nhiên và không đƣợc kiểm 

soát, không có sự nhất quán về loại hoặc liều lƣợng thuốc.  

Dƣờng nhƣ các thuốc α-blockers có tác dụng ở nam giới. Terazosin đã đƣợc 

chứng minh là làm tăng đƣờng kính cổ bàng quang và tăng áp lực trong niệu đạo màng 

ở nam giới.  Việc điều trị hẹp cổ bàng quang ở phụ nữ, bao gồm điều trị bằng thuốc, 

thƣờng dựa vào ý kiến chuyên gia. Hầu hết đều đề nghị liệu pháp α-blocker.  

2. Ngoại khoa 

Hẹp cổ bàng quang có thể đƣợc điều trị bằng phẫu thuật nội soi xẻ cổ bàng 

quang qua niệu đạo. Mối quan tâm chính là biến chứng xuất tinh ngƣợc dòng sau phẫu 

thuật. Xuất tinh ngƣợc dòng ít xảy ra với xẻ cổ bàng quang 1 bên so với xẻ cổ bàng 

quang 2 bên. 

Nội soi xẻ cổ bàng quang đạt hiệu quả cao. Năm 1986, Norlen và Blaivas thực 

hiện xẻ cổ hoặc cắt bỏ ở 18/23 bệnh nhân hẹp cổ bàng quang. Tất cả các bệnh nhân đều 

"giảm triệu chứng" (không có tham số khách quan đƣợc sử dụng). Năm 1994, Kaplan 

và cộng sự đã báo cáo kết quả của xẻ cổ bàng quang ở 31 bệnh nhân. 30 bệnh nhân cải 

thiện triệu chứng, Qmax tăng từ 9,2 mL/s lên 15,7 mL/s. Không có trƣờng hợp nào 

xuất tinh ngƣợc dòng. 

Phẫu thuật xẻ cổ bàng quang 1 bên cũng đƣợc thực hiện bởi Kochakarn và 

Lertsithichai ở 35 nam từ 36 đến 46 tuổi. Các kết quả đƣợc đo lƣờng bằng IPSS, tốc độ 

dòng chảy và số lƣợng tinh trùng. Bệnh nhân đƣợc đánh giá 3, 6, và 12 tháng sau phẫu 

thuật. Đáng chú ý, đã có sự cải thiện liên tục trong IPSS và tốc độ dòng chảy lên đến 1 

năm sau khi phẫu thuật. Tại thời điểm 1 năm, tỷ lệ IPSS giảm trung bình 55% và tốc độ 

dòng chảy tăng trung bình 95%. Số lƣợng tinh trùng sau mổ đã giảm từ 6 đến 12 tháng 

(giảm trung bình 70% so với trƣớc phẫu thuật); tuy nhiên, các tác giả không thể đƣa ra 

một lời giải thích thỏa đáng cho sự sụt giảm này, bởi vì nó dƣờng nhƣ không liên quan 
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đến khối lƣợng xuất tinh. Trong một nghiên cứu của Trockman và các đồng nghiệp, 18 

trong số 36 ngƣời đàn ông đƣợc chẩn đoán hẹp cổ bàng quang đƣợc nội soi xẻ cổ bàng 

quang 2 bên. Kết quả “thành công” thu đƣợc ở 16 (89%) bệnh nhân. Điểm số triệu 

chứng AUA trung bình giảm từ 17,1 xuống 4,3 và Qmax trung bình tăng từ 8,2 mL/s 

lên 26,7 mL/s. Sự xuất tinh ngƣợc dòng đƣợc thấy ở 73% đối tƣợng. 

Xẻ rộng hoặc cắt đốt cổ bàng quang cũng có thể đƣợc sử dụng để điều trị hẹp cổ 

bàng quang ở phụ nữ. Axelrod và Blaivas thực hiện xẻ cổ bàng quang vị trí 5 giờ và 7 

giờ ở 3 phụ nữ có hẹp cổ bàng quang đã báo cáo thành công cả 3 trƣờng hợp, không có 

trƣờng hợp nào bị tiểu không kiểm soát. Gronbaek và các đồng nghiệp đã thực hiện xẻ 

cổ bàng quang 1 bên và xẻ cổ lần 2 khi cần thiết ở 38 phụ nữ. Theo dõi trung bình 55 

tháng, tỷ lệ thành công là 76%. Một bệnh nhân (3%) bị tiểu không kiểm soát. Kumar 

và các đồng nghiệp đã thực hiện một đƣờng xẻ cổ duy nhất vị trí 12 giờ bằng cách sử 

dụng một ống soi nhi khoa ở 6 phụ nữ đã thất bại với α-blockade. Thành công đã đƣợc 

báo cáo trong tất cả 6 đối tƣợng, với Qmax tăng từ 8,5 ml/s đến 15,5 ml/s và PVR giảm 

từ 256 mL xuống 40 mL. Nhiễm khuẩn niệu nhẹ đƣợc báo cáo ở 2 (33%) phụ nữ. 
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HẸP NIỆU QUẢN 

 
I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Hẹp đoạn niệu quản là bệnh lý  các nguyên nhân gây hẹp khẩu kính niệu quản 

gây rối loạn bài xuất nƣớc tiểu từ thận xuống bàng quang, gây suy giảm chức năng 

thận từ từ hay đột ngột thận có niệu quản bị hẹp. 

2.  Hậu quả của hẹp niệu quản 

 Suy giảm dần chức năng thận từ từ hay đột ngột, tùy thuộc thận đối bên còn 

tốt hay chức năng kém mà bệnh nhân có bị suy thận hay không? 

 Hình thành sỏi niệu quản, sỏi thận do ứ đọng, do nhiễm khuẩn. 

 Nhiễm khuẩn đƣờng tiết niệu trên theo nhiều mức độ khác nhau, viêm thận 

bể thận, ứ nƣớc nhiễm khuẩn, ứ mủ thận. 

 Tăng huyết áp. 

 Teo thận. 

3. Nguyên nhân 

 Xơ hóa niệu quản sau mổ lấy sỏi niệu quản, sau tán sỏi nội soi, sau tán sỏi 

ngoài cơ thể,… 

 Chèn ép niệu quản: động mạch bất thƣờng chèn ép niệu quản, niệu quản nằm 

sau tĩnh mạch chủ bụng… 

 Lao niệu quản, viêm nhiễm hệ tiết niệu. 

 Vô hạch 1 đoạn niệu quản. 

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng 

Cơ năng: 

- Tiền sử can thiệp ngoại khoa tiết niệu, sản phụ khoa hoặc các phẫu thuật can 

thiệp vùng chậu. 

- Đau thắt lƣng, cơn đau quặn thận. 

- Rối loạn tiểu tiện: tiểu đục, tiểu máu (hiếm)… 

- Triệu chứng toàn thân : tùy thuộc vào nguyên nhân, mức độ kéo dài của bệnh. 
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- Nhiễm khuẩn tiết niệu 

- Suy giảm dần chức năng thận 

 Thực thể: 

- Khám có thể thấy thận to, đau. 

- Các bất thƣờng cơ quan khác. 

2. Cận lâm sàng 

         - XN nƣớc tiểu: có thể có nhiễm khuẩn tiết niệu. Đánh giá chức năng 2 thận, mức 

độ suy thận, đánh giá nhiễm khuẩn kèm theo 

- XN chẩn đoán hình ảnh:   

Siêu âm: hình ảnh thận ứ nƣớc, niệu quản trên chỗ tắc nghẽn dãn. 

XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị KUB: bóng thận to. 

UIV: thận ứ nƣớc, bể thận dãn, niệu quản dãn, chỗ hẹp niệu quản 

MSCT hệ niệu cản quang: đánh giá hình ảnh toàn bộ hệ tiết niệu, nguyên nhân, 

vị trí hẹp, chiều dài đoạn hẹp, đánh giá gián tiếp chức năng thận  

MRI hệ tiết niệu - ổ bụng: xác định nguyên nhân, vị trí hẹp niệu quản, với hình 

ảnh giãn đài bể thận  trên đoạn hẹp, thuốc xuống chậm hay không xuống dƣới đoạn 

hẹp. Đánh giá chức năng thân bên niệu quản hẹp: chủ mô thận còn dày hay mỏng, còn 

phân tiết thuốc hay không. 

Xạ hình thận: đánh giá chính xác thận bên niệu quản hẹp còn bao nhiêu chức 

năng, so sánh đối chiếu trƣớc với sau mổ. 

Thận đồ đồng vị phóng xạ với thuốc lợi tiểu bằng xác định có hẹp chức năng 

đƣờng tiểu trên. 

Chụp niệu quản bể thận ngƣợc dòng: trong trƣờng hợp MSCT và MRI không 

thể đánh giá đầy đủ đoạn hẹp, chụp UPR phối hợp UIV, MSCT, MRI giúp đánh giá 

đầy đủ đoạn niệu quản hẹp. 

III. ĐIỀU TRỊ:  

Tùy vào nguyên nhân.  

Theo dõi: mức độ hẹp nhẹ, không ảnh hƣởng chức năng thận trên UIV, MSCT, 

MRI, xạ hình thận, thận đồ đồng vị phóng xạ với thuốc lợi tiểu (DWR). 

Phẫu thuật nhằm giải quyết nguyên nhân, bảo tồn chức năng thận.  
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Chỉ định can thiệp khi có hẹp chức năng thể hiện trên thận đồ đồng vị phóng xạ 

với thuốc lợi tiểu. 

1. Các phẫu thuật giải quyết chỗ hẹp 

    Từ phẫu thuật ít xấm lấn đến phẫu thuật nội soi và mổ mở. 

 Nội soi nong quản nong bằng bóng: tỷ lệ thành công khoảng 55%. 

 Nội soi xẻ hẹo niệu quản bằng laser Holmium, Thulium tỷ lệ thành công 

thay đổi 75-82%. 

 Nội soi đặt nòng stent niệu quản kim loại : cho những trƣờng hợp hẹp dài, 

thất bại nhiều lần, khó trị, hẹp niệu quản do bƣớu ác tính chèn ép, thời gian 

lƣu stent kéo dài đến 3 năm với một số ƣu điểm và hạn chế nhƣ sau: 

Ƣu điểm: 

 Chống đè ép 

 Nhớ hình 

 Tăng khẩu kính do sự bung ra của kim loại nitinol 

 Bảo tồn cơ chế chống ngƣợc dòng bàng quang niệu quản. 

Khuyết điểm: mất nhu động niệu quản tại chỗ đặt stent 

 Thời gian lƣu 3 năm, thay đƣợc 

 Giá thành còn cao. 

 Phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản : phẫu thuật nội soi cổ điển, phẫu thuật 

nội soi có Robot hỗ trợ, tạo hình niệu quản bằng ruột tỷ lệ thành công cho 

lần can thiệp đầu tiên 75-90%. 

 Ghép thận tự thân. 

2. Các tai biến, biến chứng của các loại phẫu thuật 

- Nong niệu quản bằng bóng: 

Nhiễm khuẩn niệu. 

Thất bại: không nong đƣợc bằng bóng. 

Mất đƣờng dẫn lên thận. 

Phải mở thận ra da. 

- Nội soi xẻ hẹp niệu quản 

Nhiễm khuẩn niệu 

Thất bại: không nong đƣợc bằng bóng 
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Mất đƣờng dẫn lên thận 

Phải mở thận ra da. 

Tổn thƣơng cấu trúc, cơ quan lân cận( mạch máu, ruột già, tạo urinoma…) 

- Mổ mở hoặc PTNS tạo hình niệu quản 

Chậm trung tiện, liệt ruột 

Nang giả niệu 

Rò nƣớc tiểu 

Tổn thƣơng ruột  

Nhiễm khuẩn huyết 

Viêm dính sau mổ 

Tắc ruột 

Nguy cơ do phẫu thuật lớn kéo dài gây ra nhƣ: tắc tĩnh mạch sâu, tim mạch, nội 

khoa… 

Rối loạn chức năng bàng quang : đối với các phẫu thuật có sử dụng vạc bàng 

quang, chạm thƣơng bàng quang… 

3. Hƣớng điều trị tƣơng lai và các bàn cãi 

Ích lợi của steroid khi tiêm vào thƣơng tổn để ngăn ngừa tái phát. 

Sử dụng các mảnh ghép: mảnh ghép tự thân nhƣ mạch máu, niêu mạc má trong 

tạo hình niệu quản, mảnh ghép nhân tạo silicon-polyester, xenogenic acellular collagen 

menbranes… 
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ĐIỀU CHỈNH GIẢM TIỂU CẦU  

QUANH PHẪU THUẬT 

Hƣớng dẫn này trong phạm vi những bệnh nhân giảm tiểu cầu có chỉ định thực 

hiện phẫu thuật, thủ thuật. 

1. Định nghĩa giảm tiểu cầu 

Giảm tiểu cầu đƣợc định nghĩa là dƣới 150 x 10
3
/µL.  

Bệnh nhân với tiểu cầu trên 50 x 10
3
 /µL hiếm khi có triệu chứng. Tiểu cầu từ 

30 đến 50 x 10
3
 /µL hiếm khi tạo ban xuất huyết. Tiểu cầu từ 10 đến 30 x 10

3
/µL có thể 

gây chảy máu với các chấn thƣơng tối thiểu. Tiểu cầu dƣới 5 x 10
3
/µL có thể chảy máu 

tự nhiên. 

2. Hƣớng dẫn truyền tiểu cầu quanh phẫu thuật 

2.1. Khối tiểu cầu : 

Có 2 loại khối tiểu cầu: 

a.  Khối tiểu cầu từ máu toàn phần (Recovered Platelet Concentrates): Điều 

chế từ một đơn vị máu toàn phần, có thể tích khoảng 40-60 ml và chứa ít nhất 35 x 10
9
 

tiểu cầu. Khi truyền cho ngƣời bệnh thƣờng gộp 3-4 đơn vị khối tiểu cầu đơn thành tập 

hợp (pool) khối tiểu cầu (Pooled Platelet Concentrates). 

 

b. Khối tiểu cầu gạn tách từ một người cho (Apheresis Platelet Concentrates): 

Thu nhận từ một người hiến bằng máy tách thành phần máu, có thể tích khoảng 300 ml 

và chứa khoảng 3 x 10
11

 tiểu cầu.  

Một ngƣời bệnh nặng 60-70 kg đƣợc truyền 1 đơn vị tiểu cầu pool (từ 3-4 ngƣời 

cho và chứa ít nhất 1,4 x 10
11

 tiểu cầu), có thể làm tăng số lƣợng tiểu cầu sau khi 

truyền lên thêm 20-40 x 10
9
/l 

2.2. Truyền tiểu cầu dự phòng trƣớc phẫu thuật/thủ thuật: 

 Thực hiện thủ thuật hoặc dùng phƣơng tiện với nguy cơ gây chảy máu thấp 

nhất. Thực hiện đè ép tại chỗ để giảm nguy cơ chảy máu hậu phẫu. 

 Không truyền tiểu cầu thƣờng quy trƣớc các thủ thuật: 

 Chọc hút tủy xƣơng hoặc trephine biopsy. 

 Đặt đƣờng truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi (PICCs). 
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 Rút catheter tĩnh mạch trung tâm có đƣờng hầm. 

 Phẫu thuật thủy tinh thể. 

 Cân nhắc thực hiện các thủ thuật sau khi tiểu cầu trên ngƣỡng 

 Đƣờng truyền tĩnh mạch trung tâm (kể cả có và không có đƣờng 

hầm), đặt bởi ngƣời có kinh nghiệm, thực hiện dƣới hƣớng dẫn siêu âm, khi 

tiểu cầu > 20 K/uL. 

 Chọc tủy sống khi tiểu cầu ≥ 40 K/uL. 

 Đặt hoặc rút catheter ngoài màng cứng khi tiểu cầu ≥ 80 K/uL. 

 Phẫu thuật lớn khi tiểu cầu > 50 K/uL. 

 Phẫu thuật thần kinh hoặc phẫu thuật mắt có liên quan vùng hậu 

nhãn khi tiểu cầu ≥ 100 K/uL. 

 Sinh thiết gan qua da khi tiểu cầu > 50 K/uL. Cân nhắc sinh thiết qua 

tĩnh mạch cửa khi tiểu cầu dƣới mức này. 

 Trƣớc khi sinh thiết thận, cần điều chỉnh các yếu tố nguy cơ chảy máu khác 

nhƣ: thiếu máu (sử dụng sắt hoặc erythropoietin), ure huyết (lọc máu). Nếu 

sinh thiết thận là khẩn cần cân nhắc desmopressin (DDAVP) trƣớc thủ thuật 

hoặc oestrogen nếu thời gian cho phép. 

 Tránh việc truyền tiểu cầu trên bệnh nhân suy thận vì tiểu cầu truyền vào sẽ 

bị mất chức năng tƣơng tự tiểu cầu của bệnh nhân và việc truyền tiểu cầu có 

thể gây ra đáp ứng miễn dịch (alloimmunisation). 

2.3. Truyền tiểu cầu điều trị 

 Trong chảy máu nặng, duy trì mức tiểu cầu ≥ 50 K/uL. Cân nhắc sử dụng 

tiểu cầu theo kinh nghiệm cho điều trị khởi đầu mất máu lƣợng lớn.  

 Ở bệnh nhân đa chấn thƣơng, chấn thƣơng sọ não hoặc xuất huyết nội sọ, 

duy trì tiểu cầu ≥ 100 K/uL. 

 Ở bệnh nhân chảy máu không phải mức nặng hay đe dọa tính mạng, cân 

nhắc truyền tiểu cầu nếu tiểu cầu < 30 K/uL. 

a. Hướng dẫn cho các rối loạn chức năng tiểu cầu (mắc phải): 

 Không cần truyền tiểu cầu trƣớc phẫu thuật khi các yếu tố kháng tiểu 

cầu không đƣợc ngừng. 
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 Dựa vào các xét nghiệm đông máu thông thƣờng để điều trị chảy 

máu ở bệnh nhân dùng aspirin, đối kháng thụ thể P2Y12 hoặc chất ức chế 

glycoprotein IIa/IIIb. Nếu cần thiết, cân nhắc ngƣng thuốc và hóa giải thuốc 

kháng đông dùng kèm. 

 Sử dụng acid tranexamic trung hòa tác động của chất kháng tiểu cầu 

nếu việc cân nhắc lợi ích/ nguy cơ ủng hộ điều này. 

 Cân nhắc truyền tiểu cầu phối hợp cho những tình trạng kể trên có 

chảy máu nghiêm trọng. 

 Cân nhắc truyền tiểu cầu để phòng ngừa chảy máu trong giảm tiểu 

cầu nặng (tiểu cầu <1K/uL) do abciximab. 

b. Hướng dẫn cho xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn (ITP- Immune 

Thrombocytopenia). 

 Không truyền tiểu cầu dự phòng ở bệnh nhân giảm tiểu cầu tự miễn. 

 Chỉ truyền tiểu cầu trƣớc thủ thuật hoặc phẫu thuật khi các điều trị 

khác thất bại hoặc can thiệp khẩn cấp. Sử dụng ngƣỡng tiểu cầu bình thƣờng 

có thể không phù hợp hoặc không cần thiết và cần xem xét riêng từng trƣờng 

hợp. 

 Truyền tiểu cầu điều trị (nhiều hơn một liều) để điều trị chảy máu 

nặng. Trong ITP cân nhắc sử dụng đồng thời immunoglobulin truyền tĩnh 

mạch cộng với truyền tiểu cầu. Trong ban xuất huyết sau truyền máu (PTP- 

post transfusion purpura), điều trị là immunoglobulin truyền tĩnh mạch. 

3. Chống chỉ định truyền tiểu cầu 

Bệnh nhân có bệnh lý huyết khối vi mạch (thrombotic microangiopathies) chỉ 

truyền tiểu cầu khi có chảy máu đe dọa tính mạng. 

Ban xuất huyết giảm tiểu cầu. 

Giảm tiểu cầu do heparin. 

4. Nguy cơ của truyền tiểu cầu 

 Bệnh viện cần thiết lập chiến lƣợc để tối ƣu việc truyền tiểu cầu phù hợp 

nhóm ABO, đặc biết những bệnh nhân cần truyền tiểu cầu định kỳ. 

 Có thế chấp nhận sử dụng tiểu cầu không phù hợp nhóm ABO để giảm lãng 

phí. Tiểu cầu đƣợc kiểm tra và âm tính với ngƣng kết hồng cầu và không 
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phải nhóm O có nguy cơ tán huyết thấp. Khối tiểu cầu (pooled platelets) 

đƣợc cố định trong dung dịch bảo quản tiểu cầu (PAS Platelets Additive 

Solution) có thể giảm nguy cơ này. 

 Tất cả các khu vực lâm sàng có truyền tiểu cầu nên có hƣớng dẫn chẩn đoán 

và xử trí các phản ứng cấp tính khi truyền máu và các thành phần của máu.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Thông tƣ số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 Hƣớng dẫn hoạt động truyền máu.  

2. Estcourt L J, Birchall J, Allard S, Bassey S J, Hersey P , Kerr J P, Mumford A D, Stanworth S J, 

Tinegate H (2017), Guidelines for the use of platelet transfusions. Br J Haematol, 176: 365-394. 

doi:10.1111/bjh.14423. 

3. Richard Telford (2016), Blood products and fluid therapy, Oxford Handbook of Anesthesia 4
th

, 39: 

1401. 

 

  

https://doi.org/10.1111/bjh.14423


 

127 

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM  

THEO KINH NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN  

CÓ NGUY CƠ NHIỄM NẤM XÂM LẤN 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa 

Nhiễm nấm xâm lấn (Invasive fungal infections – IFIs) đang là một gánh nặng y 

tế, gây ra một số lƣợng đáng kể bệnh tật và tử vong ở các bệnh nhân có nguy cơ cao. 

Nhiễm nấm xâm lấn tăng dẫn tới tăng thời gian nằm viện và chi phí chăm sóc sức 

khỏe. 

Định nghĩa nhiễm nấm xâm lấn là sự hiện diện của nấm (nấm men, nấm mốc 

hay nấm lƣỡng hình) tại các mô sâu của cơ thể đƣợc khẳng định bằng các phƣơng 

pháp: mô bệnh học, nuôi cấy ... Nấm có thể gây bệnh ở bất cứ cơ quan nào trong cơ thể 

(da, niêm mạc, nội tạng, màng não...), thƣờng gặp ở những ngƣời suy giảm miễn dịch 

và gây tử vong ở tỉ lệ cao. 

2. Dịch tể của nhiễm nấm xâm lấn 

Thƣờng gặp nhất là Candida , khoảng 70-90%. 

Kế đến là: Aspergillus, khoảng 10-20%. 

Khoảng 5% là các loại nấm khác. 

- Nhân viên y tế thƣờng lây truyền nấm hạt men từ bệnh nhân này sang bệnh 

nhân khác qua tiếp xúc bằng tay. 

- Candida  đã đƣợc tìm thấy với tỉ lệ 15-54% trên tay NVYT phục vụ trong các 

đơn vị ICU. 

- Nhiễm nấm huyết do Candida (Candida BSI – Bloodstream infection) là 

nguyên nhân thƣờng gặp thứ 4 trong nhiễm trùng huyết (BSI) bệnh viện, và là nguyên 

nhân thƣờng gặp thứ 3 trong nhiễm trùng huyết tại ICU. Candida BSI chiếm 8-11% các 

BSI, có tỉ lệ tử vong cao, lên tới 15-25%. 
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3. Tầm quan trọng của điều trị nhiễm nấm kinh nghiệm 

Tỉ lệ tử vong do nhiễm nấm xâm lấn sẽ tăng lên nếu chẩn đoán muộn, điều trị 

chậm trễ. Do đó, việc điều trị nhiễm nấm theo kinh nghiệm là cần thiết. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Các phƣơng pháp chẩn đoán nhanh 

Các Marker Độ nhạy Độ đặc hiệu 

1,3-β-D-Glucan 70% 87,1% 

Mannans (Antigen + Antibody) 80% 93% 

C.albicans germ tube antibody IFA IgG 84,4% 94,7% 

PCR 90,9% 100% 

 

Galactomannan chỉ giúp xác định nhiễm Aspergillus, dƣơng giả với nhóm 

kháng sinh β-lactam, nhạy thấp ở bn ghép tạng đặc, không có ngƣỡng xác định. 

2. Khó khăn trong chẩn đoán 

+ Cấy máu đặc hiệu nhƣng trễ. Cấy máu dƣơng tính khoảng < 50% trƣờng hợp, 

nhạy khoảng 50%, đặc hiệu 100%. 

+ Khó thực hiện lấy mẫu không tạp nhiễm 

+ 1,3-β-D-Glucan nhạy cảm nhƣng không đặc hiệu, có thể dƣơng giả. 

+ Mannans  và anti-mannans đặc hiệu cho Candida nhƣng kết quả trễ. 

+ PCR hoặc sinh học phân tử có nhiều hứa hẹn nhƣng chƣa thể thực hiện 

thƣờng quy. 

3. Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm Candida xâm lấn 

- Chỉ số khúm nấm (CI: Colonization Index): Số vùng cơ thể dƣơng tính/số 

vùng đƣợc tầm soát ≥ 0,5 (CI ≥ 0,5). 

 Bắt đầu điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm. 

- Thang điểm Candida (CS: Candida score): 

Phẫu thuật lúc nhập hồi sức 1 điểm 

Dinh dƣỡng toàn thân đƣờng tĩnh mạch 1 điểm 

Nhiễm trùng huyết nặng 2 điểm 

Hiện diện khúm nấm Candida ≥ 2 vị trí 1 điểm 

CS ≥ 3 điểm : nguy cơ cao nhiễm nấm Candida (RR = 7,75) 
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 Bắt đầu điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm. 

- Quy tắc dự đoán (Predictive rules): Bệnh nhân phải nằm hồi sức ≥ 4 ngày, có 

tình trạng: nhiễm khuẩn huyết, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thở máy và một trong 

các tiêu chuẩn sau: 

 Dinh dƣỡng toàn thân đƣờng tĩnh mạch (Ngày 1 đến ngày 3). 

 Viêm tụy (trong vòng 7 ngày). 

 Ức chế miễn dịch/ dùng corticosteroide (trong vòng 7 ngày). 

 Bắt đầu điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm. 

4. Chẩn đoán xác định 

 Chẩn đoán chắc chắn 

Nhiễm nấm huyết - Bệnh cảnh lâm sàng phù hợp với một quá trình bệnh 

nhiễm trùng. 

- Cấy máu mọc nấm mốc hoặc nấm men 

Nhiễm nấm phổi - Bệnh cảnh lâm sàng, X-Quang phổi phù hợp với một 

quá trình bệnh nhiễm trùng ở phổi. 

- Có bằng chứng về nấm trên kết quả mô bệnh học hoặc 

tế bào học hoặc kết quả nhuộm soi trực tiếp hoặc nuôi 

cấy bệnh phẩm tổn thƣơng phổi lấy bằng phƣơng pháp 

vô trùng dƣới hƣớng dẫn của siêu âm hoặc chụp cắt lớp 

vi tính (loại trừ dịch rửa phế quản – phế nang). 

Nhiễm nấm các cơ 

quan khác 

- Bệnh cảnh lâm sàng phù hợp với một quá trình nhiễm 

trùng ở cơ quan liên quan. 

- Có bằng chứng về nấm trên kết quả mô bệnh học hoặc 

tế bào học hoặc kết quả nhuộm soi trực tiếp hoặc nuôi 

cấy bệnh phẩm tổn thƣơng phổi lấy bằng phƣơng pháp 

vô trùng (chọc dịch não tủy, chọc hút bằng kim nhỏ hoặc 

sinh thiết tổn thƣơng các tạng nhƣ gan, lách, hạch...) 

(loại trừ dịch hút xoang, nƣớc tiểu). 

 

III. KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ KHÁNG NẤM THEO KINH 

NGHIỆM 

1. Tại sao cần điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm 

- Tỉ lệ mắc bệnh cao và tỉ lệ tỉ vong cao đối với nhiễm nấm xâm lấn. 

- Chẩn đoán không đầy đủ: 

 Những phƣơng pháp dựa trên kết quả nuôi cấy: 

o Chỉ có ích với Candida, nhƣng > 10% âm tính giả. 
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o Hầu nhƣ chƣa bao giờ chẩn đoán đƣợc nhiểm nấm Aspergillus xâm lấn. 

 Những phƣơng pháp không dựa trên kết quả nuôi cấy: 

- Vẫn có tỉ lệ âm tính giả cao. 

- Nhiều trƣờng hợp nhiễm nấm xâm lấn đƣợc chẩn đoán quá trễ hoặc chỉ sau khi 

tử thiết. 

- Điều trị trễ làm giảm rõ rệt tỉ lệ điều trị thành công. 

2. Nguyên tắc điều trị thuốc kháng nấm 

- Trƣớc khi điều trị: 

 Cấy máu > 2 vị trí khác nhau, nên cấy 3 lọ ( hiếu khí/ yếm khí với renins đặc 

hiệu, 10ml máu mỗi lọ). 

 Các biomarker và sinh học phân tử có thể giúp dừng điều trị sớm khi âm 

tính. 

 Những vị trí nghi ngờ nhiễm khuẩn: lấy mẫu trực tiếp. 

 Các vị trí khuẩn lạc. 

- Chẩn đoán phân biệt: 

 Kiểm tra nguồn nhiễm khuẩn khác: khám lâm sàng, hình ảnh học... 

 Tầm soát những nguyên nhân gây sốt do vi khuẩn, virus, nấm khác và các 

nguyên nhân không do nhiễm khuẩn. 

- Điều trị sớm và đủ liều 

- Đối tƣợng bệnh nhân cần điều trị kháng nấm 

 Sốt kéo dài trên bệnh nhân giảm bạch cầu hạt (<500/ml)\ 

 Sốt hoặc nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân phẫu thuật bụng có rò miệng nối 

hoặc viêm tụy hoại tử có nguy cơ cao nhiễm Candida xâm lấn (>25%) 

 Nhiễm khuẩn huyết mới không rõ nguồn gốc trên bệnh nhân ung thƣ. 

 Nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân điều trị tại ICU có thông khí cơ học. 

- Điều trị nấm xâm lấn gồm: 

 Nhiễm nấm Candida xâm lấn 

 Nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn 
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3. Nhiễm nấm Candida 

- Thang điểm nguy cơ nhiễm nấm Candida 

Phẫu thuật lúc nhập hồi sức 1 điểm 

Dinh dƣỡng toàn thân đƣờng tĩnh mạch 1 điểm 

Nhiễm trùng huyết nặng 2 điểm 

Hiện diện khúm nấm Candida ≥ 2 vị trí 1 điểm 

CS ≥ 3 điểm : nguy cơ cao nhiễm nấm Candida  

 Bắt đầu điều trị kháng nấm sớm. 

- Công thức chung trong điều trị nhiễm nấm Candida: 

Điều trị ƣu tiên Điều trị thay thế 

- Echinocandin: 

Caspofungin với liều tải 70mg, sau đó duy 

trì 50mg/ngày 

Hoặc Anidulafungin với liều tải 200mg, 

sau đó suy trì 100mg/ngày. 

Hoặc Micafungin 100mg/ngày 

- Fluconazole: liều tải 800mg (12mg/kg), 

sau đó duy trì 400mg (6mg/kg/ngày). 

- Hoặc dẫn xuất lipid của Amphotericin B 

3-5mg/kg/ngày 

 

Thời gian điều trị: 2 tuần. Dừng điều trị nếu không đáp ứng lâm sàng sau 4-5 

ngày, hoặc không tìm thấy bằng chứng nhiềm nấm Candida. 

4. Nhiễm nấm huyết do Candida 

 Đối với bệnh nhân không giảm bạch cầu hạt 

- Điều trị nhƣ công thức chung trong điều trị nhiễm nấm Candida. 

- Thay thế Amphotericin B bằng Fluconazole sau 5-7 ngày ở bệnh nhân nhạy 

với Fluconazole, lâm sàng ổn định, nuôi cấy nấm âm tính. 

- Bệnh nhân không dung nạp hoặc kháng với thuốc kháng nấm khác: nhóm dẫn 

xuất lipid của Amphotericin B (3-5mg/kg/ngày). 

- Bệnh nhân có gợi ý nhiễm Candida kháng nhóm azole và echinocandin nên 

dùng nhóm dẫn xuất lipid của Amphotericin B. 

- Thời gian điều trị nhiễm nấm Candida máu không có biến chứng là sau 2 tuần 

sau khi cấy máu lại tìm nấm âm tính và lâm sàng cải thiện. 

 Đối với bệnh nhân giảm bạch cầu hạt 

- Điều trị nhƣ công thức chung trong điều trị nhiễm nấm Candida. 
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- Điều trị xuống thang: Fluconazole, Voriconazole khi lâm sàng ổn định, cấy 

máu âm tính. 

- Nhiễm nấm Candida krusei: điều trị bằng echinocandin, dẫn xuất lipid của 

Amphotericin B hoặc voriconazole. 

- Thời gian điều trị nhiễm nấm Candida máu không có biến chứng là sau 2 tuần 

sau khi cấy máu lại tìm nấm âm tính và lâm sàng cải thiện. 

- Thuốc kích bạch cầu có thể xem xét ở những bệnh nhân nhiễm nấm máu do 

Candida. 

- Khám mắt: nhiễm nấm giác mạc và thủy tinh thể ngay sau khi giảm bạch cầu. 

5. Nhiễm nấm Aspergillus 

 Hiếm khi phân lập đƣợc nấm Aspergillus trong máu. 

 Điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở phổi: 

- Khởi đầu điều trị sớm ở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nấm phổi do Aspergillus. 

- Điều trị tối thiểu 6-12 tuần, hoặc dài hơn phụ thuộc mức độ và thời gian dùng 

ức chế miễn dịch, cơ quan bị bệnh, và bằng chứng cải thiện bệnh. 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối khi điều trị hóa chất hoặc ghép tế bào gốc 

tạo máu ở bệnh nhân nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. 

- Lựa chọn ƣu tiên: voriconazole 6mg/kg/12 giờ truyền tĩnh mạch trong ngày 

đầu tiên, sau đó 4mg/kg/ truyền tĩnh mạch mỗi 12 giờ trong các ngày tiếp theo. 

- Lựa chọn thay thế: Amphotericin B Liposomal, Isavuconazole. 

- Lựa chọn khác: Amphotericin B deoxycholate, Caspofungin, Posaconazole, 

Itraconazole. 

- Biện pháp hỗ trợ và miễn dịch: giảm liều hoặc ngƣng hoàn toàn thuốc ức chế 

miễn dịch nếu có thể. Ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt đa nhân trung tính, có thể xem 

xét dùng các thuốc kích thích quần thể đơn dòng bạch cầu. 

IV. CÁC ĐIỂM MỚI TRONG IDSA GUIDELINE 2016 

(IDSA: Infectious Diseases Society of America) 

- Nhiễm Candida máu: 50% là Candida non-albicans, tử vong 47% 

- Tử vong do Candida máu có liên quan chặt chẽ với: 

(1) Thời gian bắt đầu dùng thuốc kháng nấm thích hợp 
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(2) Kiểm soát nguồn nhiễm ( ví dụ: Rút catheter tĩnh mạch trung tâm, rút ống 

dẫn lƣu) 

- Cấy máu: Kết quả chậm và kém nhạy: là rào cản cần điều trị sớm. Hiện nay 

các xét nghiệm “không cấy” giúp điều trị sớm và điều trị trúng đích. 

- Nhiễm Candida máu và Candida xâm lấn : Echinocandin là lựa chọn ƣu tiên 

hàng đầu ( trừ hệ thần kinh trung ƣơng, mắt, niệu) vì: an toàn, tiện lợi. Điều trị sớm với 

thuốc diệt nấm cải thiện tiên lƣợng, đặc biệt với các chủng Candida đề kháng azole. 

Lƣu đồ điều trị nhiễm nấm xâm lấn theo kinh nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

KQ Cấy dƣơng/ HT 

CĐ dƣơng 

Lâm sàng cải thiện 

Lâm sàng nghi ngờ nhiễm nấm xâm lấn 

(Không đáp ứng với kháng sinh phổ rộng) 

Đánh giả nguy cơ nhiễm nấm bằng các 

thang điểm: 

1. Candida score ≥ 3 điểm 

2. CI ≥ 0,5 

3. Predictive rules 

Bệnh nhân có 1 trong 3 tiêu chuẩn trên. 

Khởi động điều trị kháng nấm theo 

kinh nghiệm 

- Tiếp tục/khởi động điều trị với 

Echinocandin (Cân nhắc fluconazole nếu 

BN ổn định và kết quả kháng nấm đồ còn 

nhạy fluconazole, hoặc có nhiễm nấm nội 

nhãn) 

- Tiếp tục điều trị ít nhất 14 ngày (Cân 

nhắc xuống thang fluconazole uống/TM 

sau 7-10 ngày nếu BN ổn định và kết quả 

kháng nấm đồ còn nhạy fluconazole) 

Chờ các kết quả nhuộm soi, nuôi 

cấy, huyết thanh chẩn đoán 

- Ngƣng/không điều trị kháng nấm. 

- Tầm soát tác nhân gây nhiễm trùng 

khác/ nguyên nhân gây sốt khác. 

Gửi mẫu máu cấy 

XN huyết thanh chẩn đoán 

Có Không 

KQ Cấy dƣơng 

HT CĐ dƣơng 

KQ Cấy âm 

HT CĐ âm 
KQ Cấy âm 

HT CĐ âm 



 

134 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Morrell et al. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49: 3640-5 

2. Zillerberg M et al. BMC Infect Dis 2010; 10: 150 

3. Menzin J et al. Amer J Health-Sys Pharm 2009; 66: 1711-1717 

4. Eggimann et al. Annals of Intensive Care 2011; 1:37 

5. Blumberg HM et al. Risk factors for candidal bloodstream infections in surgical intensive care unit patients: 

the NEMIS prospective multicenter study. Clin Infect Dis 2001; 33: 177-86 

6. Zeichner et al. Clin Infect Dis 2014; 58(9): 1219-26 

7. Peter G. Pappas, et al. Clinical Infectious Diseases 2016; 62(4): 409-17 

8. Peter G. Pappas, et al. Clinical Practice Guidelines for the management of Candidiasis: 2009 & 2010 Update 

by the Infectious Diseases Society of America. 1. Clinical Infectious Diseases 2009; 48: 503-35. 2. Clinical 

Infectious Diseases 2016; 62(4): 409-17 

 

 

  



 

135 

BỆNH CẦU THẬN 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa:  

Bệnh cầu thận là sự tổn thƣơng thực thể và chức năng biểu hiện tai cầu thận với 

biểu hiện lâm sàng phong phú, có thể gom thành 5 hội chứng: bất thƣờng nƣớc tiểu 

không triệu chứng, tiểu máu đại thể, viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mạn, hội chứng 

thận hƣ, viêm cầu thận tiến triển nhanh. Chẩn đoán bệnh cầu thận chủ yếu dựa trên 

sinh thiết thận, tiên lƣợng của bệnh tùy thuộc vào nguyên nhân và tổn thƣơng mô bệnh 

học trên sinh thiết thận 

2. Nguyên nhân: 

a. Nguyên phát 

b. Thứ phát:  

- Nhiễm trùng: 

-  Bệnh tự miễn, hệ thống: Amyloid. Lupus, bệnh lý viêm mạch máu…. Một số 

trƣờng hợp có tiền sử gia đình đi kèm cần cân nhắc đến những bệnh lý di 

truyền.  FSGS ( xơ chai khu trú từng vùng) thứ phát dp tổn thƣơng tế bào chân 

giả, hay thay đổi tính thấm màng lọc, viêm cầu thận do phức hợp bổ thể, hội 

chứng ure huyết tán huyết (HUS); hay những nguyên nhân hiếm hơn. FSGS 

do béo phì,  

-  Thuốc, độc chất,: 

+ NSAIDs, interferon_MCD(sang thƣơng tối thiểu);  

+ Penicillamine, NSAIDs, Mercurry- MN ( bệnh cầu thận màng) 

+ Pamidronate, heroin… - FSGS 

+ Thuốc lá – Nodular glomerulosclerosis,  

+ Cyclosporine, tacrolimus, mitomycin C, thuốc tránh thai uống ..= HUS 

- Bệnh lý ác tính: 

+ Ung thƣ phổi, vú, đƣờng tiêu hóa ..- bệnh cầu thận màng 

+ Bệnh Hodgkin:- MCD 
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+ Lymphoma non Hodgkin- viêm cầu thận màng tăng sinh (MPGN- 

membranoproliferative glomerulonephritis) 

+ Renal cell carcinoma: bệnh amyloid  

- Bệnh lý di truyền,: hội chứng Alport-kèm theo diếc; bênh thận Ig A; 

- Tăng huyết áp, đái tháo đƣờng. 

3. Biểu hiện lâm sàng thƣờng rất phong phú, thƣờng có 5 hội chứng 

thƣờng gặp, với tiên lƣợng hoàn toàn khác nhau: 

a. Bất thường nước tiểu không triệu chứng: tiểu máu vi thể, tiểu đạm lƣợng ít 

(0,15-3g/N); không có triệu chứng lâm sàng 

b. Tiểu máu đại thể: 

c. Hội chứng thận hư: đạm niệu >3,5g/24h hay >40mg/h/m
2
 trẻ em, giảm 

albumin máu, phù, tăng lipid máu, tiểu lipid 

d. Hội chứng viêm cầu thận: có thể có thiểu niệu, tiểu máu với trụ hồng cầu, 

tiểu đạm thƣờng dƣới 3g/N, phù, tăng huyết áp, diễn tiến đột ngột và thƣờng 

tự giới hạn 

e. Viêm cầu thận tiến triển nhanh: suy thận mới diễn tiến trong vài ngày hay vài 

tuần, tiểu đạm thƣờng dƣới 3g/N, có thể có dấu hiệu viêm mạch máu 

f.  Viêm cầu thận mạn: tăng huyết áp, tiểu đạm, suy thận, thận teo 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng: 

a. Tình trạng phù ấn lõm: hƣớng tới hội chứng thận hƣ, cần phân biệt với phù 

do  suy tim, xơ gan. Phù trong hội chứng thận hƣ thƣờng phù quanh mắt vào 

buổi sáng. Khi bệnh thận tiến triển nặng bệnh nhân có thể phù ở bộ phận sinh 

dục, báng bụng, tràn dịch màng phổi. 

b. Ở trẻ em, có thể có tình trạng bí tiểu khi bị viêm thận. Tình trạng thiếu 

albumin máu mạn tính có thể gây ra tình trạng mất màu hồng dƣới móng, móng 

trắng trong hội chứng thận hƣ (Muehrcke lines). Xanthelasmas do tình trạng 

tăng lipid máu trong hội chứng thận hƣ kéo dài. 

c. Những triệu chứng tại phổi: nhƣ hội chứng phổi thận. Sẩn hồng ban có thể 

gặp trong bệnh viêm mạch máu, lupus, đa u tủy hoặc viêm nội tâm mạc. 
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d. Cần đo, theo dõi huyết áp, đánh giá tình trạng cân bằng nước điện giải, theo 

dõi lượng nước tiểu, kiểm tra tình trạng tim mạch 

2. Cận lâm sàng: 

a. Hóa sinh: 

- Tổng phân tích nƣớc tiểu, định lƣợng protein niêu và trụ hạt trong nƣớc tiểu 

giúp định hƣớng chẩn đoán 

- Các xét nghiệm sinh hóa chung: công thức máu ( các bệnh lý huyết học gây 

bệnh cầu thận), ure, creatinin(GFR), ion đồ, albumin, globulin, bilan lipid, Ca
+
, 

Phospho, AST,ALT, acid uric. 

- Các xét nghiệm sinh hóa rất hữu dụng trong xác đinh nguyên nhân: ANA và 

antidsDNA (lupus); cryoglobulin và RF (cryoglobulinemia); kháng thể kháng 

màng đáy- anti_GBM ( bệnh Goodpasture); kháng thể kháng nhân bạch cầu đa 

nhân trung tính-ANCA(bênh viêm mạch máu); ASO- (viêm cầu thận hậu nhiễm 

liên cầu trùng); anticardiolipin, lupus coagulant-TMA 

- Điện di đạm máu và đạm niệu: xác định chuỗi nhẹ chuỗi nặng, hay định lƣợng 

chuỗi nhẹ tự do- bệnh đa u tủy, amyloid hay bệnh lý lắng đọng chuỗi nhẹ 

- Xét nghiệm tầm soát nhiễm trùng, siêu vi cũng rất cần thiết: quan trọng HBV, 

HCV, HIV 

- Đánh giá hoạt động của những con đƣờng bổ thể, qua xét nghiệm C3, C4, 

CH50  

Bảng 1: giảm bổ thể trong bệnh lý cầu thận 

Con đƣờng tác động Thay đổi bổ thể Bệnh cầu thận Bênh không do cầu 

thận 

Con đƣờng cổ điển C3↓, C4↓, CH50  Viêm thận lupus ( đăc biệt class IV) 

Cryoglobuniemia 

Bệnh cầu thận màng tăng sinh type 1 

 

Con đƣờng cạnh bên C3↓, C4 bình thƣờng, 

CH50  

 

 

 

Kèm với C3 nephitic 

factor 

Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu 

trùng 

Viêm cầu thận do nhiễm siêu vi 

HUS 

Bệnh do lắng đọng bổ thể 

Atheroembolic renal 

disease 

 

 Giảm tổng hơp bổ 

thể 

Măc phải  Bệnh lý gan 

Suy dinh dƣỡng 

 Di truyền 

Giảm C2 hay C4 

Giảm yếu tố H 

Viêm thận lupus 

HUS gia đình 

Bệnh lý lắng đọng miễn dịch 
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Bảng 2: Xét nghiệm trong bệnh cầu thận có tiểu đạm và tiểu máu 

 BỆNH CẦU THẬN XÉT NGHIỆM CẦN LÀM 

B
Ệ

N
H

  
MPGN ( bệnh cầu thận màng tăng 

sinh) 

C3,C4, C3 nephritis factor. Cryoglobulin, 

anti HBs, anti HCV 

Bệnh kháng thể kháng màng đáy Anti GBM antibodies, Xquang ngực 

Đa u tủy Điện di đạm máu, điện di đạm niệu, 

C3,C4, ion đồ máu, đạm máu, định lƣợng 

chuỗi nhẹ tự do, điện di cố đinh miễn 

dịch, tủy đồ, xquang xƣơng sọ, cột sống, 

xƣơng chậu  

Bệnh Lupus hệ thống ANA, Anti-dsDNA, C3,C4, 

anticardiolipin 

Bệnh viêm mạch máu ( Wegner, 

Churg strauss) 

ANCA, c-ANCA, PR3ANCA/MPO-

ANCA 

TMA (thuyên tắc vi mạch huyết 

khối) 

Anticardiolipin, lupus anticoagulant 

D
I 

T
R

U
Y

Ê

N
N

 

Alport Audio metry 

Fabry 

 

Định lƣợng α-galactosidaseA hoạt động 

N
H

IỄ
M

 

T
R

Ù
N

G
 

HIV Anti HIV 

Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu 

trùng 

ASO, anti dsDNA, C3,C4, RF 

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng Siêu âm tim, C3,C4, RF 

 

b. Chẩn đoán hình ảnh:  

- Siêu âm: kiểm tra có đủ 2 thận? có bất thƣờng giải phẫu? có bế tát đƣờng ra, 

kích thƣớc thận. kích thƣớc thận thƣờng bình thƣờng trong viêm cầu thận. thận 

có kích thƣớc lớn (>14cm) trong bệnh thận do tiểu đƣờng, amyloid, nhiễm 

HIV. Thận lớn có thể gặp trong viêm câu thận cấp nặng và viêm thận mô kẽ 

cấp. Thận có kích thƣớc nhỏ <9cml vỏ thận mỏng trong bệnh thận mạn có thể 

hạn chế sinh thiết thận và khởi động điều trị ức chế miễn dịch. 

- Nội soi bàng quang, CT scan: loại trừ các bệnh lý ác tính hệ niệu hay bệnh lý 

ác tính tại các cơ quan khác,  

- MSCT A mạch máu thận.: loại trừ dò động tĩnh mạch thận 

- Xquang xƣơng, nghi ngờ đa u tủy 

- Nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, loại trừ bệnh lý ác tính  

- Chụp nhũ ảnh 
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c. Sinh thiết thận: 

- Sinh thiết thận cần làm để định đƣợc bệnh cầu thận và hƣớng dẫn cho việc điều 

trị.  

- Chỉ định sinh thiết thận:   

+ Tiểu đạm không rõ nguyên nhân trên 1g  

+ Đạm niệu tăng bất thƣờng,  

+ Suy thận diễn tiến không thể giải thích 

+ Tiểu đạm trên 3,5g/N 

+ Đạm niệu >0,5g, trên bênh nhân lupus ban đỏ hệ thống 

+ Nghi ngờ bệnh lý viêm mạch máu. 

+ Hội chứng thận hƣ trƣớc khi quyết định thay đổi điều trị đặc hiệu. 

- Luôn phải cân nhắc liệu sinh thiết thận có làm thay đổi quyết định điều trị trên 

bệnh nhân? 

- Ở một số bệnh nhân lại không khuyến cáo làm sinh thiết thận đầu tay. 

+ Hội chứng thận hƣ ở  trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, không có các bất thƣờng khác, 

khả năng nhiều là sang thƣơng tối thiểu khuyến cáo khởi động điều trị 

corticoid không cần sinh thiết thận. 

+  Bệnh nhân viêm cầu thận cấp có các đặc điểm lâm sàng hƣớng đến viêm 

cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng, sinh thiết thận thƣờng đƣợc hoãn lại,.  

+ Bệnh Goodpasture có ho ra máu và suy thận diễn tiến nhanh kèm tiểu đỏ với 

trụ hồng cầu, và đinh lƣợng kháng thể antiGBM cao trong máu. 

+ Bệnh nhân có biểu hiện viêm mạch máu, ANCA (+), cấy máu âm tính, và có 

sinh thiết tại nơi khác cho thấy tình trạng viêm mạch máu, Dù vậy sinh thiết 

thận trong những trƣờng hợp này vẫn có vai trò đánh giá hoạt động và tiên 

lƣợng của bệnh  

+ Bệnh nhân đái tháo đƣờng lâu năm có những dấu hiêu gợi ý bệnh thận do 

đái tháo đƣờng hay bằng chứng bệnh lý mach máu nhỏ do đái tháo đƣờng 

tại các cơ quan khác 

+ Những bệnh nhân có biểu hiện bệnh cầu thận nhe, bất thƣờng nƣớc tiểu 

không triệu chứng, chức năng thận đang bảo tồn tốt. 
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3. Bất thƣờng nƣớc tiểu không triệu chứng 

Xét nghiệm nƣớc tiểu có tiểu đạm tiểu máu vi thể thƣờng là biểu hiện đầu tiên 

của bênh cầu thận. Tỉ lệ này tăng theo tuổi. và không cần làm sinh thiết thận hay các 

xét nghiệm khác khi chức năng thận vẫn đang đƣợc bảo tồn tốt. 

Trong nhóm dân số nguy cơ cao, nhƣ đái tháo đƣờng và tăng huyết áp, đinh lƣợng 

albumin niệu rất hữu dụng để phát hiện sớm tổn thƣơng mạch máu nhỏ, giảm các biến 

cố tim mạch 

a. Tiểu máu vi thể không triệu chứng: 

- Có trên 2 hông cầu hay trên 10
6
 hồng cầu /L( cặn addis). Tiểu máu vi thể rất 

phổ biến trong nhiều bệnh cầu thận, đặc biệt là bệnh thận IgA và bệnh thận 

màng đáy mỏng. 

- Tiểu máu không kèm nhiễm trùng tiểu hay có sonde bang quang đạm niệu 24h 

>0,3g, đã loại trừ chảy máu từ đƣờng tiết niệu ta có thể nghĩ nhiều đến bệnh 

cầu thận. Cần làm các xét nghiệm hình ảnh khảo sát thận: cấu trúc, sỏi. khối u, 

thận đa nang, thông động tĩnh mạch tại thận. 

- Ở những bệnh nhân trên 40 tuổi có tiểu máu không triệu chứng nhƣng không 

ghi nhận đƣợc tiền sử bệnh cầu thận trƣớc đây, cần đƣợc nội soi bang quang 

bắt buộc để loại trừ bƣớu niệu mạc, và không bắt buộc soi bang quang ở những 

bênh nhân dƣới 40 tuổi.  

- Chỉ có thể xác định nguyên nhân cầu thận gây tiểu máu vi thể không triệu 

chứng bằng sinh thiết thận, nhƣng hiếm khi thực hiện sinh thiết do tiên lƣợng 

của nhóm bệnh thƣờng rất tốt nếu bệnh nhân có chƣa năng thận bình thƣờng, 

huyết áp bình thƣờng, đạm niệu <0,5g/N. tuy nhiên cần theo dõi và đánh giá 

thƣờng xuyên lâu dài. 

b. Tiểu đạm dưới mức hội chứng thận hư không triệu chứng: 

- Đạm 24h sinh lý khi <150mg/24h, có 20-30mg albumin, 10-20mg protein 

trọng lƣợng phân tủ thấp, 40-60mg protein thải ra ( Tamm-Horsfall, IgA). Đạm 

niệu đƣợc đánh giá bằng test nhanh nƣớc tiểu bằng que hay thu thâp nƣớc tiẻu 

- Albumin thải trong nƣớc tiểu 30-300mg/24h gọi là tiểu Albumin vi lƣợng; 

tƣơng đƣơng với ACR(urine albumin to Creatinin-g/g)- 0,03 đến 0,3, và không 

có bất thƣờng trong test nƣớc tiểu bất kì. Xét nghiệm định lƣợng albumin trong 
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nƣớc tiểu 24h hay ACR nƣớc tiểu bất kì cần tiến hành thƣờng quy cho đối 

tƣợng nguy cơ cao nhƣ đái tháo đƣờng, tăng huyết áp 

- Tiểu đạm dƣới mức hội chứng thận hƣ: khi tiểu đạm dƣới 3,5g/N hay 

PCR(protein/creatinin nƣớc tiểu bất kì)<3g/g. tiểu đạm mức này ít đặc trung 

cho bệnh cầu thận hơn tiểu đạm ở mức hội chứng thận hƣ, có thề là biểu biện 

tại các nơi khác trong thận 

- Tăng thải protein do sự thay đổi tính thấm màng lọc cầu thận hay bệnh của ống 

thận, dù vậy chỉ có bệnh cầu thận mới có thể làm bệnh nhân tiểu đạm ở mức 

hôi chứng thận hƣ. Protein có thể bị tăng thải trong những cầu thận bình 

thƣờng đang có sự tăng lọc 

+ Tiểu đạm do tăng lọc: thƣờng là các chuỗi nhẹ. Thƣờng thấy trong đa u tủy, 

… 

+ Tiểu đạm do tăng thải đạm tại ống thận: thƣờng dƣới 2g/N; nếu ống thận 

mấtα1 hay β2-microglobulin, thƣờng do tiểu albumin thứ phát do tổn 

thƣơng cơ chế tái hấp thu albumin tại ống thận 

- Tiểu đạm tại cầu thận: 

+ Tiểu đạm cơ năng: xảy ra khi sốt, vận động thể dục, suy tim, cƣờng giao 

cảm, nhiễm trùng, thƣờng cho rằng nguyên nhân huyết động làm tăng dòng 

chảy và áp lực lên từng cầu thận. 

+ Tiểu đạm do tƣ thế: 

 Ở trẻ em và ngƣời trẻ, sẽ có một ít đạm niệu do tƣ thế, và thƣờng không 

có đạm trong nƣớc tiểu sáng sớm, Bệnh nhân có tiểu đạm tƣ thế dai dẳng 

do dòng máu đến thận và độ lọc cầu thận giảm thƣờng liên quan đến 

huyết áp hệ thống thấp.  

 Lƣợng đạm thƣờng không quá 1g/N thƣờng không kèm theo tiểu máu và 

tăng huyết áp. Sinh thiết thận thƣờng chỉ có những biến đổi  nhẹ tại cầu 

thận. tiên lƣợng thƣờng tốt nên không có chỉ định sinh thiết thận trong 

nhóm này 

+ Tiểu đạm dai dẳng dƣới mức HCTH:  

 Thƣờng do bệnh cầu thận.  
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 Nếu GFR bảo tồn và tiểu đạm 0,5-1g/N, không có chỉ định sinh thiết 

thận, nhƣng cần theo dõi lâu dài, cho đến khi bệnh tự giới hạn hay không 

có biểu hiện bệnh đang diễn tiến. những nghiên cứu trƣơc đây, ghi nhận 

sang thƣơng chủ yếu là: FSGS, MN; hiếm hơn có thể gặp bệnh cầu thận 

màng tăng sinh, thận IgA.  

 Đa phần theo dõi định kì và kiểm soát huyết áp và không có chỉ định điều 

trị đặc hiệu 

+ Tuy nhiên một số chuyên gia cho rang nên sinh thiết thận cho những bệnh 

nhân có GFR bình thƣờng có đạm niệu trên 1g sau khi đã khởi động ức chế 

men chuyển và ức chế thụ thể  

c. Tiểu đạm và tiểu máu không triệu chứng: 

Những bệnh nhân có nguy cơ cao tổn thƣơng tại cầu thận, tăng huyết áp, suy thận tiến 

triển. cần tiến hành sinh thiết thận dù đam niệu chỉ từ 0,5g đến 1g/24h nếu có trụ hồng 

cầu hay có giảm chức năng thận 

4. Tiểu máu đại thể 

Tiểu máu đại thể không đau do bệnh cầu thận thƣờng có màu nâu hay khói 

nhiều hơn màu đỏ, và ít khi có máu cục. tiểu máu đại thể này thƣờng có nguyên nhân 

do tiểu huyết sắc tố (tán huyết), tiểu myoglobin, porphyrias, tiêu thụ thức ăn ( nhƣ củ 

cải đƣờng), do thốc (rifampicine) 

Tiểu máu đại thể do bệnh cầu thận thƣờng gặp ở trẻ em và ngƣời trẻ tuổi, hiếm 

gặp sau 40 tuổi. nhƣng tiểu máu có thể do những bệnh cầu thận hay những bệnh thận 

khác nhƣ bệnh thận IgA thƣòng có dấu hiêu nhiễm trùng đƣờng hô hấp vài ngày trƣớc 

đó khác với bệnh sử kéo dài 2-3 tuần của bệnh viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng, 

thƣờng có đặc điểm của viêm thận. 

Tiểu máu đại thể cần đánh giá đƣờng tiết niệu, nội soi bang quang ở bất kì độ 

tuổi không có bệnh sử đặc trƣng cho bệnh cầu thận. 

5.  Hội chứng thận hƣ 

a. Định nghĩa: 

- Hội chứng thận hƣ là đặc trƣng của bệnh cầu thận. gồm có 5 đặc điểm: đạm 

niệu>3,5g/N hay >40mg/h/m
2
 ở trẻ em; giảm albumin máu <3,5g/dL; tiểu máu 

có trụ hồng cầu; thƣờng không kèm tăng huyết áp, có thể có những đặc điểm 
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viêm mạch máu. Bệnh thƣờng có chƣc năng thận bảo tồn, nhƣng trong nhiều 

trƣờng hợp, có suy thận tiến triển khi có hội chứng thận hƣ kéo dài. 

b. Độc lập với nguy cơ suy thận diễn tiến, hội chứng thận hƣ tác động nhiều lên 

chuyển hóa, gây ảnh hƣởng đến sức khỏe toàn điện. Một số trƣờng hợp bệnh có 

thể tự giới hạn, và có những trƣờng hợp yêu cầu điều trị ức chê miễn dịch đặc 

hiệu. hầu hết bệnh nhân có thể bị tái phát hay bị mạn tính. Không phải tất cả 

bệnh nhân đều có đầy đủ triêu chứng của hội chứng thận hƣ, đôi khi bệnh nhân 

có thể không giảm albumin máu, và bệnh nhân không phù. Sự khác biệt này có 

thể do sự khác biệt về chuyển hóa protein của từng bệnh nhân, một vài bệnh 

nhân, có thể tăng tạo albumim đáp ứng đủ với tiểu đạm mức độ nặng, có thể có 

mức albumin máu bình thƣờng 

c. Dịch tễ: 

- Những nguyên nhân chính gây hội chúng thận hƣ sẽ đƣợc mô tả tại bảng 3.  

Bảng 3: bệnh cầu thận phổ biến gây hội chứng thận hƣ ở ngƣời trƣởng thành 

Bệnh cầu thận Yếu tố kết hợp  Xet nghiệm huyết thanh 

Sang thƣơng tối thiểu 

(MCD) 

Dị ứng, NSAIDS, bệnh Hodgkin Không 

Xơ chai cầu thận khu 

trú từng vùng (FSGS) 

Mỹ gốc Phi 

Nhiễm HIV 

Heroin, Pamidronate 

Không 

Anti HIV 

Không 

Bệnh cầu thận màng 

(MN) 

Thuốc: vàng, penicillamine, NSAIDS Anti-PLA2R antibody 

Nhiễm trùng: viểm gan B,C; sốt rét Anti HBs; anti HCV 

Viêm thận Lupus Anti dsDNA 

Bệnh lý ác tính: vú, phổi, đƣờng tiêu 

hóa 

 

Bệnh cầu thận màng 

tăng sinh type 1 

Viêm thận C4 C3↓, C4↓ 

Bệnh do lắng đọng bổ 

thể bất thƣờng 

Viêm thận C3 C3↓, C4 bình thƣờng 

Bênh cầu thận màng 

tăng sinh do 

Cryoglobulin 

Viêm gan siêu vie C Anti HCV, RF, C3↓, C4↓, 

CH50↓ 

Bệnh Amyloid Đa u tủy Định lƣợng chuỗi nhẹ tự do 

 Viêm khớp dạng thấp, dãn phế quản, 

Crohn, sốt địa trung hải gia đình 

Diện di đạm máu, điện di 

cố định miễn dịch, CRP 

Bênh thận do DTD   

- Những nguyên nhân hội chứng thận hƣ thƣờng gặp phân theo độ tuổi đƣợc mô 

tả tại bảng 3. MCD là sang thƣơng phổ biến cho mọi tuổi trong giai đoạn trẻ 
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em. Tỉ lệ FSGS tăng dân trong cộng đồng Mỹ gốc Phi, giải thích cho việc phổ 

biến của FSGS trong dân số trƣởng thành tại Mỹ nhƣng không phổ biến ở 

Châu âu 

Bảng 4: Sang thƣơng hội chứng thận hƣ theo độ tuổi  

 

      SANG THƢƠNG 

Tỉ lệ% 

TRẺ 

EM 

(<15 

TUỔI) 

THANH NIÊN TRUNG NIÊN 

DA 

TRẮNG 

DA 

ĐEN 

DA 

TRẮNG 

DA 

ĐEN 

Sang thƣơng tối thiểu 

(MCD) 

78 23 15 21 16 

Xơ chai càu thận khu trú 

từng vùng FSGS 

8 19 55 13 35 

Bệnh cầu thận màng 

(MN) 

2 24 26 37 24 

Bệnh cầu thận màng tăng 

sinh (MPGN) 

6 13 0 4 2 

Viêm cầu thận khác 6 14 2 12 12 

Amyloid 0 5 2 13 11 

 

d. Giảm albumin máu: sự tăng tổng hợp protein đáp ứng lại sự mất albumin qua 

đƣờng niệu, đồng thời làm tăng tỉ lệ protein phân tử lớn không mất qua thận trong 

máu dẫn tói tình trạng tăng đông và tăng lipid máu. 

e. Phù: do giảm thải ( thiểu niệu) do quá tải thể tích. Bệnh nhân giảm thể tích 

tuần hoàn, kích hoạt hệ thống renin angiotenrsin, giảm thải Na tại ống thận,. Đồng 

thời tăng vasopressin , giảm thải nƣớc.  

f. Rối loạn chuyển hóa  

- Cân bằng Nito âm: 

+ Bệnh nhân thƣờng mệt mỏi, mất tỉ khối cơ từ 10-20%, kèm theo tình trạng 

phù. 

+ Tái hấp thu albumin của ống thận không đáp ứng đƣợc mất albumin tại cầu 

thận 

+ Việc tăng nạp đạm không giảm đƣợc tình trạng này do đáp ứng huyết động 

tại cầu thận sẽ tăng áp lực cầu thận , làm tăng mất đạm qua thận nhiều hơn. 

Chế độ ăn giảm đạm giảm đạm niệu nhƣng cũng làm giảm albumin máu   
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- Tình trạng tăng đông:  

+ Gây tắc mạch thƣờng ở tĩnh mạch, đôi khi tắc động mạch. Thuyên tắc động 

mạch có thể gặp ở ngƣời trƣởng thành khi có tình trạng xơ vữa động mạch, 

tiến triển biến cố mạch vành và đột quỵ , nhƣng vẫn có thể xảy ra ở trẻ em, 

có thể thuyên tắc động mạch chính của chi. Tần suất 2% ở trẻ em và 10% ở 

ngƣời trƣởng thành, tỉ lệ này cao hơn trong bệnh cầu thận màng. Định lƣợng 

yếu tố đông máu không có giá trị tiên lƣợng nguy cơ thuyên tắc, albumin 

máu đƣợc sử dụng làm marker thay thế. Nguy cơ tăng cao khi albumin máu 

<2g/dL. 

+ Thuyên tắc tĩnh mạch thận là  một biến chứng quan trọng của HCTH, tỉ lệ 

có thể lên tới 8%, nhƣng nếu cố gắng tầm soát bang siêu âm  mạch máu hay 

chụp mạch máu cản quan thì tĩnh mạch, tỉ lệ này có thể lên tới 10%-50%. 

Triêu chứng cấp tính gồm: đau bên hông, tiểu máu, đôi khi có tổn thƣơng 

thận cấp nếu có huyết khối hai bên. Dù vậy, thƣờng có ít triệu chứng do có 

sự phát triển tuần hoàn bàng hệ. thuyên tắc phổi mới thật sự là biến chứng 

quan trọng. 

- Tăng lipid máu và tiểu lipid: 

+ Cholesterol máu có thể tăng đen 500mg/dL(13mmol/L) , nguy cơ xơ vũa 

động mạch, kết hợp vơi tình trạng tăng đông trong hội chứng thận hƣ, làm 

tăng nguy cơ bệnh mạch vành. Nhiêu bệnh nhân hội chứng thận hƣ sau 5 

đến 10 năm có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch: tăng huyết áp, ure máu cao. 

Bệnh nhân hội chứng thận hƣ có nguy cơ bệnh mạch vành cao gấp 5 lần, trừ 

sang thƣơng tối thiểu có thể do bệnh thƣờng đáp ứng tốt với thuốc, ít có 

tăng lipid máu kéo dài hơn các thể khác 

+ Nhiều chứng cứ lâm sàng đã chứng minh vai trò của statin trong điều trị, 

chậm diễn tiến bệnh thận mạn, có vai trò trong phòng ngừa bệnh lý tim 

mạch ở hội chứng thận hƣ nguyên phát. 

- Những rối loạn khác: 

+ Protein gắn kết vitamin D bị mất qua nƣớc tiểu, giảm vitamin D3, nhƣng 

lƣợng vitamin D tự do trong máu thì thƣờng không giảm, chứng nhuyễn 
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xƣơng và cƣờng tuyến cân giáp không kiểm soát hiếm gặp trong hôi chứng 

thận hƣ không suy thận, 

+ Globulin găn kết thyroxin cũng bị mất qua thận, và thyroxin trong máu 

giảm, nhƣng thyroxin tự do, và TSH thì bình thƣờng, nên bệnh nhân thƣờng 

không có triệu chứng nhƣợc giáp. 

+ Sụt giảm các khoáng chất nhƣ đồng, sắt, kẽm do mất các protein vận chuyển 

+ Albumin máu giàm, giảm khả năng vận chuyển gắn kết các thuốc trong 

máu. Dù vậy hầu hết các thuốc không cần chình liều trừ clofibrate, có thể 

gây hủy cơ nặng khi dùng liều bình thƣờng ở bệnh nhân hội chứng thận hƣ.  

g. Nhiễm trùng: 

- Bệnh nhân họi chứng thận hƣ thƣờng tăng nguy cơ nhiễm trùng. ở trẻ em đây 

là nguyên nhân gây tử vong phổ biến trƣớc khi corticoid có thể phát huy tác 

dụng. Viêm phúc mạc nguyên phát, ở trẻ em thƣờng cho pneumococci, thanh 

niên trƣởng thành, do đã tạo đƣợc kháng thể, nên tỉ lệ này rất hiếm, thƣờng 

viêm phúc mạc do β-hemolytic streptococci và vi khuẩn gram âm, nhƣng đến 

nay vẫn không có báo cáo nào ghi nhân do Staphylococus.  

- Viêm mô tế bào thƣơng bị ở những vùng phù nặng, thƣởng do β-hemolytic 

streptococci. 

- Tình trạng tăng nguy cơ nhiễm trùng thƣờng đƣợc lí giải do các nguyên nhân. 

Lƣợng dịch nhiều trong mô kẽ làm vi khuẩn dễ phát triển, da mỏng hơn, phù 

làm giảm các yếu tố miễn dịch tại chỗ, mất immunoglobin G và yếu tố bổ thể 

B (con đƣờng cạnh bên của đáp ứng miễn dịch),  giảm kẽm và transferrin do 

mất qua thận làm giảm chức năng bình thƣờng của tế bào lympho. Chức năng 

của đại thực bào cũng giảm, và trong một số trƣờng hợp HCTH ghi nhận giảm 

chức năng của lympho T, không rõ nguyên nhân. 

h. Tổn thương chức năng thận cấp và mạn: 

- Tổn thƣơng thận cấp: Nguyên nhân gồm: 

+ Giảm thể tích trƣớc thận  

+ Hoại tử ống thận cấp do giảm thể tích hay do nhiễm trùng 

+ Thuyên tắc tĩnh mạch thận 
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+ Những dạng tổn thƣơng của bệnh cầu thận chƣa biết (vd: viêm cầu thận liểm 

trên bệnh cầu thận màng) 

+ Tác dụng phụ của thƣớc 

+ Viêm ống thận mô kẽ cấp do dị ứng thuốc, gồm cả lợi tiểu 

+ Thay đổi huyết động tại thận do sử dụng các thuốc: NSAIDs, ức chế men 

chuyển, ức chế thụ thể. 

- Bệnh thận mạn: ngoại trừ sang thƣơng tối thiểu (MCD), hầu hết các nguyên 

nhân gây HCTH khác đểu có nguy cơ suy thận diễn tiến. Nguy cơ này tăng lên 

khi đạm niệu tăng, nặng khi đạm niệu >5g/N. Nguy cơ thấp khi đạm niệu 

<2g/N; lƣợng đạm niệu cao thể hiện tổn thƣơng nặng tại cầu thận. ngoài ra có 

nhiều chứng cứ cho thấy bản thân protein trong nƣớc tiểu có thể là chất độc với 

tế bào ống thận trong quá trình cố gắng tái hấp thu.  

6. Hội chứng viêm cầu thận 

a. Lâm sàng: 

- Trong viêm cầu thận, ghi nhận có tình trạng viêm tại cầu thận gây ra giảm độ 

lọc cầu thận, tiểu đạm dƣới mức hội chứng thận hƣ, phù, tăng huyết áp thứ 

phát do tăng giữ muối, tiểu máu có trụ hồng cầu. 

- Điển hình của viêm cầu thận là bệnh viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng, 

bệnh nhi thƣờng có thiều niệu nhanh, sụt cân, phù toàn thân trong vài ngày. 

Tiểu máu có màu nâu, nƣơc tiểu chứa hồng cầu và trụ hồng cầu, albumin máu 

có thể bình thƣờng. tăng thể tich tuần hoàn gây tăng huyết áp, phù phổi. 

- Phân biệt giữa hội chứng thạn hƣ và viêm cầu thận Bảng 5 những điểm phân 

biệt này không hoàn hảo để chần đoán phân biệt đặc biệt trong các bệnh hệ 

thống và một số bệnh cầu thận có thể có HCTH, hay viêm cầu thận hay kết hợp 

cả hai cùng lúc. 
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Bảng 5: phân biệt hội chứng thận hƣ và viêm cầu thận 

Lâm sàng 
Hội chứng thận hƣ Viêm cầu thận 

Diễn tiến cấp tính 
Âm ỉ Đột ngột 

Phù 
++++ ++ 

Huyết áp 
Bình thƣờng Tăng 

Áp lực tĩnh mạch cảnh 
Bình thƣờng/ giảm Tăng 

Đạm niệu 
++++ ++ 

Tiểu máu 
Có thể có/không +++ 

Trụ hông cầu 
Thƣờng ko có Có 

Albumin máu 
Thấp Bình thƣờng/ giảm nhẹ  

 

b. Nguyên nhân: 

-  Các xét nghiệm huyết thanh rất hữu dụng trong chẩn đoán bệnh, 

- Nguyên nhân đƣợc mô tả trong bảng 6 

Bảng 6: bệnh cầu thận phổ biến gây viêm cầu thận 

Bệnh  tại cầu thận Bệnh liên quan Xet nghiệm huyết thanh 

Viêm cầu thận hậu nhiễm liên 

cầu trùng 

Viêm họng, chốc lở ASO 

N
H

IỄ
M

 T
R

Ù
N

G
 Viêm nội tâm mạc 

nhiễm trùng 

Âm thổi tại tim Cấy máu, C3↓ 

Abcess  Cấy máu, C3,C4 bình 

thƣờng hay giảm 

Shunt Điều trị não úng thủy Cấy máu, C3↓ 

Bênh thận IgA Nhiễm trùng đƣờng tiêu 

hóa, hay hô hấp trên 

IgA huyết thanh↑ 

Viêm thận lupus Những dấu hiệu hệ thống 

khác của lupus 

ANA, anti-dsDNA; C3 

↓, C4↓ 
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7. Viêm cầu thận tiến triển nhanh 

a. Lâm sàng:   

- Đặc trƣng bởi một tình tràng tổn thƣơng cầu thận cấp và nặng nể, khiến thận 

mất chức năng rất nhanh trong vài ngày hay vài tuần. bệnh nhân có thể có hội 

chứng ure huyết cần cấp cứu, với tình trạng viêm cầu thận không thể tự giới 

hạn. bệnh thƣờng do tổn thƣơng tại thận của các bệnh tự miễn hệ thống. 

-  Bệnh chiếm khoảng 1% các trƣờng hợp viêm cầu thận, có thể gặp ở bất kì lứa 

tuổi nào, có thể khởi đầu sau một viêm họng hay viêm da 

b. Sang thương:  

- Hình liềm, Tăng sinh tể bào rộng ra ngoài mao quản xâm lấn nang Bowman, 

bóp chẹt các vi huyết quản,  hình ảnh viêm hoại tử cầu thận từng vùng, hay 

lâm sàng có biểu hiện những hội chứng có viêm mạch máu. Có thể phân loại 

thành 3 type: 

 Type I:lắng đọng IgG trên màng đáy + kháng thể kháng màng 20% 

 Type II: đặc hiệu với sự lắng đọng phức hợp miễn dich IgG và bổ thể 40% 

 Type III: không có lăng đọng miễn dịch trên cầu thận. 

- Một số trƣờng hợp nặng có thể có tổn thƣơng cả trong và ngoài mao quản, các 

cầu thận bị phá hủy hoàn toàn trong vòng vài ngày, trên miễn dịch huỳnh 

quang có lắng đọng lan tỏa chất fibrin trên các sang thƣơng liềm, IgG lăng 

đọng trên màng đáy tƣơng ứng với kháng thể kháng màng đáy. 

c. Nguyên nhân:   
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Bảng 7: nguyên nhân gây viêm cầu thận tiến triển nhanh 

Bênh  Dấu hiệu đi kèm Xét nghiệm huyết thanh 

Hội chứng GOODPASTURE Chảy máu tại phổi Kháng thể kháng màng đáy 

(antiGBM) kháng thể kháng 

nhân bạch cầu đa nhân trung 

tính (ANCA) 

V
iê

m
 m
ạc

h
 

m
áu

 

Viêm nút quanh động mach 

( Wegener) 

Tổn thƣơng đƣờng hô 

hấp trên và dƣới 

Cytoplasmic ANCA 

Viêm vi thể đa mạch máu Tổn thƣơng đa cơ quan Perinuclear ANCA (p 

ANCA) 

Pauci-immune crescentic 

GN 

Chỉ tổn thƣơng tại thận p-ANCA 

B
ện

h
 d

o
 p

h
ứ

c 

h
ợ

p
 m

iễ
n
 d
ịc

h
 LUPUS hệ thống (SLE) Biểu hiện tổn thƣơng đa 

cơ quan của Lupus 

ANA, anti-dsDNA; C3 ↓, 

C4↓ 

Viêm cầu thân hậu nhiễm 

liên cầu trung 

Viêm họng , lở miệng ASO ; C3 ↓, C4 bình thƣờng 

Bệnh thận IgA, henoch-

scholein purpura (HSP) 

Sẩn hồng ban ± đau 

bụng trong HSP 

Ig A máu tăng (30%) 

C3 và C4 bình thƣờng 

Viêm nội tâm mạc  Âm thổi tại tim, dấu 

hiệu nhiễm trùng toàn 

thân 

Cấy máu, ANCA,  

C3 ↓, C4 bình thƣờng 

8.  Bệnh thận mạn tiến triển 

a. Hầu hết bệnh cầu thân mạn, có tỉ lệ khoảng 25-50% sẽ diễn tiến suy thận từ 

từ. nếu bệnh nhân không có can thiệp điều trị, bệnh nhân sẽ xuất hiện tăng huyết 

áp, tiểu đạm và tổn thƣơng thận. bệnh cầu thận kéo dài sẽ làm chủ mô thận mờ 

ranh giới tủy vỏ.. lúc này sinh thiết thận sẽ khó khan hơn. 

b. Sang thƣơng: trên kính quang học, thƣờng sẽ ghi nhận đƣợc những dấu hiệu 

không đặc hiệu của bệnh thận giai đoạn cuối, nhƣ xơ chai cầu thận toàn phần, 

lan tỏa, xơ teo ống thận mô kẽ… miễn dịch huỳnh quang có thể hữu dụng hơn, 

cho thấy hình ảnh lắng đọng IgA trên màng đáy, trong bênh thận IgA. Thƣờng 

bệnh thận mạn thƣờng có hình ảnh thận không tốt, thận teo, mất giới hạn tủy vỏ, 

hạn chế chỉ định sinh thiết thận, nên thƣờng không xác định dƣợc nguyên nhân. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1.  Tổng quát 

 Trƣớc khi điều trị luôn cần xác định bệnh cầu thận nguyên phát hay không? Có 

cần điều trị đặc hiệu không? Ví dụ điều trị hết nhiễm trùng hay khối u ác tính có thể 

kiểm soát đƣợc viêm cầu thận. trong nhiều trƣờng hợp, có thể cân nhắc kết hợp giữa 

điều trị đặc hiệu với điều trị hỗ trợ. Điều trị hỗ trợ gồm: kiểm soát huyết áp, giảm đạm 

niệu, kiểm soát tình trạng phù, kiểm soát các tình trạng rối loạn chuyển hóa trong hội 
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chứng thận hƣ. Biện pháp điều trị hỗ trợ có thể không cần thiết trong những trƣờng hợp 

HCTH nguyên phát có khả năng khống chế đạm niệu nhanh nhƣ: sang thƣơng tối thiểu, 

hay trong bệnh thận IgA, hội chứng Alport, hội chứng màng đáy mỏng. 

 2. Tăng huyết áp 

a. Kiểm soát tốt huyết áp giúp giảm  nguy cơ tim mạch do tang huyết áp đồng 

thời làm chậm tiến trình suy thận.  trong Nghiên cứu MDRD, những bệnh nhân 

có đạm niệu trên 1g/N sẽ có kết cục tốt hơn nếu kiểm soát huyết 

áp<125/75mmHg. 
(20,21).

 KDIGO đề nghị huyêt áp bệnh nhân có tiểu đạm nên 

dƣới 130/80 mmHg
(22)

.  

b. Ức chế men chuyển và ức chế thụ thể đƣợc xem là lựa chọn hàng đầu trong 

điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân.
(23,25). 

 ức chế kênh Ca non DHP cũng có tác 

dụng giảm đạm niệu do có tác dụng dãn động mạch đến, nhƣng cần cân nhắc về 

an toàn khi sử dụng nếu bệnh nhân đang sử dụng ức chế men chuyển và ức chế 

thụ thể. 

c. Bệnh nhân cần thay đổi lối sống, ngay khi phát hiện tăng huyết áp: giảm muối 

trong chế độ ăn, giảm cân đạt BMI chuẩn, tập thể dục đều đặn, ngƣng thuốc lá. 

3. Giảm đạm niệu 

a.  Kiểm soát đạm niệu là chìa khóa trong quá trình giữ chức năng thận cho bệnh 

nhân có bệnh cầu thạn. diễn tiến suy thận có thể đƣợc kiểm soát nếu mức đạm 

niệu giảm đƣợc dƣới 0,5g/N.  

b. Những yếu tố làm giảm thải đạm qua thận hầu hết đều can thiệp đến huyết 

động tại thận, giảm kháng lực động mạch đi( ức chế men chuyển, ức chế thụ 

thể) các nhóm thuốc khác giảm áp lực trƣớc cầu thận. Cần chú ý nhóm ức chế 

Ca DHP, làm giãn động mạch đến, có thể gây tăng áp lực trong cầu thận và tăng 

tình trạng mất đạm qua màng lọc. Ức chế men chuyển và ƣc chế thụ thể có thể 

làm giảm đạm niệu trung bình từ 40-50%. Kết hợp ức chê men chuyển và ƣc 

chế thụ thể làm tăng nguy cơ suy thận cáp cho bệnh nhân già với bệnh lý mạch 

máu, đái thao đƣờng. Cả ức chế men chuyền và ức chê thụ thể đều làm giảm 

GFR, nếu giảm 10-30% , có thể xem sét tiếp tục sử dụng. nếu đạm niêu không 

giảm, dù đã sử dụng ức chế men chuyển, ức chế thụ thể ở liều cao nhât có thê 
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dung nạp, có thể thêm liều thấp kháng aldosterone, theo dõi kí biến chứng tăng 

kali máu 

c. Chế độ ăn giảm đạm, có thể làm giảm đạm niệu. tuy nhiên cần theo dõi sát để 

phòng suy dinh dƣỡng.  

4.  Kiểm soát mỡ máu 

a. Điều trị tăng lipid máu ở bệnh cầu thận tuân theo guideline cho dân số chung 

nhằm giảm biến cố bệnh tim mạch. Kết hợp statin/ezetimibe cho bệnh nhân trên 

50 tuổi bệnh thận mạn giai đoạn 3 đến 5. Statin đơn lẻ đƣợc sử dụng cho bệnh 

nhân trên 50 tuổi giai đoạn sớm hơn. Bệnh nhân trẻ tuổi, chỉ định statin khi có 

nguy cơ bệnh mạch vành, đái tháo đƣờng và dột quỵ 

b. Tác dụng phụ của các thuốc kiểm soát mỡ máu: hủy cơ vân thƣờng xảy ra khi 

sử dụng fibrate cho bênh  nhân có suy thận, cholestyramin có thể làm giảm LDL 

và tăng HDL tuy nhiên khó dung nạp do các tác dụng phụ trên đƣờng tiêu hóa. 

5.  Kiểm soát tránh các chất độc cho thận 

Cần tránh, cẩn thận khi sử dụng các chất sau trên bệnh nhân có bệnh lý cầu thận: 

NSAIDs, chất cản quang, một vài thuốc độc tế bào, kháng sinh đặc biệt 

aminoglycoside, những thuốc này cũng có thể gây ra bệnh cầu thận, suy thận hay hội 

chứng thận hƣ. Có một số nghi vấn PPI có thể tăng nguy cơ viêm ống thận mô kẽ cấp 

và bệnh thận mạn, dù vây vẫn nên sử dụng trong trƣờng hợp kháng H2 không hiệu quả. 

6.  Điều trị riêng trong HCTH: (một số vấn đề) 

a. Phù: 

-  Hội chứng thận hƣ có sự đề kháng lợi tiểu ngay cả khi chức năng thận bình 

thƣờng. 

- Lợi tiểu quai uống 2 lần một ngày đƣợc ƣa chuộng hơn nhằm kéo dài hiệu quả. 

Tuy nhiên, trong những trƣờng hợp năng, giảm khả năng hấp thu thuốc khi uống 

do phù nề thành ruột, lợi tiểu đƣờng tĩnh mạch bolus hay  duy trì nhằm tăng tác 

dụng của thuốc 

- Giảm phù không qua 1-2kg/Ngày 

- Tham khảo thêm sơ đồ 1 

b. Giảm đạm máu: 
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Đạm bổ sung 0,8-1g/kg/N, tăng bổ sung lƣợng carbohydrate. Những bệnh nhân 

có tiểu đạm nhiều cần bổ sung thêm lƣợng đạm mất qua nƣớc tiểu. 

c. Tăng đông: 

- Nguy cơ thuyên tắc tăng cao khi albumin máu<2,5g/dL 

- Sử dụng liều Heparin thấp dự phòng; heparin 5000dv tiêm dƣới da 2 lần/ngày 

khi albumin máu từ 2-2,5g/dL. 

- Sử dụng heparin trọng lƣợng phân tử thấp, hay warfarin khi albumin máu dƣới 

2g/dL
(13,30)

. Nếu chọn sử dụng warfarin duy trì INR từ 2 đến 3. 

- Thuốc kháng đông thế hệ mới đƣờng uống chƣa có nghiên cứu cho tình trạng 

này. 

  

Không đáp ứng 

Đáp ứng 

Không đáp ứng 

Không đáp ứng 

Không đáp ứng 

KIỂM SOÁT PHÙ TRONG HỘI CHỨNG THẬN 

HƯ 

Lợi tiểu quai uống 

(furosemide 40mg 2 lần) 

Bumetanide 1mg 2 lần/N 

Tăng liều gấp đôi cho đến khi 

có nước tiểu hay tới liều tối 

đa (furosemide-250mg, 

bumetanide 5mg) 

Tiếp tục duy trì 

liều lợi tiểu hiện 

tại 

Đáp ứng 

Đáp ứng 

uống thêm thiazide 

(hydrochlorothiazide 25-50mg/N 

Metolazone 2,5 -5mg/N) hay thêm 

Amiloride (bắt đầu với 5mg 

/lân/ngày 

Chuyển sang lợi tiểu quai tĩnh 

mạch: bolus furosemide 80mg tối 

đa 4 lần hay truyền tối đa 500mg/N 

Truyền tĩnh mạch albumin20% 

50-100ml. 

Sau đó, lợi tiểu tĩnh mạch 

Lọc máu 

Theo dõi K máu: 

Nếu có hạ K máu: 

Bổ sung K hay 

amiloride 5-20mg/N 

Hay Spinorolactone 

50-200mg/N 
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d. Kiểm soát nhiễm trùng: 

- Nếu có bằng chứng nhiễm trùng sử dụng kháng sinh tĩnh mạch phủ vi khuẩn 

pneumococci. Nếu tình trạng nhểm trùng vẫn diễn ra, đinh lƣợng IgG, nếu 

<600mg/dl; bổ sung IgG  10 đến 15g đƣờng tĩnh mạch. 

7. Điều trị đặc hiệu 

a. Bênh cầu thận hầu hết đều có quá trình miễn dịch của cơ thể, điều trị hỗ trợ 

khống chế quá trình miễn dịch hệ thống hay tại chỗ. Bênh nhân  mắc bệnh cầu 

thận do quá trình ức chế các kháng nguyên ngoại sinh, việc điều trị loại bỏ 

kháng nguyên này nhƣ sử dụng kháng sinh trong viêm cầu thận do viêm nội tâm 

mạc nhiễm trùng. Hay sử dụng kháng virus trong điểu trị bệnh cầu thận do 

nhiễm viêm gan C. 

b. Phần lớn những trƣờng hợp viêm cầu thận càng nặng càng cấp tính, thì càng 

đáp úng với điẻu trị ức chế miễn dich. ức chế mien dịch trong một vài trƣờng 

hợp viêm cầu thận mạn thƣờng ít phát huy tác dụng. khi chức năng thận giảm 

nhanh chóng trong viêm cầu thận tiến triển nhanh, các thuốc ức chê miễn dịch 

mạnh có thể đƣợc sủ dụng trong thời gian ngắn,  Hầu hết các phƣơng pháp ức 

chế miễn dịch đều có thể dẫn đến viêm hayn nhiễm trùng nhiều mức độ. Trong 

tình trạng cấp tính, thƣờng điều trị tấn công trên diện rộng, và những điều trị 

chuyên biệt hơn thƣờng không có. Mặc dù từ năm 1970 đến nay, đã có sự gia 

tăng hiểu biết đáng kể về cơ chế miễn dịch trong bệnh cầu thận, nhƣng các lieu 

pháp điều tri vẫn chƣa thể cụ thể và chính xác hơn, những thuốc điều trị phổ 

biến đên nay là corticoid, azathioprine, cyclophosphamide. Những thuốc mới 

hơn sử dụng trong cấy ghép nhƣ: cyclosporine, tacrolimus, mycophenolate 

mofetil hay những chất sử dụng trong điều trị ung thƣ nhƣ rituximab  đƣợc chỉ 

định trong những bệnh cầu thận. Gần đây có một số yếu tố mới đang đƣợc 

nghiên cứu sử dụng trong bệnh cầu thận nhƣ: thay đổi quá trình viêm(vi dụ: ức 

chế Tyrosin kinase), ức chế lympho B( ức chế yếu tố kích hoạt lympho B). 

c. Việc sử dụng ức chế miễn dịch trên bệnh cầu thận còn những hạn chế nhất 

định, trong một số bệnh chỉ mới có những báo cáo hàng loại ca, thử nghiệm nhỏ 

do khó có thể tiến hành các nghiên cứu lớn hơn, hay các nghiên cứu đa trung 

tâm,. Bệnh cầu thận nếu gây ra những tổn thƣơng nặng trên cầy thận, tình trạng 
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suy thận và tiểu đạm có thể tiếp tục diễn tiến không theo con đƣờng miễn dịch 

nữa, trở nen kém đáp ứng với điều trị ức chê miễn dich. 

d. Thật không may, hầu hết các trƣờng hợp lâm sàng thiếu các xét nghiêm 

không xâm lấn để đánh giá sự hoạt động của bệnh. Do dự đáp ứng của bệnh với 

ƣc chế miễn dich không ổn định, do đó bắt buốc đánh giad hoạt dông của bệnh, 

để cân nhắc với tác dụng phụ của điều trị. Việc điều trị ức chế miễn dịch có thể 

gây bùng phát lao, viêm gan siêu vi, hay hội chứng tăng nhiễm ở bệnh nhân 

nhiễm giun lƣơn do đó cần xét nghiệm những bệnh này trƣơc khi điều trị. 

e. Các tác nhân alkyl hóa nhƣ cyclophosphamide và chlorambucil có độc tính 

nhiều. sử dụng ngắn hạn bệnh nhân thƣờng có giảm bạch cầu, rụng tóc, gây vô 

sinh( liều tích lũy cyclophosphamide la 200mg/kg, chlorambucil 10mg/kg); làm 

tăng tỉ lệ leucemie(tổng liều cyclophosphamide >80g/kg hay chlorambucil>7g). 

khi điều trị kéo đài trên 6 tháng, gây kích thích bang quang, có thể gây viêm 

bang quang xuất huyết và ung thƣ bang quang. Có thể giảm các tác dụng phụ 

này hơn khi dùng tĩnh mạch, bằng cach lợi tiểu tốt và bổ sung Mesna, liều 

mesna bằng liều cyclophosphamind- 20 % truyên tĩnh mạch cùng 

cyclophosphamide, 80% chia làm 2 liều uống sau 2h 6h sau liều đầu. 

f. Việc chọn lựa thuốc và liệu trình tùy theo từng bệnh nguyên và sang thƣơng 

và đáp ứng của bệnh nhân. 

8. Điều trị viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng 

a. Gồm điều trị hỗ trợ, điều trị biến chứng của viêm cầu thận. 

b. Kháng sinh: chỉ sử dụng ki bệnh nhan còn dấu hiệu nhiễm liên cầu, sử dụng 

từ 10-12 ngày 

- Penicilline 1MUI/ ngƣời lớn, 0,5 MUI/trẻ em 

- Nếu bệnh nhân dị ứng penicillin, có thể dùng erythromicin0,2g -5 viên/ngày 

hay tetraciline 

c. Bênh nhân cần nghỉ ngơi tuyệt đối từ 3 tuần đến 1 tháng, sau đó trở lại hoạt 

động từ từ, tiểu đạm và tiểu máu vi thể có thể tồn tại từ 6 tuần đến 2 tháng  

9. Điều trị suy thận cấp (xem bài tổn thƣơng thận cấp): bệnh có thể suy 

thận cấp thiểu niệu, phù phổi cấp, hội chứng ure huyết , tăng kali máu.. 
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10.  Điều trị viêm cầu thận cấp thể tiến triển nhanh và ác tính 

a. Type I: 

- Prednisolone 5mg : 2-3mg/kg/24h phối hợp với cyclophosphamide 1-

3mg/kg.ngày hoặc Chlorambucil 0,15-0,2mg/kg/ngày. Thời gian điều trị từ 2 -4 

tháng. 

- Phối hợp thay huyết tƣơng 2-4 lít 

b. Type II: 

- Methylprednisolone 30mg/kg IV x3 lần trong 2 ngày sau đó duy trì 

prednisolone1-3mg/kg/ngày trong nhiều tháng. 

c. Type III: 

- Điều trị nhƣ type II kết hợp thêm Heparin và cyclophosphamide. 

- Phối hợp vơi Heparin 5000-10000dv trong 4-8 tuần. 
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VIÊM THẬN LUPUS 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

Định nghĩa: Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn điển hình. Biểu hiện tổn 

thƣơng thận rất thƣờng gặp ở những bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống mà tổn thƣơng 

chủ yếu là ở cầu thận. Viêm thận lupus đã đƣợc nhiều tác giả coi là một mẫu hình bệnh 

lý kiểu “phức hợp miễn dịch ” đó là đáp ứng quá mẫn típ III. Theo nhiều tác giả thì tỷ 

lệ biểu hiện thận ở bệnh nhân Lupus dao động từ 60-75%.  

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán lupus: Theo tiêu chuẩn Hội khớp học Hoa Kỳ (ARC 1997): 

- Bệnh nhân đƣợc chẩn đoán Lupus khi có ít nhất 4 trong 11 tiêu chuẩn hiện 

diện vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình bệnh, không bắt buộc phải 

xảy ra đồng thời. 

Bảng 1: tiêu chuẩn chẩn đoán lupus theo hội khớp học Hoa Kỳ 

1. Hồng ban ở má Hồng ban tẩm nhuận, phẳng hay gồ lên, ở 2 gò má 

2. Hồng ban dạng đĩa 

 

Mảng hồng ban gồ lên, tạo vẩy sừng, và bít các nang 

lông, có thể kèm teo da. 

3. Nhạy cảm ánh sang Nổi hồng ban khi tiếp xúc với ánh sang  

4. Loét miệng Loét ở miệng và ở hầu mũi 

5. Viêm khớp Viêm khớp không bào mòn ảnh hƣởng đến ít nhất 2 

khớp ngoại biên biểu hiện bằng sƣng hay tràn dịch 

khớp 

6. Viêm thanh mạc Viêm màng phổi hoặc màng tim 

7. Bất thƣờng ở thận Đạm niệu trên 0,5g/ ngày hoặc trụ tế bào 

8. Bất thƣờng về thần kinh Co giật, rối loạn tâm thần không do nguyên nhân nào 

khác 

9. Bất thƣờng về huyết học Thiếu máu tán huyết hoặc giảm bạch cầu(< 4000/ul), 

hoặc giảm lympho(<1500/ul), hoặc giảm tiểu 

cầu(<100000/ul), sau khi loại trừ nguyên nhân do 

thuốc 

10. Bất thƣờng về miễn dịch Anti ds DNA (+), hoặc anti-Sm(+), hoặc 

antiphospholipid 

11. Kháng thể kháng nhân Kháng thể kháng nhân (+) 

2. Chẩn đoán viêm thận lupus 
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Bệnh nhân đƣợc chẩn đoán Lupus theo tiêu chuẩn Hội khớp học Hoa Kỳ (ARC 

1997).  

Bệnh nhân sẽ đƣợc chẩn đoán trên lâm sàng nếu có ít nhất một trong các biểu 

hiện sau: 

- Tiểu máu vi thể (hoặc đại thể). 

- Tiểu đạm: thƣờng kèm với tiểu máu vi thể. 

- Hội chứng thận hƣ: thƣờng là biểu hiện của viêm thận nặng. 

- Suy thận: có thể là suy thận tiến triển nhanh hoặc là suy thận mạn 

Bệnh nhân viêm thận không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán lupus, nhƣng sinh thiết 

thận có lắng đọng đầy đủ các phức hợp miễn dịch thì vẫn đƣợc chẩn đoán viêm thận 

lupus. 

Các xét nghiệm cần thực hiện để tầm soát viêm thận lupus: Công thức máu, urê, 

creatinin, protein, bilan Lipid máu, kháng thể kháng nhân, C3, C4, anti ds DNA, tổng 

phân tích nƣớc tiểu, cặn lắng nƣớc tiểu, cặn Addis, đạm niệu 24g, xquang phổi, siêu 

âm bụng, tầm soát viêm gan siêu vi B- C,.. 

3. Chẩn đoán giải phẫu bệnh viêm thận Lupus 

Tất cả bệnh nhân viêm thận lupus đều nên đƣợc sinh thiết thận. 

WHO (1995) phân loại lupus lầm loại chính, đánh dấu từ I-IV: 

Loại I: cầu thận bình thƣờng (normal glomeruli). 

Loại II: viêm cầu thận trung mô lupus (mesangial lupus glomerulonephritis). 

Loại III: viêm cầu thận tăng sinh khu trú và từng phần (proliferave lupus 

glomerulonephritis). 

Loại IV: viêm cầu thận lupus tăng sinh lan tỏa (diffuse proliferative lupus 

glomerulonephritis). 

Loại V: viêm vi cầu thận màng lupus (membranous lupus glomerulonephritis). 

Loại VI: xơ hóa cầu thận (advanced glomerulonephritis). 

Sự chuyển loại: có thể có sự chuyển đổi từ loại này sang loại khác khi làm sinh 

thiết lần 2. 

III. ĐIỀU TRỊ   

1. Nguyên tắc 
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- Chƣa có điều trị đặc hiệu. Các thuốc sử dụng chủ yếu là ức chế quá trình viêm 

hoặc can thiệp vào chức năng miễn dịch. 

- Điều trị các đợt kịch phát xen kẽ các đợt bệnh ổn định.  

- Cân nhắc giữa tác dụng chính và tác dụng phụ của thuốc. 

- Điều trị các biểu hiện ngoài thận của bệnh Lupus  

2. Mục tiêu 

- Nhanh chóng phục hồi chức năng thận. 

- Tránh gây tổn thƣơng thêm cho thận. 

- Hạn chế tiến triển đến suy thận mạn tính.  

3. Điều trị 

a. Các thuốc được dùng trong điều trị lupus: 

- Nsaid, salicylate. 

- Chloroquine. 

- Methotrexate. 

- Glucocorticoid: prednisolone, Methylprednisolone. 

- Cyclophosphamide. 

- Mycophenolate mofetil.  

- Azathioprine. 

- Rituximab. 

- Tacrolimus. 

b. Các thuốc hỗ trợ: 

- Thuốc ức chế hệ renin angiotensin: ức chế men chuyển và ức chế thụ thể làm 

giảm đạm niệu. 

- Điều trị thuốc hạ huyết áp. 

- Thuốc điều trị rối loạn lipid máu. 

- Thuốc bảo vệ xƣơng: vitamin D, canxi, biphosphate. 

- Thuốc chống huyết khối. 

c. Điều trị cụ thể 

A. Dựa trên tổn thương mô bệnh học thận:  

Viêm thận lupus class I: chỉ điều trị những biểu hiện ngoài thận. 
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Viêm thận lupus class II: điều trị những biểu hiện ngoài thận. Cần theo dõi 

định kỳ mỗi 1-2 tháng, xét nghiệm nƣớc tiểu, chức năng thận, tốt nhất là C3,C4 và anti- 

ds DNA nhằm phát hiện kịp thời trƣờng hợp viêm thận lupus bùng phát và chuyển sang 

loại nặng hơn. Khi có tình trạng lâm sàng nặng nên cần sinh thiết lại thận. Nếu có thay 

đổi về thể tổn thƣơng mô bệnh học thận sẽ điều trị nhƣ thể tổn thƣơng (class) mới.  

Viêm thận lupus class III: tổn thƣơng nhẹ chủ yếu điều trị bằng liệu pháp 

corticoids. Nếu tổn thƣơng nặng điều trị nhƣ viêm cầu thận lupus type IV. 

Viêm thận lupus class IV: là thể nặng nhất, cần điều trị tích cực. Có nhiều 

thuốc ức chế miễn dịch có thể lựa chọn tùy thuộc vào bệnh nhân có chống chỉ định với 

nhóm nào, có thể lựa chọn một trong những phác đồ sau đây: 

 Phác đồ prednisone uống đơn thuần: 

 -Tấn công: Prednisolon (hoặc cùng nhóm tính liều tƣơng đƣơng) 1mg/kg/24h 

hoặc 2mg/kg/cách ngày trong 4-8tuần, không quá 80mg/ngày và không quá 120  mg 

cách ngày. 

- Giảm liều dần khi lâm sàng cho phép: prednosone 5-10mg/ngày hoặc 

20mg/cách ngày trong mỗi tuần cho đến liều tối thiểu có thể kiểm soát đƣợc triệu 

chứng ngoài thận nhƣng ≥ 0,25 mg/kg/ngày. 

- Nếu không đáp ứng hoặc đáp ứng một phần thì chuyển sang phác đồ có dùng 

thuốc độc tế bào. 

  Phác đồ prednisone uống phối hợp thuốc độc tế bào: 

Prednisolon: Tấn công 1mg/kg/24h hoặc 2mg/kg/cách ngày trong 4-8tuần, 

không quá 80mg/ngày và không quá 120  mg cách ngày. Giảm liều dần khi lâm sàng 

cho phép: prednosone 5-10mg/ngày hoặc 20mg/cách ngày trong mỗi tuần, cho đến liều 

tối thiểu có thể kiểm soát đƣợc triệu chứng ngoài thận nhƣng ≥ 0,25 mg/kg/ngày. 

Kết hợp một trong các thuốc độc tế bào: 

- Cyclophosphamid uống 2mg/kg/ngày trong 3 tháng. Tấn công trong 1,5 – 2 

tháng, sau đó giảm liều củng cố bằng nửa liều tấn công và duy trì liều thấp ≈ 

50mg/24h, thời gian điều trị không nên quá 1 năm.  

 - Cyclosporine A: 3 – 4mg/kg/24h từ 1,5 – 3 tháng hoặc hơn, phối hợp với liều 

thấp corticoids (≈ 20mg/24h) nếu điều trị corticoids và các thuốc ức chế miễn dịch 
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khác ít tác dụng. Sau đó giảm xuống liều duy trì khoảng 2mg/kg/24h có thể hàng năm. 

Tuy nhiên bệnh cũng hay tái phát sau khi giảm liều hoặc dừng thuốc. 

- Mycophenolate Mofetil: Đƣợc dùng rộng rãi trong chống đào thải tạng ghép. 

Gần đây MMF đƣa vào điều trị viêm thận lupus do: làm giảm protein niệu và hồng cầu 

niệu, đƣa nồng độ bổ thể về mức bình thƣờng, tăng nồng độ albumin máu, tỷ lệ tái phát 

thấp và ít tác dụng phụ. Liều dùng ban đầu từ 2- 3g/24h có thể dùng kéo dài tới 12 

tháng. 

-Azathioprine uống liều 2,5 – 3mg/kg/24h từ 1,5 – 2 tháng, sau đó giảm liều 

củng cố bằng nửa liều tấn công và duy trì liều thấp 50mg/24h trong 1 năm hoặc hơn 

nếu bệnh nhân dung nạp đƣợc thuốc. 

  Nếu bệnh nhân không đáp ứng, đáp ứng kém hoặc có biểu hiện lâm sàng  nặng  

ngay từ đầu có thể dùng liều bolus (liều mạnh) methylprednison hoặc 

cyclophosphamide theo liệu trình nhƣ sau: 

 - Methylprednison: 1000mg pha trong dung dịch Natri 0,9% hoặc glucose 5% 

truyền tĩnh mạch chậm trên một giờ, 3 ngày liên tục, sau đó tiếp tục liều uống 0,5-

1mg/kg/24h, có thể nhắc lại mỗi tháng 1 liều đơn (1 ngày) trong 6 tháng.  

- Cyclophosphamide : Dùng (0,5g – 1g/m2 diện tích cơ thể) pha truyền tĩnh 

mạch 1 tháng 1 lần trong 6 tháng, sau đó 3 tháng 1 lần có thể đến 9 lần tùy theo đáp 

ứng của bệnh nhân.  

Viêm thận lupus class V: Tiên lƣợng tốt hơn loại IV. Chủ yếu là prednisone 

uống với liều tƣơng tự nhƣ trên, giảm liều tối thiểu có thể. Có thể phối hợp với 

cyclophosphamide uống 2mg/kg/ngày trong 2-3 tháng nếu lâm sàng chƣa đáp ứng với 

prednisone uống đơn thuần. 

Viêm thận lupus class VI: Đây là giai đoạn muộn. Nếu số cầu thận xơ hóa, teo 

ống thận, xơ hóa mô kẽ chƣa quá nhiều và vẫn còn những sang thƣơng hoạt động thì có 

thể điều trị tấn công thử một đợt với corticoid kết hợp với thuốc độc tế  bào. Nếu đáp 

ứng thì chuyển sang duy trì. Còn nếu không đáp ứng thì ngƣng để tránh tác dụng phụ. 

Nếu cầu thận bị xơ hóa nặng, teo ống thận, xơ hóa mô kẽ nhiều, suy thận nhiều 

thì không còn chỉ định điều trị đặc hiệu viêm thận lupus nữa, chủ yếu điều trị giảm bớt 

triệu chứng  ngoài thận nếu có. 
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Bảng 2: Phác đồ điều trị lupus 

 

B. Dựa vào lâm sàng: 

- Bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, đạm niệu ≤ 1g/24g, không có hồng 

cầu niệu hoặc hồng cầu niệu ít: chủ yếu điều triệu chứng ngoài thận. 

- Trong trƣờng hợp bệnh nhân bị hội chứng thận hƣ phù quá nhiều không thể 

sinh thiết đƣợc: có thể là loại III, IV hoặc V. Nếu có kèm một trong các biểu hiện nặng 

nhƣ  suy thận, tăng huyết áp, tiểu máu nhiều, trụ hồng cầu thì thì có thể điểu trị nhƣ 

loại IV bằng cách phối hợp corticoid và thuốc độc tế bào. Còn nếu không có biểu hiện 

trên thì có thể điều trị  prednisone  uống đơn thuần. Khi bệnh nhân bớt phù sẽ sinh thiết 

thận và điều chỉnh lại. 

C  Các phương pháp mới điều trị viêm thận Lupus đang được đưa vào thử nghiệm 

lâm sàng: 

-  Kháng thể đơn dòng (Rituximax): tiêu diệt tế bào Lympho B (đƣợc cho là có 

vai trò trung tâm). 

- Lọc huyết tƣơng (plasmapheresis-plasma exchange):  

 cyclophosphamide 

 cyclophosporine 
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Thay 3-4 lít huyết tƣơng mỗi tuần bằng huyết tƣơng hay sản phẩm thay thế. 

Đƣợc chỉ định đặc biệt cho những bệnh nhân có bằng chứng tăng rõ rệt phức hợp miễn 

dịch lƣu hành. Đồng thời vẫn phải kết hợp điều trị tấn công bằng corticoids và các 

thuốc ức chế miễn dịch. 

-  Điều trị các biểu hiện ngoài thận và biến chứng của bệnh lupus ban đỏ hệ 

thống. Những biểu hiện ngoài thận nặng hơn bao gồm viêm khớp không đáp ứng với 

thuốc kháng viêm giảm đau không steroids, viêm tràn dịch màng tim, màng phổi; viêm 

cơ tim, biểu hiện não, viêm phổi do Lupus cần sử dụng liệu pháp corticoid và điều trị 

hỗ trợ theo chuyên khoa, tùy theo tình trạng của bệnh nhân.  

IV. THEO DÕI 

1. Theo dõi diễn tiến bệnh: 

- Tái khám mỗi tháng: thử lại công thức máu, tổng phân tích nƣớc tiểu (đạm, 

glucose, hồng cầu, bạch cầu, trụ niệu, creatinin niệu) và creatinin máu. 

- Đáng giá hoạt tính của các biểu hiện pupus ngoài thận, khớp, da, thần kinh, 

huyết học, tim mạch và các cơ quan khác, các xét nghiệm tƣơng ứng nếu cần. 

- Xét nghiệm mỗi 3 tháng: C3, C4, Anti ds DNA; nếu là hội chứng thận hƣ: 

protid máu, biland lipid ( nếu lipid máu tăng kéo dài, xét chỉ định dùng statin). 

2. Theo dõi và xử trí các biến chứng của điều trị: 

a. Nhiễm trùng: 

Lao phổi, viêm phổi, nhiễm Herpes Zoster-Varicella (zona),… 

b. Tác dụng phụ của corticoid: 

Tăng huyết áp, tiểu đƣờng, viêm loét dạ dày tá tràng. 

Rối loạn tâm thần: cần phân biệt với biến chứng thần kinh do lupus hoặc 

nhiễm trùng thần kinh trung ƣơng. 

Đục thủy tinh thể, loãng xƣơng, hoại tử xƣơng do thiếu máu. 

Vẻ mặt Cushing 

Chậm tăng trƣởng ở trẻ em. 

c. Tác dụng phụ của cyclophosphamide: 

- Giảm bạch cầu hạt, rụng tóc, viêm bàng quang xuất huyết,vô sinh. 

- SIADH:ít gặp, hạ natri máu trong 24g đầu sau truyền tĩnh mạch 

cyclophosphamide. 
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- Tóc sẽ mọc lại sau khi ngƣng thuốc. 

- Viêm gan: ít gặp, tuyệt đối không dùng lại cyclophosphamide. 

- Ung thƣ: K bang quang, bệnh bạch cầu, cần theo dõi lâu ngày. 

3. Tác dụng phụ Cyclosporine A: suy gan, suy thận, tăng nguy cơ ung thƣ. 

4. Tác dụng phụ Azathioprine: gây độc cho tủy xƣơng làm giảm bạch cầu, giảm 

tiểu cầu, thiếu máu, tăng nguy cơ gây ung thƣ.  
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Phụ lục 1 

TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN LUPUS CỦA SLICC 2012 

Phân loại Systemic Lupus International Collaborating Clinics SLICC 2012 

 Tiêu chuẩn lâm sàng: 

1. Tổn thƣơng da cấp/ bán cấp tính 

2. Tổn thƣơng da mạn tính (discoid lupus) 

3. Loét miệng/ mũi 

4. Rụng tóc không để sẹo (tóc thƣa lan tỏa hoặc tóc dễ rụng) khi không có nguyên nhân 

khác nhƣ hói, do thuốc, thiếu sắt hoặc hói do androgen 

5. Viêm khớp 

 Viêm màng hoạt dịch khớp do BS ghi nhận có phù ít nhất 2 khớp hoặc 

 Đau khớp kèm cứng khớp buổi sáng 

6. Viêm các màng 

7. Viêm thận 

 Tỷ lệ protein/creatinin (hay Protein 24h) ≥ 0,5g 

 Trụ hồng cầu 

8. Thần kinh: co giật, rối loạn tâm thần, viêm đơn dây thần kinh, viêm tủy, bệnh thần 

kinh ngoại biên hoặc TK sọ, viêm não 

9. Thiếu máu tán huyết 

10. Giảm bạch cầu (<4000/mm
3
 trong ít nhất 1 lần thử) hay 

 Giảm lymphocyte (<1000/mm
3
 ít nhất 1 lần thử) 

11. Giảm tiểu cầu (<100000/mm
3
 ít nhất 1 lần thƣu) 

 Tiêu chuẩn miễn dịch 

1. Kháng thể kháng nhân: hiệu giá cao hơn bình thƣờng 

2. Anti dsDNA: hiệu giá gấp 2 lần bình thƣờng với kỹ thuật ELISA 

3. Anti-Sm Antibody 

4. Antiphospholipid Antibody (+) nếu dƣơng tính 1 trong các xét nghiệm sau 

 Lupus anticoagulant dƣơng tính 

 VDRL dƣơng tính giả 

 Anticardiolipin Ab (IgA, IgG, IgM) tăng gấp 2 bình thƣờng 

 Anti β2 glycoprotein I dƣơng tính (IgA, IgG, IgM) 
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5. Giảm bổ thể: 

 Giảm C3 

 Giảm C4 

 Giảm CH50 

6. Coombs test trực tiếp dƣơng tính khi không có thiếu máu tán huyết 

 Chẩn đoán lupus nếu có 4 tiêu chuẩn dƣơng tính, trong đó phải có ít nhất 1 tiêu 

chuẩn lâm sàng và 1 tiêu chuẩn miễn dịch. 
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CƠN HEN PHẾ QUẢN 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa 

a. Định nghĩa bệnh hen: 

- Hen phế quản là bệnh viêm mạn tính đƣờng thở do nhiều nguyên nhân khác 

nhau làm đƣờng thở bị hẹp lại gây tắc nghẽn lan tỏa do thành đƣờng thở dày lên và co 

thắt. 

- Triệu chứng hen bao gồm nhiều đợt khò khè, khó thở, nặng ngực và ho đặc 

biệt là ban đêm và lúc trời gần sáng. 

b. Định nghĩa cơn hen: 

- Là các giai đoạn nặng lên của từng triệu chứng hen: Khó thở, ho, khò khè, 

nặng ngực, thở rít với lƣu lƣợng đỉnh giảm hơn bình thƣờng. 

- Hen nặng nguy kịch hay hen ác tính là một cấp cứu nội khoa, không đáp ứng 

với điều trị dãn phế quản tích cực ban đầu tại phòng cấp cứu, bệnh nhân khó thở ngày 

càng nặng dần. Triệu chứng thƣờng xãy ra vài ngày sau nhiễm virus, tiếp xúc dị 

nguyên hay yếu tố kích thích, không khí lạnh. Đa phần xảy ra trên những bệnh nhân sử 

dụng thuốc không đầy đủ, nhất là kháng viêm, bệnh nhân lạm dụng thuốc cắt cơn và 

không tuân thủ điều trị. 

 2. Tiêu chí kiểm soát hen: Yếu tố nguy cơ 

- Các mức kiểm soát hen: 

+ Kiểm soát 

+ Kiểm soát một phần 

+ Không kiểm soát 

- Tiêu chí kiểm soát hen: 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1. Có triệu chứng ban ngày ≤ 2 lần/ tuần 

2. Dùng thuốc giảm triệu chứng ≤ 2 lần/ tuần. 

3. Không triệu chứng ban đêm 

4. Không giới hạn hoạt động 

5. PEF hoặc FEV1 > 80% 

( TE: không kể tiêu chí này) 

* Đạt 5 tiêu chí → kiểm soát 

* Đạt 3 - 4 tiêu chí → kiểm soát một phần 

* Đạt 0 -2 tiêu chí → không kiểm soát 

* Cơn hen cấp 
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3. Nguyên nhân: Các yếu tố nguyên nhân gây cơn hen là: 

-  Dị nguyên trong nhà: mạt bụi nhà, lông thú ( chó, mèo, chuột…),gián, nấm 

mốc, thuốc, hóa chất 

- Dị nguyên ngoài nhà: bụi đƣờng phố, phấn hoa, nấm mốc, hóa chất, chất lên 

men, yếu tố nhiễm trùng (chủ yếu là virus), các loại khói 

- Nhiễm trùng: chủ yếu là virus 

-  Các yếu tố nghề nghiệp: than, bụi bông, hóa chất 

- Thuốc lá: Hút thuốc chủ động và bị động 

-  Ô nhiễm môi trƣờng không khí: Khí thải của các phƣơng tiện giao thông, các 

loại khí ô nhiễm, hóa chất. 

4. Nhận biết giai đoạn diễn biến tự nhiên một cơn hen cấp 

DỌA VÀO CƠN CẤP Xuất hiện ≥ 3 tiêu chí hen không kiểm soát 

CƠN CẤP THẬT SỰ Triệu chứng hen “nặng nề” hơn và “kéo dài “ hơn 

NGAY SAU CƠN CẤP Nhu cầu dùng thuốc giảm triệu chứng < 1 lần/4h 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng: 

Cơn hen điển hình với khó thở thì thở ra, co kéo cơ hô hấp phụ, có tiếng khò 

khè, ho khan hoặc khạc đàm nhầy trắng. Nghe phổi có ran rít. 

Các triệu chứng có thể khác nhau tùy mức độ nặng của cơn hen. 

2. Cận lâm sàng 

- Lƣu lƣợng đỉnh thở ra giảm trong cơn hen trung bình, nặng, nguy kịch. 

- Khí máu động mạch: Oxy máu có thể giảm. CO2 máu tăng, tăng PaCO2 máu 

phản ánh tình trạng giảm thông khí phế nang, dấu hiệu không có trong các cơn hen nhẹ 

và trung bình. 

- X quang ngực thẳng: Tràn khí màng phổi, viêm phổi, suy tim 

- Tổng phân tích tế bào máu: Bạch cầu tăng, Neutrophil chiếm ƣu thế trong 

nhiễm trùng. 

- Điện giải đồ: hạ Kali, hạ Magne 

3. Chẩn đoán xác định:  

Chẩn đoán xác định cơn hen cấp là chẩn đoán lâm sàng dựa trên chứng cứ: 

+ Bệnh nhân đã có bệnh hen từ trƣớc. 
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+ Tăng nặng các triệu chứng hen so với trƣớc đây. 

Chẩn đoán xác định cơn hen cấp là chẩn đoán loại trừ các bệnh khác có bệnh 

cảnh lâm sàng nhƣ cơn hen cấp. 

4. Chẩn đoán phân biệt: 

- Suy tim trái cấp 

- Đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

- Tràn khí màng phổi 

- Thuyên tắc động mạch phổi 

- Dị vật đƣờng thở 

5. Các xét nghiệm giúp chẩn đoán phân biệt: 

- X quang ngực thẳng: phân biệt suy tim, tràn khí màng phổi, dị vật đƣờng thở 

cản quang, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (thể ứ khí phế nang) 

- ECG: thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim gây suy tim, thuyên tắc phổi 

-  Siêu âm tim: suy tim trái, tăng áp động mạch phổi.           

6. Đánh giá mức độ nặng của cơn hen: 

Thông số Nhẹ Trung bình Nặng Nguy kịch 

1.Khó thở Khi đi lại Khi nói chuyện, 

ăn khó 

Khi nghỉ Thở ngáp 

2.Tƣ thế Nằm Thích ngồi hơn Ngồi cúi ngƣời 

ra trƣớc 

 

3.Nói Cả câu Cụm từ Từng từ Không nói nổi 

4.Tri giác Có thể kích 

thích 

Thƣờng kích 

thích, vật vã 

Kích thích, vật 

vã 

Lơ mơ, lú lẫn 

5.Nhịp thở Tăng Tăng Thƣờng > 30l/p Chậm, rối loạn nhịp 

thở 

6.Co kéo cơ hô 

hấp phụ 

Không Thƣờng Thƣờng Cử động ngực - bụng 

nghịch thƣờng 

7.Khò khè Trung bình, 

thƣờng thì thở ra 

To Rất to Không khò khè 

8.Mạch < 100l/p 100 - 120l/p >120l/p Nhịp chậm 

9.Mạch nghịch Không 

< 10 mmHg 

Có thể có 

10 - 25 mmHg 

Thƣờng có 

> 25 mmHg 

Có thể không thấy do 

mệt cơ hô hấp 
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10.PEF sau thuốc 

dãn phế quản khởi 

đầu% dự đoán 

hoặc % tốt nhất 

> 80% 60 - 80% <60% (<100l/p) 

Hoặc đáp ứng 

kéo dài dƣới 2 

giờ 

 

11.PaO2 (thở khí 

trời) và/hoặc: 

PaCO2 

> 80% 

 

< 45 mmHg 

> 60% 

 

< 45 mmHg 

< 60% có thể 

tím tái 

> 45mmHg có 

thể suy hô hấp 

 

12.SaO2 hoặc 

SpO2% (thở khí 

trời) 

> 95% 91 - 90% < 90%  

 

Chỉ cần hiện diện vài thông số để phân độ nặng cơn hen 

* Đánh giá cơn hen là nặng khi: 

1. Có từ 4 dấu hiệu nặng trở lên 

2. Đáp ứng kém với điều trị bằng thuốc dãn phế quản khí dung 

         * Đánh giá cơn hen là nguy kịch: Khi có một trong các dấu hiệu sau xuất hiện ở 

ngƣời bệnh có cơn hen phế quản nặng: 

1. Rối loạn ý thức 

2. Âm phế bào và ran rít giảm hoặc không nghe thấy (phổi im lặng) 

3. Hô hấp ngực - bụng nghịch thƣờng (kiệt sức cơ hô hấp): tần số tim chậm; 

huyết áp tụt; thở chậm - cơn ngừng thở 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu điều trị: 

- Ngăn ngừa tử vong 

- Cải thiện nhanh chóng triệu chứng lâm sàng và chức năng cơ quan 

- Duy trì chức năng hô hấp ở mức tối ƣu 

- Ngăn ngừa tái phát bằng điều trị kháng viêm 

2. Các thuốc dùng trong điều trị cơn hen cấp: 

a. Thuốc dãn phế quản: 

Kích thích β2 tác dụng ngắn:  

-  Là thuốc điều trị đầu tay trong cơn hen cấp. 
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- PKD hay MDI+ buồng đệm hiệu quả tƣơng đƣơng 

- TTM chỉ định khi cơn hen nguy kịch không đáp ứng PKD 

- Dùng liều cao để có thể kích thích tối đa thụ thể β2 nhƣng không gây tác 

dụng phụ 

+ Salbutamol, Terbutalin, Fenoterol 

+ 5mg/2,5ml Salbutamol (Ventolin) phun khí dung, lặp lại mỗi 20 phút trong 1 

giờ (hoặc Ventolin MDI 100mcg qua buồng đệm 4 -8 nhát mỗi 20 phút trong 1 giờ nếu 

không có phun khí dung) trong cơn hen nặng, nguy kịch 

+ TTM chỉ định khi cơn hen nguy kịch không đáp ứng PKD: tốc độ truyền khởi 

đầu 0,1-0,15 Pg/kg/phút, tăng tốc độ truyền mỗi 5 phút/ lần tùy đáp ứng của ngƣời 

bệnh (mỗi lần 0,1-0,15 Pg/kg/phút), có thể đạt 4 mg/giờ ở ngƣời lớn. 

+ Run tay là biểu hiện quá liều 

Anticholinergic tác dụng ngắn: Thƣờng dùng phối hợp với thuốc kích thích β2 

giao cảm. 

+ Ipratropium bromides. 

+ Salbutamol / Fenoterol - Ipratropium bromide: 20-40 giọt Fenoterol + 

Ipratropium bromide phun khí dung lặp lại mỗi 20 phút; 1 tube Salbutamol + 

Ipratropium bromide phun khí dung lặp lại mỗi 20 phút. 

- Diaphylline / Magne sulfate: 

Là các thuốc điều trị hàng hai trong cơn hen cấp 

Chỉ định trong các trƣờng hợp kém đáp ứng kích thích β2 giao cảm 

* Magne sulfate: 

TTM MgSO4 2g/20 phút chỉ định cơn hen nặng, không đáp ứng PKD β2 (+) 

ban đầu. 

1,2 ống 10ml MgSO4 15% pha 100ml NaCl 9‰ TTM 100 giọt/phút 

PKD MgSO4 đẳng trƣơng pha β2 (+) hiệu quả hơn β2 (+) đơn thuần 

(GINA2011) 

Cơ chế tác dụng: ức chế kênh Ca2+ trên tế bào cơ trơn phế quản 

* Diaphylin (Theophylin): 

Chỉ đƣợc xem xét ngƣời bệnh đáp ứng tốt với theophylin và đáp ứng kém với 

cƣờng β2 giao cảm 
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0,24g tiêm tĩnh mạch rất chậm hoặc pha trong 100 ml NaCl9‰. 

- Adrenalin đƣợc chỉ định khi phải dùng các thuốc trên liều cao mà không có 

tác dụng. 

Adrenalin 0,5 mg pha loãng thành 10 ml TMC, TB, TDD hoặc qua NKQ. 

TTM tốc độ khởi đầu 0,1 Pg/kg/phút, tăng tốc độ truyền 0,1 Pg/kg/phút mỗi 2 - 

3 phút/lần đến khi có đáp ứng. 

b. Corticoid: 

Corticoid làm tăng nhanh tốc độ phục hồi cơn hen cấp và nên dùng cho mọi cơn 

hen cấp trừ khi cơn cấp nhẹ 

- Inhaled corticosteroids (ICS) có tác dụng nhanh và tác dụng đồng vận với β2 

giao cảm. 

PKD liều cao Budesonide (2400mcg) + β2 giao cảm hiệu quả hơn β2 đơn thuần. 

- Đƣờng uống: prednisone 0,5 - 1 mg/kg/24 giờ 

- Đƣờng tiêm: 

+ Hydrocortison: 300 - 400 mg chia 3 - 4 lần/24 giờ 

+ Methylprednisolone: 60 - 80 mg chia 1 - 2 lần/24 giờ 

Liều lƣợng corticoid cho cơn hen cấp 

Hen Thuốc Liều lƣợng trong 24 giờ 

Dọa vào cơn cấp Prednison 40mg (0,5 - 1 mg/kg) 

Thời gian 7 ngày 

 

Cơn cấp thật sự 

Methylprednisolon 40mg (không nhập viện) 

60 - 80mg (nhập viện) 

 Hydrocortisone 200mg (không nhập viện) 

300 - 400mg (nhập viện) 

Ngay sau cơn cấp Prednison 40mg (0,5 - 1mg/kg) 

Thời gian: 5 - 7 ngày 

 

3. Kế hoạch điều trị ban đầu: 

a. Ngay khi người bệnh vào khoa cấp cứu, cần phải: 

- Xác định độ nặng cơn hen 

- Sử dụng ngay phƣợng tiện sẵn có 
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- Lên kế hoạch theo dõi 

b. Không để người bệnh một mình trong 15 phút đầu tiên vì tình trang có thể 

xấu đi đột ngột. 

- Giờ đầu tiên đánh giá mỗi 20 phút 

- Những giờ tiếp, đánh giá mỗi giờ 

c. Trị số PEF xác định ngay khi nhập cấp cứu = tỷ lệ % so với giá trị PEF tốt 

nhất/PEF dự đoán 

d. Diễn tiến cơn hen đánh giá qua các tiêu chuẩn:  

- Đáp ứng hoàn toàn: 

+ Triệu chứng lâm sàng mất gần hết 

+ PEF > 70% - 80% dự đoán 

- Đáp ứng không hoàn toàn: 

+ Triệu chứng lâm sàng có cải thiện nhƣng không mất hết 

+ PEF cải thiện nhƣng < 70% dự đoán 

- Không đáp ứng: 

+ Triệu chứng lâm sàng không cải thiện và xấu dần đi 

+ PEF vẫn < 50% dự đoán. 

4. Điều trị: Biến chứng 

- Thở oxy: duy trì SpO2 > 90% 

- Kháng sinh: Khi có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc hen nặng có hỗ trợ thông khí 

- Thuốc long đàm: không dùng vì làm xấu thêm tình trạng ho và tắc nghẽn 

đƣờng thở 

- Thuốc an thần: chống chỉ định trong hen  nguy kịch trừ khi có thở máy. Có 

thể sử dụng cho ngƣời bệnh quá lo lắng và đang dùng thuốc DPQ thích hơp.. 

- Điều chỉnh rối loạn nƣớc, điện giải 

- Thuốc dãn phế quản 

- Corticoid 

 Nhẹ Trung bình Nặng, nguy kịch 

Oxygen Không cần  duy trì 

SpO2>95% 

  thông khí cơ học 

Kích thích β2 1. Salbutamol 1. Salbutamol 1. Salbutamol 5mg PKD lặp lại 
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 Nhẹ Trung bình Nặng, nguy kịch 

tác dụng ngắn 100mcg MDI + 

buồng đệm   4-8 

nhát, lặp lại mỗi 3-4 

giờ 

2. Salbutamol 2,5-

5mg PKD mỗi 3-4 

giờ 

3. Terbutalin 500mcg 

mỗi 3-4 giờ 

100mcg MDI + 

buồng đệm 4-8 

nhát, lặp lại mỗi 1-

4 giờ 

2. Salbutamol 2,5-

5mg PKD mỗi 1-4 

giờ 

3. Terbutalin 

500mcg mỗi 1-4 

giờ 

mỗi 20 phút trong 1 giờ hay 

PKD liên tục 5mg/lần (10 - 

15mg/giờ). Sau đó 2,5-5mg 

mỗi 1-4 giờ khi cần 

Nếu cơn hen nguy kịch không 

đáp ứng  PKD, có thể cho 

β2(+) TTM liên tục: khởi đầu 

0,1-0,15Pg/kg/phút, tăng tốc 

độ truyền 5 phút/ lần, mỗi lần 

0,1-0,15 Pg/kg/phút (có thể 

đến 4mg/ giờ ở ngƣời lớn) 

  

Ipratropium 

bromide 

  Ipratropium bromide PKD 

0,5mg, 3 liều liên tiếp mỗi 20 

phút, sau đó mỗi 2-4 giờ khi 

cần 

Adrenaline   Adrenalin 0,5mg TDD, có thể 

nhắc lại sau 5 - 10 phút. Có thể 

pha loãng thành 10ml TMC, 

hoặc TB, qua NKQ, hoặc TTM 

liều khởi đầu 0,1 Pg/kg/phút, 

tăng tốc độ truyền 0,1 

Pg/kg/phút mỗi 2-3 phút/ lần 

đến khi có đáp ứng 

Corticosteroids Bắt đầu dùng ICS 

HOẶC 

Tăng liều đang dùng 

trong thời gian ngắn: 

+Budesonide 400mcg 

4 nhát 2 lần/ ngày x 2 

tuần, sau đó trở lại 

liều cũ 

+Fluticasone 250mcg 

Prednisone 40mg 

uống 

VÀ/HOẶC 

Bắt đầu ICS 

HOẶC  

Tăng liều đang 

dùng trong thời 

gian ngắn: 

+Budesonide 

+Hydrocortison 100mg mỗi 6 

giờ 

+Solumedrol 40 mg TM mỗi 

3-4 giờ 
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 Nhẹ Trung bình Nặng, nguy kịch 

4 nhát 2 lần/ ngày x 2 

tuần sau đó trở lại 

liều cũ 

 

400mcg 4 nhát 2 

lần/ ngày x 2 tuần 

sau đó trở lại liều 

cũ 

+Fluticasone 

250mcg 4 nhát 2 

lần/ ngày x 2 tuần 

sau đó trở lại liều 

cũ 

Magne sulfate   Chỉ định nếu đáp ứng kém với 

điều trị ban đầu 

1,2 - 2g TTM trong 20 phút 

 

5. Phòng ngừa 

Theo dõi quản lý hen và điều trị dự phòng hen phế quản đúng hƣớng dẫn. 

Điều trị tích cực, đúng phƣơng pháp khi xuất hiện cơn hen cấp, đặc biệt là đối 

với các ngƣời bệnh có nguy cơ bị hen phế quản nặng 

Cố gắng tránh tiếp xúc dị nguyên gây cơn hen phế quản 
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4. Aysola R., Castro M. (2012), Status asthmaticus,The Washington Manual of Critical Care (Editors: Kollef 
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BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

(CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: COPD)  

 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa 

COPD là bệnh thƣờng gặp, có thể dự phòng và điều trị đƣợc, đặc trƣng bởi triệu 

chứng hô hấp và giới hạn luồng khí dai dẳng do bất thƣờng đƣờng thở và/ hoặc phế 

nang, thƣờng do phơi nhiễm với các phân tử hoặc khí độc hại. 

Các đợt cấp và bệnh đồng mắc góp phần làm tăng mức độ nặng ở mỗi ngƣời 

bệnh 

2. Yếu tố nguy cơ 

 Gene 

 Tiếp xúc với khói thuốc lá, bụi nghề nghiệp, ô nhiễm không khí trong nhà 

nhƣ khói bếp, chất đốt sinh khói 

 Ô nhiễm không khí ngoài đƣờng 

 Quá trình phát triển của phổi: giới, tuổi, bệnh nhiễm trùng hô hấp, tình trạng 

kinh tế xã hội, tăng phản ứng đƣờng thở/ hen phế quản, viêm phế quản mạn 

tính 

II. CHẨN ĐOÁN 

    1. Lâm sàng  

a. Bệnh sử và triệu chứng: 

Ho khạc đàm mạn tính: có thể đạt mức chẩn đoán viêm phế quản mạn: 3 tháng 

liên tục trong 2 năm liên tiếp; thƣờng nặng vào mùa đông; trong ngày, nhiều nhất vào 

sáng sớm, từ từ ho cả ngày, có khi ho không khạc đàm. 

Đàm thƣờng nhày (có mủ trong đợt cấp) 

Khó thở: xuất hiện từ từ, lúc đầu khi gắng sức, sau đó trở thành thƣờng xuyên; 

có thể kèm khò khè, đặc biệt khi gắng sức. 

b. Khám lâm sàng: 

Trong giai đoạn muộn có lồng ngực hình thùng. Hạ sƣờn co rút khi thở. 
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Khám phổi: thì thở ra kéo dài > 6 giây, điển hình > 9 giây, âm phế bào giảm 2 

bên, có ran phế quản. 

   2. Cận lâm sàng 

a. Đo chức năng thông khí: (Hô hấp ký toàn bộ)   

Giúp chẩn đoán xác định và phân biệt. 

FEV1, FVC, FEV1/FVC giúp chẩn đoán xác định tắc nghẽn và mức độ tắc 

nghẽn. 

Các khảo sát khác giúp chẩn đoán phân biệt và nhận diện các kiểu hình của 

bệnh: thể tích phổi ( TLC, RV, FRC tăng khi khí phế thủng nặng); khả năng khuếch tán 

khí thƣờng giảm trong khí phế thủng. 

b. X- Quang ngực: 

Khi bệnh nặng , 2 phế trƣờng sáng, cơ hoành phẳng và hạ thấp, bóng tim nhỏ, 

hình giọt nƣớc 

c. ECG, Siêu âm tim: 

Giúp lƣợng giá biến chứng tâm phế mạn 

d. Sinh hóa: 

α1 antitrypsin giúp chẩn đoán nguyên nhân trên các trƣờng hợp COPD ngƣời 

trẻ….. 

TPTTBM đánh giá tình trạng đa hồng cầu, Bạch cầu Neutrophil tăng trong tình 

trạng nhiễm trùng. 

Glucose, BUN, Creatinin, Điện giải đồ, AST, ALT, Protid máu giúp đánh giá 

các rối loạn, bệnh lý đi kèm 

Khí máu động mạch giúp phát hiện suy hô hấp đặc biệt suy hô hấp tăng CO2     

   3. Chẩn đoán xác định 

Khó thở, ho, khạc đàm kéo dài không có nguyên nhân khác, FEV1/FVC < 70% 

giúp chẩn đoán xác định có nghẽn tắc và FEV1 giúp phân loại mức độ tắc nghẽn. 

   4. Đánh giá mức độ nặng COPD 

a. Đánh giá triệu chứng: 

Đặc điểm triệu chứng COPD là các triệu chứng khó thở, ho, khạc đàm kéo dài và 

nặng dần. 
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Triệu chứng đƣợc đánh giá bằng 2 thang điểm mMRC (modified Medical 

Research Council) và thang điểm CAT (COPD Assessment Test) 

Bảng thang điểm mMRC 

Bảng điểm đánh giá khó thở MRC                                                    Điểm 

Khó thở khi gắng sức mạnh                                                                   0 

Khó thở khi đi vội trên đƣờng bằng hay đi lên dốc nhẹ                        1  

Đi bộ chậm hơn ngƣời cùng tuổi vì khó thở hoặc phải dừng lại 

để thở khi đi cùng tốc độ của ngƣời cùng tuổi trên đƣờng bằng           2 

Phải dừng lại để thở khi đi bộ khoảng 100m hay vài phút trên 

đƣờng bằng                                                                                            3 

Khó thở nhiều đến nỗi không thể ra khỏi nhà, khi thay quần áo           4 

Thang điểm CAT gồm 8 câu hỏi, cho ngƣời bệnh tự đánh giá mức độ từ nhẹ đến 

nặng, mỗi câu đánh giá có 6 mức độ, từ 0 đến 5, tổng điểm từ 0 đến 40 

Tôi hoàn toàn không ho             0  1  2  3  4  5                    Tôi ho thƣờng xuyên 

Tôi không có chút đàm              0  1  2  3  4  5                    Trong phổi tôi có rất  

nào trong phổi                                                                     nhiều đàm 

Tôi không có cảm giác              0  1  2  3  4  5                    Tôi có cảm giác rất 

nặng ngực                                                                            nặng ngực 

Tôi không bị khó thở khi           0  1  2  3  4  5                   Tôi rất khó thở khi lên  

lên dốc hoặc 1 tầng lầu                                                       dốc hoặc 1 tầng lầu 

Tôi không bị hạn chế trong       0  1  2  3  4  5                   Tôi rất bị hạn chế trong 

 các hoạt động ở nhà                                                           các hoạt động ở nhà 

Tôi yên tâm ra khỏi nhà dù       0  1  2  3  4  5                  Tôi không yên tâm chút 

 tôi có bệnh phổi                                                                khi ra khỏi nhà vì tôi có 

                                                                                           bệnh phổi 

Tôi ngủ ngon giấc                    0  1  2  3  4  5                   Tôi không ngủ ngon  

                                                                                          giấc vì có bệnh phổi 

Tôi cảm thấy rất khỏe              0  1  2  3  4  5                   Tôi cảm thấy không 

                                                                                          còn chút sức lực nào 

b. Đánh giá dựa trên hô hấp ký: 

GOLD I: Nhẹ FEV1 ≥ 80% giá trị dự đoán 
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GOLD II: Trung bình 50% ≤ FEV1 < 80% 

GOLD III: Nặng 30% ≤ FEV1 < 50% 

GOLD IV: Rất nặng FEV1 ≤ 30% 

c. Đánh giá đợt cấp: 

Đợt cấp COPD đƣợc định nghĩa khi các triệu chứng về hô hấp của ngƣời bệnh 

trở nên xấu hơn và vƣợt ra khỏi ngƣỡng thay đổi hằng ngày dẫn đến ngƣời bệnh phải 

thay đổi thuốc. Ngƣời bệnh sẽ có tiên lƣợng xấu và nguy cơ tử vong cao nếu có hơn 2 

đợt cấp hoặc một đợt cấp do COPD phải nhập viện trong năm qua. 

d. Đánh giá tổng hợp: 

BN   Đặc điểm     Hô hấp ký    Số đợt kịch       mMRC         CAT  

                                                 phát/ năm 

A      Nguy cơ       GOLD I-II     0 - 1                  0 - 1             < 10 

        thấp 

       Triệu chứng 

        Ít 

B    Nguy cơ           GOLD I- II     0 - 1                ≥ 2                ≥ 10          

      Thấp 

      Triệu chứng 

      Nhiều 

C   Nguy cơ            GOLD III- IV  ≥ 2                 0 - 1              < 10       

     Cao 

     Triệu chứng 

     Ít 

D  Nguy cơ cao       GOLD III- IV  ≥2                   ≥ 2               ≥ 10 

    Triệu chứng 

     nhiều 
 

e. Đánh giá bệnh đi kèm: 

Các bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, loãng xƣơng, 

nhiễm trùng hô hấp, lo lắng, trầm cảm, đái tháo đƣờng, ung thƣ phổi… Các bệnh đi 

kèm này có thể ảnh hƣởng tới tỉ lệ tử vong, nhập viện, nên đƣợc xem xét thƣờng xuyên 

và điều trị phù hợp. 
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III. ĐIỀU TRỊ 

1. Các điều trị không thuốc: 

1.1. Giáo dục bệnh nhân về COPD: Nâng cao hiểu biết về tự xử trí đợt cấp 

COPD; thông tin về bản chất của bệnh bao gồm bệnh sinh, các yếu tố khởi phát, 

các yếu tố nguy cơ, cai thuốc lá; các hƣớng diễn tiến nặng; các chiến lƣợc làm 

giảm khó thở và sử dụng đúng cách bình  hít, oxy, thuốc men. 

1.2. Giảm tiếp xúc với yếu tố nguy cơ gây bệnh: cai thuốc lá, cải thiện môi trƣờng 

sống - nghề nghiệp. 

1.3. Phục hồi chức năng hô hấp: Tất cả bệnh nhân khó thở khi đi theo tốc độ 

thông thƣờng (mMRC 2) cần gởi đi tập phục hồi chức năng. Một chƣơng trình 

phục hồi chức năng hô hấp quy mô bao gồm tập vật lý trị liệu, giáo dục bệnh 

nhân, chế độ dinh dƣỡng… mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân COPD. 

1.4. Vận động: Nếu không có một chƣơng trình phục hồi chức năng toàn diện nhƣ 

trên, các BN COPD nên đƣợc khuyên tập vận động nhƣ đi bộ ít nhất 20 phút mỗi 

ngày. 

2. Các điều trị dùng thuốc: 

2.1. Các thuốc điều trị COPD: 

- Beta2-agonists: Cƣờng beta2 - tác dụng ngắn (Short Acting Beta Agonists - 

SABA). Cƣờng beta2 tác dụng kéo dài (Long Acting Beta Agonists - LABA) 

- Kháng Cholinergic: Tác dụng ngắn (Short Acting Muscarinic Antagonists - 

SAMA). Tác dụng kéo dài (Long Acting Muscarinic Antagonists - LAMA) 

- Dạng kết hợp SABA + SAMA trong một ống hít 

- Dạng kết hợp LABA + LAMA trong một ống hít 

- Methylxanthines 

- Corticosteroids dạng hít (Inhaled corticosteroid - ICS) 

- Kết hợp thuốc tác dụng kéo dài beta2 - agonists + corticosteroids trong một 

ống hít ( ICS + LABA) 

- Corticosteroid toàn thân 

- Các chất ức chế Phosphodiesterase-4 (PDE4-Inhibitor) 

a. Thuốc dãn phế quản:  
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- Là thuốc chủ lực trong điều trị triệu chứng COPD. Thuốc dãn phế quản đƣợc 

dùng khi cần hoặc điều trị hằng ngày nhằm ngăn ngừa triệu chứng COPD. 

- Lựa chọn thuốc dựa vào mức độ nặng của bệnh, sự sẵn có của thuốc, đáp ứng 

của bệnh nhân và tác dụng phụ. 

- Thuốc dãn phế quản dùng: cƣờng beta2, kháng cholinergic, theophyllin hoặc 

dùng kết hợp nhiều thuốc. 

- Lựa chọn thuốc dựa vào sự sẵn có thuốc (kết hợp) + đáp ứng của bệnh nhân, 

tác dụng phụ. 

- Dãn phế quản dạng hít tác dụng kéo dài hiệu quả hơn, thuận tiện hơn so với 

dãn phế quản tác dụng ngắn. 

- Dãn phế quản tác dụng kéo dài giúp giảm nguy cơ đợt cấp, nguy cơ nhập viện, 

cải thiện triệu chứng và chất lƣợng cuộc sống. Trong đó Tiotropium bromide đƣợc 

chứng minh cải thiện chức năng hô hấp hiệu quả. 

- Phối hợp thuốc dãn phế quản với cơ chế khác nhau giúp nâng cao hiệu quả và 

giảm tác dụng phụ so với việc tăng liều một thuốc dãn phế quản. 

b. Corticoid hít (Inhaled corticosteroid - ICS): 

- ICS giúp cải thiện chức năng hô hấp, giảm triệu chứng, giảm đợt cấp ở BN 

COPD có FEV1 < 60% 

- Điều trị với ICS có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ viêm phổi. 

- Ngƣng điều trị đột ngột ICS có thể khiến một số BN rơi vào cơn kịch phát. 

- Đơn trị liệu kéo dài với ICS không đƣợc khuyến cáo 

c. Corticosteroid toàn thân: 

Không đƣợc khuyến cáo vì không mang lại nhiều lợi ích hơn nguy cơ. 

Thuốc ức chế phosphodiesterase-4: 

Ở BN COPD nặng và rất nặng (GOLDIII và IV) và có tiền sử đợt cấp, viêm phế 

quản mạn, đợt cấp thƣờng xuyên kiểm soát không đủ với dãn phế quản tác dụng kéo 

dài, thuốc ức chế phosphodiesterase-4, roflumilast giúp làm giảm đợt kịch phát 

d. Methylxanthines: 

- Theophylline không hiệu quả và dung nạp kém hơn dãn phế quản kéo dài và 

không đƣợc khuyến cáo sử dụng nhƣ là thuốc dãn phế quản chủ yếu. 
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- Có bằng chứng về tác dụng nhẹ, giảm triệu chứng so với placebo trên BN 

COPD. Thêm Theophylline với Salmeterol tốt hơn Salmeterol riêng lẻ. 

- Theophylline liều thấp giảm đợt kịch phát nhƣng không cải thiện CNHH sau 

test dãn phế quản. 

e. Điều trị COPD giai đoạn ổn định: 

Nhóm BN Chọn lựa thứ nhất Chọn lựa thứ hai Chọn lựa khác 

A Kháng Cholinergic 

tác dụng ngắn 

(SAMA) hoặc cƣờng 

beta 2 tác dụng ngắn 

(SABA) dùng khi cần 

Kháng Cholinergic tác 

dụng dài (LAMA) hoặc 

cƣờng beta 2 tác dụng dài 

LABA) hoặc cƣờng beta 2 

tác dụng ngắn và kháng 

Cholinergic tác dụng ngắn 

( SABA + SAMA) 

Theophylline 

B Kháng Cholinergic 

tác dụng dài (LAMA) 

hoặc cƣờng beta 2 tác 

dụng dài (LABA) 

Kháng Cholinergic tác 

dụng dài và cƣờng beta 2 

tác dụng dài (LAMA + 

LABA) 

Cƣờng beta 2 tác dụng 

ngắn (SABA) và/hoặc 

kháng Cholinergic tác 

dụng ngắn (SAMA) 

Theophylline 

C Corticosteroid dạng 

hít (ICS) + cƣờng 

beta 2 tác dụng dài 

(LABA) hoặc kháng 

cholinergic tác dụng 

dài (LAMA) 

Kháng cholinergic tác dụng 

dài (LAMA) + cƣờng beta 

2 tác dụng dài (LABA) 

hoặc kháng cholinergic tác 

dụng dài (LAMA) 

Ức chế PDE 4 

SABA và/hoặc 

SAMA 

Theophylline 

D ICS + LABA hoặc 

LAMA 

ICS + LAMA hoặc ICS + 

LABA và LAMA hoặc ICS 

+ LABA và ức chế PDE 4 

hoặc LAMA và LABA 

hoặc LAMA và ức chế 

PDE 4 

Carbocystein 

SABA và/hoặc 

SAMA 

Theophylline 
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2.2. Các điều trị khác: 

- Tiêm phòng cúm có thể làm giảm các đợt cấp nặng. Vaccin ngừa phế cầu đƣợc 

khuyến cáo cho những BN COPD có tuổi > 65 và cho những BN COPD trẻ hơn nhƣng 

FEV1 < 40% 

- Dùng kháng sinh ngoài mục tiêu điều trị bội nhiễm hiện không đƣợc khuyến 

cáo 

3. Các điều trị khác: 

3.1. Oxy liệu pháp 

- Điều trị oxy dài hạn (>15 giờ/ ngày) cho những BN có suy hô hấp mạn tính 

đƣợc chứng minh làm gia tăng tỷ lệ sống ở những BN giảm oxy máu nặng khi nghỉ. 

- Chỉ định điều trị oxy dài hạn: BN COPD giai đoạn IV có biểu hiện: 

+ PaO2 < 55 mmHg hoặc SaO2 < 88%, có bằng chứng tăng áp phổi, phù ngoại 

biên, suy tim sung huyết, đa hồng cầu. 

+ Dụng cụ cung cấp oxy nên là mặt nạ (face mask) hoặc ống thông mũi (nasal 

cannula), FiO2 từ 24 - 35%, tối thiểu 15 giờ/ ngày 

Thở máy không xâm lấn: 

Kết hợp thông khí không xâm lấn và oxy dài hạn có thể hữu ích ở một số BN, 

đặc biệt ở BN đã đƣợc biết có tăng CO2 ban ngày  

3.2. Phẫu thuật giảm thể tích phổi: 

Đƣợc xem xét ở các BN có khí phế thủng nặng ở thùy trên hai bên, khả năng 

gắng sức kém. 
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 ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa 

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (đợt cấp BPTNMT hay đợt cấp COPD) là 

một tình huống xảy ra trong diễn tiến tự nhiên của bệnh, là một biến cố cấp tính đƣợc 

đặc trƣng bởi các triệu chứng hô hấp trở nên xấu đi, nặng hơn mức dao động hàng ngày 

và dẫn tới sự thay đổi về thuốc điều trị thƣờng ngày của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính. Nguyên nhân thông thƣờng nhất là nhiễm siêu vi và nhiễm trùng khí phế 

quản. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nhiễm trùng (70 - 80%): vi khuẩn, virus 

a. Nhiễm vi khuẩn: 50% nguyên nhân các đợt cấp 

- Các nhóm vi khuẩn thƣờng gặp: 

Haemophilus ìnfluenzae 

Moraxella catarhalis 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pneumoniae 

- Một số chủng vi khuẩn hay gặp (trong các ca nặng có nhiều đợt cấp) 

Pseudomonas aeruginosa 

Gram-negative baccili… 

- Một số chủng vi khuẩn ít gặp 

Chlamydia pneumoniae 

Mycoplasma pneumoniae 

Enterobacteriaceae 

b. Nhiễm virus: chiếm khoảng 30% nguyên nhân các đợt cấp 

- Rhinovirus 

- Influenza 

- Parainfluenza 

- Respiratory syncytial virus (RSV) 
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- Human metapneumonia virus 

- Picornaviruses 

- Coronavirus 

- Adenovirus 

2.2. Không do nhiễm trùng (20 - 30%) 

Do dùng thuốc: an thần, chẹn beta giao cảm 

Ô nhiễm môi trƣờng: Nitrogen dioxide, các tiểu phân tử,sulphur dioxide, ozone 

Trời lạnh 

Tắc mạch phổi 

Sử dụng oxy không đúng cách 

Mệt cơ do: giảm kali, phospho, corticoids… 

Các bệnh kèm theo: suy tim, đái tháo đƣờng… 

Chấn thƣơng ngực, phẫu thuật ngực bụng 

Ngừng thuốc điều trị COPD 

3. Hậu quả của đợt cấp: 

Viêm đƣờng hô hấp tăng 

CNHH suy giảm, bẫy khí tăng 

Nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện 

Giảm chất lƣợng cuộc sống 

Tử vong tăng 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định đợt cấp: 

Theo tiêu chuẩn của Anthonisen: BN đã đƣợc chẩn đoán COPD đột nhiên xuất 

hiện một hoặc nhiều triệu chứng sau: 

+ Khó thở tăng 

+ Khạc đàm tăng 

+ Thay đổi màu sắc của đàm 

+ Có hoặc không có các triệu chứng toàn thân khác (sốt, đau ngực, rối loạn ý 

thức…) 
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Phân loại mức độ đợt cấp theo Anthonisen: 

Tam chứng Anthonisen: Tăng khó thở, tăng số lƣợng đàm, thay đổi màu sắc 

đàm 

Anthonisen I: Có cả 3 triệu chứng. Khuyến nghị dùng kháng sinh 

Anthonisen II: Có 2 trong 3 triệu chứng. Dùng kháng sinh nếu màu sắc của đàm 

không tốt 

Anthonisen III: Có 1 trong 3 triệu chứng, kèm thêm một trong các dấu hiệu sau: 

 Có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp trên trong vòng 5 ngày trƣớc đó 

 Sốt không do nguyên nhân khác 

 Tăng ho hoặc khò khè 

 Tăng nhịp tim hoặc nhịp thở 20% so với trạng thái bình thƣờng 

2.  Cận lâm sàng 

- Khí máu động mạch giúp phát hiện suy hô hấp, đặc biệt suy hô hấp tăng CO2. 

- XQ ngực: giúp loại trừ các chẩn đoán khác nhƣ viêm phổi, tràn khí màng phổi 

- ECG: phát hiện bệnh tim mạch đi kèm 

- Tổng phân tích tế bào máu giúp phát hiện đa hồng cầu, thiếu máu, tăng bạch 

cầu 

- Các xét nghiệm sinh hóa giúp phát hiện rối loạn điện giải, đái tháo đƣờng, suy 

dinh dƣỡng rất hay đi kèm 

- Cấy đàm trong đợt cấp ngay trƣớc khi dùng kháng sinh. Đàm mủ là dấu hiệu 

khuyến cáo điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm mà không cần chỉ định cấy đàm 

- Đo chức năng hô hấp không đƣợc khuyến cáo trong đợt cấp 

 Xét nghiệm Procalcitonin 

Nồng độ procalcitonin Tình trạng nhiễm trùng Khuyến cáo dùng kháng sinh 

PCT < 0,1 ng/ml Không có khả năng nhiễm 

trùng nặng 

Không dùng kháng sinh 

0,1 <PCT < 0,25 ng/ml Không có khả năng nhiễm 

trùng nặng 

Không khuyên dùng kháng 

sinh 

0,25<PCT < 0,5 ng/ml Có khả năng nhiễm trùng 

nặng 

Khuyến cáo dùng kháng sinh 

PCT > 0,5 ng/ml Nghi nhiễm trùng nặng Rất khuyến cáo dùng kháng 

sinh 

3. Chỉ định nhập viện: 
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-  Tăng nghiêm trọng triệu chứng khó thở ví dụ xuất hiện khó thở khi nghỉ, hoặc 

xuất hiện triệu chứng mới nhƣ tím, phù, giảm oxy máu, ăn kém, mất ngủ, thay 

đổi tri giác 

-  Bệnh COPD ban đầu nặng 

-  Đáp ứng kém khi điều trị tại nhà          

-  Có  bệnh phối hợp nguy cơ cao: viêm phổi, rối loạn nhịp tim, suy tim ứ huyết, 

đái tháo đƣờng, suy gan hay thận đang tiến triển           

-  Đợt cấp xuất hiện thƣờng xuyên 

- Tuổi cao 

-  Không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà 

-  Rối loạn nhịp mới xuất hiện  

-  Chƣa chắc chắn chẩn đoán       

 

 Bảng phân loại đợt cấp COPD: 

Đợt cấp Nhẹ Trung bình Nặng 

Tam chứng Anthonisen 1 trong 3 2 trong 3 Cả 3 

Chức năng phổi Bình thƣờng FEV1 > 50% dự đoán FEV1 < 50% dự đoán 

Tuổi từ 65, có từ 4 đợt 

kịch phát/năm hoặc 

bệnh đồng mắc 

Không Không Ít nhất một 

Tác nhân gây bệnh Siêu vi H.influenzae, 

M.catarrhalis, 

S.pneumoniae, hoặc 

nhiễm khuẩn sau 

nhiễm siêu vi 

Tất cả nguyên nhân 

trên kèm 

Pseudomonas. Gram 

âm và/hoặc vi khuẩn 

có beta lactamase 

4. Chẩn đoán phân biệt: 

Không có xét nghiệm chuyên biệt xác nhận đợt cấp 

Các BN đợt cấp nặng đòi hỏi nhập viện cần loại trừ thuyên tắc phổi là nguyên 

nhân của đợt cấp COPD. 

Nếu COPD không đáp ứng điều trị ban đầu cần xem xét các chẩn đoán viêm 

phổi, suy tim sung huyết, tràn khí màng phổi, thuyên tắc phổi, tràn dịch màng phổi, 

loạn nhịp tim, ung thƣ phổi, gãy xƣơng sƣờn 
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III. ĐIỀU TRỊ 

         Mục tiêu: + Giảm thiểu tác động đợt cấp hiện tại 

                           + Phòng ngừa đợt cấp thứ phát 

1.  Xử trí ban đầu  

a. Khởi đầu bằng đồng vận beta 2 tác dụng nhanh. Nếu đợt cấp nặng hoặc 

không đáp ứng điều trị thì nên phối hợp thuốc dãn phế quản đồng vận beta 2 tác dụng 

nhanh và kháng cholinergic tác dụng nhanh (SABA + SAMA). Đƣờng dùng: ƣu tiên 

dùng thuốc hít với buồng đệm, phun khí dung để hạn chế tác dụng phụ. Thƣờng khởi 

đầu 3 lần phun khí dung liên tiếp trong 1 giờ rồi tùy thuộc đáp ứng của BN mà tăng 

dần khoảng cách giữa các lần phun khí dung 

b. Kháng sinh và corticoid có thể làm phục hồi nhanh hơn, cải thiện chức năng 

hô hấp (FEV1) và PaO2, làm giảm nguy cơ tái phát sớm, điều trị thất bại cũng nhƣ 

giảm thời gian điều trị. 

Corticoid uống (prednisolone 40mg uống) có thể sử dụng tại nhà. Budesonide 

kèm hay không formoterol có thể dùng tại nhà thay thế corticoid uống và giảm các biến 

chứng. 

Xem xét chỉ định kháng sinh 

Nếu đã tăng liều dãn phế quản đƣờng hít và sử dụng kháng sinh, corticoid uống 

vài giờ mà chƣa cải thiện tình trạng BN ngay, xem xét chỉ định nhập viện. 

   2. Điều trị tại bệnh viện: 

2.1. Hỗ trợ hô hấp 

a. Oxy liệu pháp có kiểm soát: chỉnh SpO2 88-92% 

Kiểm tra khí máu động mạch sau 30-60 phút để điều chỉnh liều oxy, phát hiện 

tăng CO2 hoặc quyết định thêm thuốc, hỗ trợ thông khí khi cần. 

Liều khuyến cáo 1- 3 l/p 

b  Thông khí cơ học không xâm lấn: (BiPAP) 

- Thông khí cơ học không xâm lấn cải thiện toan hô hấp, giảm nhịp thở, giảm 

khó thở, giảm biến chứng và thời gian nằm viện;giảm tử suất và nhu cầu cần đặt nội 

khí quản. 
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- Chỉ định thở BiPAP khi BN có suy hô hấp cấp cần hỗ trợ thông khí mà không 

cần đặt NKQ ngay: 

+ Khó thở nặng 

+ Nhịp thở > 30 lần/ phút 

+ Co kéo cơ hô hấp phụ 

+ PaO2 < 60 mmHg hay SpO2 < 90%, với thở oxy qua mặt nạ và/ hoặc 

+ PaCO2 > 50 mmHg và pH < 7,35 

Nên lƣu ý dùng thông khí không xâm lấn sớm hơn là phải tăng liều thuốc dãn 

phế quản tới mức tối đa mà có thể đi kèm nhiều tác dụng phụ. 

- Chống chỉ định thở BiPAP: 

+ BN ngƣng thở 

+ Bất ổn về tim mạch: Huyết áp tâm thu < 90 mmHg, loạn nhịp khó kiểm soát, 

nhồi máu cơ tim 

+ BN không tỉnh táo hoàn toàn, BN không hợp tác 

+ Nhiều đàm đặc khó khạc. Không thể ho 

+ Mới phẫu thuật vùng mặt hay hệ tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa đang hoạt động 

hay tắc ruột 

+ Chấn thƣơng đầu - mặt 

+ Phỏng 

+ Có tắc nghẽn đƣờng thở do nguyên nhân cơ học nhƣ dị vật, u… 

c. Thở máy xâm lấn: 

           - Chỉ định thở máy xâm lấn: 

           + Thở không xâm lấn thất bại 

           + Giảm oxy máu nặng PaO2/FiO2 < 200 hoặc toan hô hấp nặng pH < 7,25 và 

PaCO2 > 60 mmHg 

           + Nhịp thở > 35l/phút 

           + Rối loạn tri giác, ngƣng thở, tụt huyết áp, choáng, nhiễm khuẩn huyết, tràn 

dịch màng phổi lƣợng nhiều… 

           2.2. Thuốc dãn phế quản: 
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           - Thuốc dãn phế quản tác dụng ngắn với liều cao hơn và lặp lại nhiều lần hơn so 

với điều trị tại nhà trƣớc đó. Nên phối hợp đồng vận beta 2 (SABA) và anticholinergic 

(SAMA). Thuốc dùng dƣới dạng khí dung, ống hít - buồng đệm. 

          - Thuốc dãn phế quản tác dụng dài (LABA, LAMA) có thể đƣợc xem xét nếu 

BN phải dùng thuốc dãn phế quản nhiều lần trong ngày 

          - Methylxanthyl không nên chỉ định do nguy cơ tác dụng phụ cao. Liều hiệu quả 

gần với liều gây độc. Theo dõi nồng độ thuốc trong máu để chỉnh liều. Thƣờng duy trì 

nồng độ 8-12 mcg/ml, tối đa 20 mcg/ml. 

2.3. Corticoid toàn thân trong đợt cấp: 

          - Khuyến cáo trong tất cả các guideline quốc tế 

        - Tác dụng: 

+ Tăng tỉ lệ điều trị thành công 

           + Rút ngắn thời gian phục hồi 

+ Cải thiện chức năng phổi (FEV1 ) và PaO2 

+ Giảm nguy cơ tái phát sớm 

+ Rút ngắn thời gian nằm viện. 

- Cách dùng: 

GOLD khuyến cáo dùng đƣờng uống Prednisolon 40 mg/ ngày trong 5 - 7 ngày 

Khí dung budesonide có thể là lựa chọn thay thế cho corticoid đƣờng uống. 

           2.4. Kháng sinh: Không nên dùng thƣờng quy. Chỉ định dùng kháng sinh khi có 

dấu hiệu nhiễm khuẩn hô hấp ít nhất là khạc đàm mủ, đợt cấp nặng và/ hoặc có thông 

khí cơ học, đợt cấp trên BN COPD nặng. 

Hƣớng dẫn điều trị kháng sinh theo phân loại đợt cấp COPD 

Đợt cấp Nhẹ Trung bình Nặng 

Tác nhân gây 

bệnh 

Siêu vi H.influenza; M.catarrhalis; 

S.pneumoniae; hoặc nhiễm khuẩn sau 

nhiễm siêu vi 

Tất cả các nguyên nhân trên kèm 

Pseudomonas, Gram âm và/hoặc 

vi khuẩn có beta lactamase 

Kháng sinh Không -Macrolide thế hệ mới (azithromycin, 

clarithromycin), 

-Doxycycline,  

-Cephalosporin (cefuroxime, 

cefpodoxime, cefdinir) 

-Trimethoprim-sulfamethoxazol 

Nếu đã dùng kháng sinh gần đây (< 3 

tháng), dùng nhóm thay thế 

Fluoroquinolone mới, beta lactam 

beta lactamase inhibitors 

Nếu đã dùng kháng sinh trong 3 

tháng gần đây, dùng nhóm thay 

thế 

 

2.5. Điều chỉnh rối loạn điện giải, dinh dƣỡng: 
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           Cung cấp dinh dƣỡng, dịch truyền, điều chỉnh hạ Kali máu… 

           2.6. Theo dõi sát sinh hiệu, tri giác, SpO2 cho đến khi tình trạng hô hấp ổn định. 

Theo dõi đáp ứng thuốc. Theo dõi điện giải 

   3. Các can thiệp có thể giảm đợt cấp: 

Điều trị không dùng thuốc Điều trị dùng thuốc 

Giáo dục BN Dãn phế quản (LABA, LAMA) 

Cai thuốc lá Corticoid hít 

Kế hoạch hành động Roflumilast 

Vận động Kháng sinh 

Phục hồi chức năng Vaccin, Bronchovaxom 

 Carbocystein, Acetylcystein 
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ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 

 

I. ĐẠI CƢƠNG 

1. Định nghĩa  

Đái tháo đƣờng týp 2 là bệnh lí chuyển hóa, đặc trƣng bởi tình trạng tăng 

glucose máu mạn tính kèm theo các rối loạn chuyển hóa glucid, lipid, và protid. Bệnh 

đái tháo đƣờng không đƣợc kiểm soát tốt sẽ làm tăng nguy cơ bị các biến chứng cấp và 

mạn tính. 

2. Nguyên nhân 

Đặc điểm quan trọng nhất trong sinh lí bệnh của đái tháo đƣờng typ 2 là có sự 

tƣơng tác giữa yếu tố gen và yếu tố môi trƣờng. 

- Yếu tố di truyền 

- Yếu tố môi tƣờng: là nhóm các yếu tố có thể can thiệp để làm giảm tỷ lệ mắc 

bệnh. Các yếu tố đó là: 

+  Sự thay đổi lối sống: giảm các hoạt động thể lực; thay đổi chế độ ăn uống 

theo hƣớng tăng tinh bột, giảm chất xơ gây dƣ thừa năng lƣợng. 

+  Các stress về tâm lí. 

- Tuổi thọ ngày càng tăng nguy cơ mắc bệnh ngày càng cao: đây là yếu tố 

không thể can thiệp đƣợc. 

3. Cơ chế bệnh sinh 

- Suy giảm chức năng tế bào beta và kháng insulin 

- Tình trạng thừa cân, béo phì, ít hoặt động thể lực, là những đặc điểm thƣờng 

thấy ở ngƣời đái tháo đƣờng typ 2 có kháng insulin, tăng insulin máu, kháng 

insulin còn gặp ở ngƣời tiền đái tháo đƣờng, tăng huyết áp vô căn, ngƣời 

mắc hội chứng chuyển hóa… 

- Ngƣời đái tháo đƣờng typ 2 bên cạnh kháng insulin còn có thiếu insulin – 

đặc biệt khi lƣợng glucose huyết tƣơng khi đói trên 10,0 mmol/L 

 II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng  
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- Triệu chứng tăng glucose máu: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân 

không rõ nguyên nhân. 

- Tùy theo typ đái tháo đƣờng, ở từng ngƣời bệnh các triệu chứng nêu trên có 

thể xuất hiện đầy đủ hay chỉ có một vài biểu hiện với các mức độ khác nhau. 

- Triệu chứng khác: ngƣời bệnh có thể đến khám bệnh vì các biến chứng của 

đái tháo đƣờng với các biểu hiện nhƣ mệt mỏi, mắt mờ, ngứa vùng cơ quan 

sinh dục, nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại, lao phổi, nhiễm trùng ngoài da… 

Hoặc vì các biến chứng cấp tính do tăng glucose huyết nhƣ hôn mê nhiễm 

ceton acid, tăng áp lực thẩm thấu máu. 

2. Cận lâm sàng 

Các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán 

- Glucose máu khi đói (buổi sáng) 

- Glucose máu bất kì 

- Nghiệm pháp dung nạp glucose với 75 g glucose uống 

- HbA1c  

Lƣu ý: để chẩn đoán đái tháo đƣờng 

- Đo glucose trong máu tĩnh mạch ( mẫu máu lấy buổi sang, sau khi nhịn ăn 8 

giờ) 

- Nghiệm pháp dung nạp glucose với 75 glucose uống: đƣợc thực hiện cho 

những trƣờng hợp có kết quả glucose máu khi đói: >= 6,1 và =< 7 mmol/L ( 

>= 100 và =< 120 mg/dl) 

- HbA1c 

+ Thực hiện bằng các Phƣơng pháp chuẩn 

+ Bệnh nhân không bị thiếu máu nặng và bệnh lí hemoglobin 

3. Chẩn đoán xác định  

Chẩn đoán là đái tháo đƣờng khi: 

+ Glucose máu khi đói >= 126mg/dl (7 mmol/L). (*) 

  HOẶC 

+ Nghiệm pháp dung nạp 75g glucose 

- Glucose máu sau 2 giờ >= 200mg/dl (11,1 mmol/L). (*) 

HOẶC 
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+ Bệnh nhân có triệu chứng tăng đƣờng huyết trên lâm sang hoặc cơn 

tăng đƣờng huyết, với glucose máu ngẫu nhiên >= 200mg/dl 

HOẶC 

+ HbA1C >= 6,5 % (*) 

 Lƣu ý: nếu không có triệu chứng tăng đƣờng huyết trên lâm sàng thì cần 

phải lập lại các xét nghiệm  (*) một lần nữa vào ngày khác. 

4. Các tình trạng tăng nguy cơ đái tháo đƣờng 

- Rối loạn glucose máu khi đói: glucose máu từ 100- 125 mg/dl (5,6- 6,9 

mmol/L) 

- Rối loạn dung nạp Glucose: glucose máu 2 giờ sau khi uống 75 g glucose từ 

140 – 199 mg/ dL ( 7,8 – 11 mmol/L) 

- HbA1c: 5,7- 6,4 % 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu 

- Làm giảm các triệu chứng liên quan đén tăng glucose máu. 

- Đạt đƣợc sự kiểm soát chuyển hóa. 

- Phòng ngừa biến chứng cấp. ngăn chặn hoặc làm chậm sự xuất hiện các biến 

chứng mao mạch lớn và nhỏ. 

- Mục tiêu kiểm soát chung: 

+ Glucose máu ( ngƣời lớn) theo hiệp hội đái tháo đƣờng Hoa Kỳ 2013: 

 Glucose máu lúc đói: 70 – 130 mg/dl ( 3,9- 7,2 mmol/L) 

 Đỉnh glucose máu sau ăn =< 180 mg/dl ( 1 – 2 giờ sau khi bắt đầu ăn). 

 HbA1c =< 6,5 % 

+ Huyết áp: =< 130/80 mmHg ( ở bệnh nhân giảm GFR và tiểu đạm lƣợng    

lớn, HA mục tiêu là =< 125/75 mmHg) 

+ lipid máu: LDL-c nên dƣới 1,7 mmol/L ( 70 mg/ dl) đối với ngƣời có tổn 

thƣơng tim mạch. Triglyceride < 1,7 mmol/L (=< 150mg/dl) 
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2. Nguyên tắc  

-  Kiểm soát chặt chẽ và duy trì mức glucose máu ổn định và không gây hạ 

glucose huyết. Nên kết hợp thuốc sớm, kiểm soát tích cực ngay từ đầu. 

-  Điều trị toàn diện để kiểm soát toàn bộ các yếu tố nguy cơ khác trong hội 

chứng chuyển hóa (rối loạn chuyển hóa lipid, tăng huyết áp, tăng đông…) để làm giảm 

nguy cơ bị các biến chứng tim mach. 

3. Điều trị đặc hiệu 

3.1 Thay đổi lối sống 

Thay đổi lối sống với chế độ ăn uống và tập luyện thích hợp là nền tảng điều trị 

đái tháo đƣờng. Bao gồm: 

- Giảm trọng lƣợng cơ thể đối với ngƣời thừa cân, béo phì, duy trì cân nặng lí 

tƣởng ( BMI = 19-23 kg/m
2
) 

- Vận động thể lực thích hợp ít nhất 30 phút mỗi ngày ( ít nhất 150 phút mỗi 

tuần). Nên lựa chọn các hình thức vận động làm tăng sức bề cơ thể, hạn chế 

các hoặt động với cƣờng độ mạnh. 

- Chế độ ăn giảm năng lƣợng, giàu chất xơ ( ít nhất 14 g chất xơ/1000Kcal), ít 

muối, mỡ, đặc biệt mỡ bão hòa (chỉ đƣợc < 7 %), ít cholesteron. Hạn chế 

rƣợu, bia, bỏ thuốc lá. 

3.2 Điều trị bằng thuốc 

a. Các thuốc hạ đường huyết uống 

- Tùy theo tình trạng bệnh nhân lựa chọn thuốc điều trị. 

- Cần lƣu ý các thuốc tăng tiết insulin dễ gây hạ đƣờng huyết đặc biệt là 

những thuốc có thời gian bán hủy kéo dài nhƣ Glibenclamid. Metformin 

không đƣợc dùng ở bệnh nhân suy thận nặng. 

- Nên phối hợp sớm để đạt hiệu quả kểm soát glucose huyết  và giảm các tai 

biến do tác dụng phụ của thuốc. 

- Các nhóm thuốc điều có thể phối hợp với nhau nhƣng không phối hợp các 

thuốc trong cùng một nhóm. 

- Khi đã phối hợp 3 loại thuốc viên mà vẫn không kiểm soát đƣợc glucose 

máu, nên chuyển sang phối hợp bằng điều trị bằng insulin. 

b. Các nhóm thuốc hạ glucose máu bằng đường uống 
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b.1. Metformin (Dimethylbiguanide) là thuốc đƣợc sử dụng đƣợc sử dụng rộng 

rãi ở các quốc gia. Trƣớc đây 30 nà thuốc điều trị chính của đái tháo đƣờng typ 2. 

Liều khởi đầu viên 500 hoặc 850mg: 1 viên một ngày thƣờng uống vào buổi 

chiều trƣớc hoặc sau ăn. 

Metformin còn là thuốc đƣợc khuyến cáo lựa chọn dùng điều trị ngƣời đái tháo 

đƣờng thừa cân béo phì, để duy trì hoặc giảm cân nặng, thuốc còn có tác động có lợi 

đến giảm lipid máu. 

Chống chỉ định của Metformin là suy tim nặng, bệnh gan, bệnh thận (creatinine 

máu >160micromol/l), ngƣời có tiền sử nhiễm toan lactic, do làm nguy cơ làm tăng 

nhiễm axit lactic. Metformin cũng chống chỉ định ở những trƣờng hợp có thiếu oxi mô 

cấp nhƣ ngƣời đang có nhồi máu cơ tim, chóang nhiễm trùng… 

b.2. Sulfonylurea 

Sulfonylurea kích thích tụy tiết insulin. Tác động làm giảm glucose trung bình 

là 50-60 mg/dl, giảm HbAlc tới 2%. Sulfonylurea đƣợc dùng thận trọng với ngƣời già, 

ngƣời bị bệnh thận (creatinine máu >200micromol/l) hoặc rối loạn chức năng gan khi 

đó liều thuốc đƣợc giảm đi.  

Các loại Sulfonylurea trên thị trƣờng: 

- Thế hệ 1: gồm tobutamide, chlorpropamide nhóm này ít sử dụng do nhiều tác 

dụng phụ 

- Thế hệ 2: gồm glibenclamide, gliclazide (diamicron 80mg; diamicron MR30 

mg; diamicron 60 mg…); glipizide (minidiab)… 

Thuốc thuộc thế hệ này có tác dụng hạ glucose máu tốt, ít tác dụng phụ hơn thế 

hệ 1. Diamicron 30mg MR dùng 1 lần 1 ngày. 

Nhóm glimepiride (amaryl viên 1mg, 2mg, 4mg). Tác dụng hạ glucose máu tốt 

ngoài tác dụng kích thích tế bào beta của tụy bài tiết insulin gần với bài tiết insulin sinh 

lý, còn có tác dụng làm tăng nhạy cảm của mô ngoại vi với insulin, thuốc ít có tác dụng 

phụ và ít gây tăng cân. Chỉ uống 1 lần trong ngày nên thuận tiện cho ngƣời sử dụng. 

Liều thông thƣờng của nhóm Sulfonylurea: 

- Glipizide từ 2,5 mg đến 20 mg/ngày. 

- Gliclazide từ 40-320mg/ngày 

- Gliclazide MR từ 30-120mg/ngày 
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- Glimepiride từ 1,0-6,0mg/ngày – cá biệt tới 8,0mg/ngày. 

b.3. Thuốc ức chế enzyme alpha – glucosidase 

Enzyme alpha – glucosidase có tác dụng phá vỡ đƣờng đôi thành đƣờng đơn vì 

thế có tác dụng làm chậm hấp thu đƣờng đơn (monosaccharide), do vậy hạ thấp lƣợng 

glucose máu sau bữa ăn. Những thuốc này gồm: 

- Acarbose: glucobay (50mg và 100mg). Tác dụng không mong muốn: đầy 

bụng, ỉa chảy… 

Liều thuốc có thể tăng từ 25mg đến 50mg hoặc 100mg/mỗi bữa ăn. 

- Nhóm Voglibose: thuốc này hiện không có tại Việt Nam 

Chú ý khi sử dụng thuốc: 

+ Thuốc cần sử dụng phối hợp với 1 loại hạ glucose máu khác 

+ Thuốc uống ngay khi ăn, tốt nhất là sau miếng cơm đầu tiên. 

b.4. Metiglinide/Repaglinide – Thuốc kích thích bài tiết insulin sau ăn khi có 

tăng glucose trong máu. 

Thuốc này có thể sử dụng nhƣ một đơn trị liệu hoặc kết hợp với metformin, với 

insulin. Ngƣời ta cũng đã có một số liệu chứng minh việc kết hợp với repaglimid với 

NPH trƣớc khi đi ngủ đạt kết quả tốt trong điều trị hạ glucose máu ở ngƣời đái tháo 

đƣờng typ 2. 

Liều dùng: hiện nay có hai thuốc trong nhóm này: 

+ Repaglinide liều từ 0,5-4mg/bữa ăn. Liều tối đa 16mg/ngày 

+ Nateglinide liều từ 60-180mg/ bữa ăn. Liều tối đa 540mg/ngày. 

b.5. Thiazolidinedione (glitazone)  

Thuốc làm tăng nhạy cảm của cơ và tổ chức mỡ với insulin bằng cách hoạt hóa 

PPARy (peroxisome proliferator-activated receptor hoặc gamma) vì vậy làm tăng thu 

nạp glucose từ máu. Thuốc làm tăng nhạy cảm của insulin ở cơ vân, mô mỡ đồng thời 

ngăn cản quá trình sản xuất glucose từ gan. 

Thuốc hiện có: pioglitazone, liều từ 15-45mg/ngày. Có thể dùng đơn độc hoặc 

kết hợp với các thuốc khác hoặc insulin.  

Chống chỉ định của nhóm thuốc này: ngƣời có triệu chứng hoặc dấu hiệu suy 

tim, tổn thƣơng gan. 
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Hiện nay tại một số nƣớc trên thế giới khuyến cáo không sử dụng nhóm 

glitazone do tăng biến cố tim mạch (rosigliatazone), hoặc ung thƣ nhất là ung thƣ bàng 

quang (piogliatazone). 

b.6. Gliptin  

Gliptin là nhóm thuốc ức chế enzyme DPP-4 (dipeptidylpeptidase-4) để làm 

tăng nồng độ GLP1 nội sinh, GLP1 có tác dụng kích thích bài tiết insulin, và ức chế sự 

tiết glucagon khi có tăng glucose máu sau khi ăn. 

Các thuốc ức chế enzyme DPP-4 hiện đã có tại Việt Nam nhƣ sau: 

- Sitagliptin liều 50-100mg/ngày 

-Vildagliptin liều 2x50mg/ngày 

-Saxagliptin liều 2,5-5mg/ngày 

-Linagliptin liều 5mg/ngày. 

* Các thuốc phối hợp hiện tại trên thị trƣờng Việt Nam hiện nay 

- Glucovance (Metformin + Glibenclamide) 500:2,5; 500:5 

-CoAmaryl (Metformin + Flimepiride) 500:2 

-Galvusmet (Metformin +Vidagliptine 500:50; 850:50;1000:50 

-Janumet (Metformin + Sitagliptine) 500:50; 850:50;1000:50 

-Komboglyze (Metformin +  Saxagliptin) 500:50 

* Chú ý: Ngƣời ta thƣờng dựa vào tác dụng của thuốc để phân chia liều lƣợng 

và loại thuốc, sao cho đạt tác dụng tối đa. Không dùng phối hợp 2 loại biệt dƣợc của 

cùng 1 nhóm thuốc. 

c. Insulin  

- Mục tiêu: để đạt đƣợc mục đích kiểm soát đƣợc glucose huyết ở bệnh nhân 

đái tháo đƣờng typ 2 mà thuốc uống hạ glucose huyết không còn đáp ứng 

hay có những chống chỉ định 

- Sử dụng insulin có nhiều cách, thƣờng và bắt đầu kết hợp thuốc viên  hạ 

đƣờng huyết với insulin nền vào buổi tối, cách này ít gây hạ glucose huyết. 

+  Nếu không đạt đƣợc mục đích kiểm soát, có thể chuyển sang chế độ dùng 

insulin nhiều lần trong ngày, với insulin hỗn hợp hay phối hợp insulin tác 

dụng chậm 1 lần / ngày, cùng insulin tác dụng nhanh trƣớc mỗi bữa ăn 
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+  Khi sử dụng insulin cần lƣu ý tăng liều một cách từ từ, để tránh tình trạng 

hạ glucose huyết và phải hƣớng dẫn bệnh nhân cũng nhƣ thân nhân một cách 

cẩn thận về những triệu chứng và cách xử trí khi hạ glucose huyết. 

IV. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

1. Khám lần đầu tiên 

Đánh giá tình trạng glucose huyết, chức năng gan, thận, bilan lipid máu, cân 

nặng, huyết áp, tầm soát các biến chứng mạn tính của đái tháo đƣờng. 

 Các xét ngiệm theo dõi: 

- Glucose máu cần theo dõi tích cực để kiểm soát chặt chẽ đặc biệt là khi có 

bệnh lí cấp tính hoặc thay đổi phác đồ điều trị. 

- Khám định kì: theo dõi glucose huyết, huyết áp, cân nặng, khám bàn chân. 

- HbA1c nên kiểm tra mỗi 3 tháng hoặc ít nhất 2 lần/ năm nếu glucose huyết 

lúc đói và sau ăn kiểm soát tốt. 

- Xét nghiệm A/C niệu và khám đáy mắt một năm một lần, nếu bình thƣờng. 

- Giáo dục bệnh nhân tự theo dõi glucose máu, nhận biết và xử lí hạ glucose 

máu 

2. Tái khám theo đinh kỳ 

Thời gian quy định tái khám tùy thuộc vào tình trạng bệnh lí. 
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CƠN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH 

 

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHẨN ĐOÁN 

1. Định nghĩa 

Đau thắt ngực ổn định còn đƣợc gọi là Bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ mạn tính 

hoặc Suy vành. Cơn đau thắt ngực là triệu chứng thƣờng có trong hai tình trạng của bệnh 

tim thiếu máu cục bộ, đó là: đau thắt ngực ổn định và đau thắt ngực không ổn định. 

+ Đau thắt ngực ổn định là tình trạng không có những diễn biến nặng lên bất ổn 

của cơn đau thắt ngực trong vòng vài tuần gần đây. Với đau thắt ngực ổn định thì tình 

trạng lâm sàng thƣờng ổn định, cơn đau thắt ngực ngắn, xảy ra khi gắng sức, đỡ khi nghỉ 

và đáp ứng tốt với Nitrates. Đau thắt ngực ổn định thƣờng liên quan đến sự ổn định của 

mảng xơ vữa. 

+ Đau thắt ngực không ổn định là tình trạng bất ổn về lâm sàng, cơn đau thắt 

ngực xuất hiện nhiều và dài hơn, xảy ra cả khi bệnh nhân nghỉ ngơi và cơn đau ít đáp 

ứng với các Nitrates. Cơn đau này thƣờng liên quan đến tình trạng bất ổn của mảng xơ 

vữa động mạch vành. 

2. Chẩn đoán  

a   Đặc điểm lâm sàng cơn đau thắt ngực(CĐTN) 

+ Vị trí: Thƣờng ở sau xƣơng ức và là một vùng (chứ không phải một điểm), 

đau có thể lan lên cổ, vai, tay, hàm, thƣợng vị, sau lƣng. Hay gặp hơn cả là hƣớng lan 

lên vai trái rồi lan xuống mặt trong tay trái, có khi xuống tận các ngón tay 4,5. 

+ Hoàn cảnh xuất hiện: Thƣờng xuất hiện khi gắng sức, xúc cảm mạnh, gặp 

lạnh, sau bữa ăn nhiều hoặc hút thuốc lá. Một số trƣờng hợp cơn đau thắt ngực có thể 

xuất hiện về đêm, khi thay đổi tƣ thế, hoặc khi kèm cơn nhịp nhanh. 

+ Mức độ đau và các triệu chứng kèm theo: Hầu hết các bệnh nhân mô tả cơn 

đau thắt ngực nhƣ thắt lại, nghẹt, rát, bị đè nặng trƣớc ngực và đôi khi cảm giác buốt 

giá. Một số bệnh nhân có khó thở, mệt lả, đau đầu, buồn nôn, vã mồ hôi... 

+ Thời gian cơn đau: Thƣờng khoảng vài phút, có thể dài hơn nhƣng không quá 

30 phút. Những cơn đau xảy ra do xúc cảm thƣờng kéo dài hơn là đau do gắng sức. 

Những cơn đau mà chỉ kéo dài dƣới 1 phút thì nên tìm nguyên nhân khác ngoài tim. 

Chẩn đoán cơn đau thắt ngực: 
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 Điển hình: có đủ 3 đặc điểm  

                1. Khó chịu sau xƣơng ức, có thể  đi kèm: Khó thở , vã mồ hôi   

                2. Khởi phát sau gắng sức hay stress  

                3. Giảm khi nghỉ ngơi hoặc ngậm Nitro glycenin (NTG) dƣới lƣỡi 

 Không điển hình: có 2 trong 3 đặc điểm 

 Đau ngực không do tim: chỉ ≤ 1 đặc điểm trên 

b  Đánh giá mức độ cơn đau thắt ngực ổn định:  

Cho đến nay cách phân loại mức độ đau thắt ngực theo Hiệp hội Tim mạch 

Canada (Canadian Cardiovascular Society -CCS) là đƣợc ứng dụng rộng rãi nhất và rất 

thực tế. 

 

ĐỘ ĐẶC DIỂM CHÚ THÍCH 

I 
Những hoạt động thể lực bình 

thƣờng không gây đau thắt ngực. 

Đau thắt ngực chỉ xuất hiện khi hoạt 

động thể lực rất mạnh. 

II 
Hạn chế nhẹ hoạt động thể lực 

bình thƣờng. 

Đau thắt ngực xuất hiện khi leo cao >1 

tầng gác thông thƣờng bằng cầu thang 

hoặc đi bộ dài hơn 2 dãy nhà. 

III 
Hạn chế đáng kể hoạt động thể 

lực thông thƣờng. 

Đau thắt ngực khi đi bộ dài từ 1-2 dãy 

nhà hoặc leo cao 1 tầng gác. 

IV 
Các hoạt động thể lực bình 

thƣờng đều gây đau thắt ngực. 

Đau thắt ngực khi làm việc nhẹ, khi 

gắng sức nhẹ. 

 

Bảng: Phân độ đau thắt ngực theo Hiệp hội Tim mạch Canada 
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** PCI chỉ nên dành cho các bệnh nhân có tổn thƣơng nặng, hoặc 

không giảm triệu chứng với điều trị nội 

 

c. Qui trình khảo sát bệnh mạch vành 

 

 

 

Sơ đồ : Qui trình khảo sát bệnh mạch vành ổn định 

+ Nếu BN đau thắt ngực ổn định có NYHA III – IV hoặc CCS III – IV hoặc 

LV EF ≤  45%: Hội chẩn chụp mạch vành (CMV) 

+ Nếu BN có NYHA I-II hoặc CCS I- II hoặc EF > 45% làm NPGS hay MSCT 

động mạch vành (ĐMV) 

□ Làm ECG gắng sức khi:  

-   BN chạy bộ đƣợc 

-   Không có HA cao 

-   Không có bất thƣờng trên ECG lúc nghỉ (h/c WPW, ST chênh xuống ≥1mm, 

máy tạo nhịp, LBBB). 
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Chống chỉ định ECG gắng sức 

Tuyệt đối 

- NMCT cấp trong vòng 2 ngày 

- Loạn nhịp tim có TCCN hoặc RL 

huyết động 

- Hẹp ĐMC nặng có TCCN 

- Suy tim có TCCN 

- Nhồi máu phổi hoặc thuyên tắc 

phổi cấp 

- Viêm màng ngoài tim cấp 

- Bóc tách ĐMC 

Tƣơng đối 

- Nghẽn thân chính ĐMV trái 

- Hẹp ĐMC trung bình 

- Rối loạn điện giải 

- HA tâm thu ≥ 200mmHg; tâm 

trƣơng ≥110mmHg 

- Loạn nhịp nhanh, loạn nhịp chậm 

- BCT phì đại, bệnh tim làm nghẽn 

đƣờng ra 

 

□ Kết quả Duke score 

                 ≤ (-11): CMV ngay 

(-5)  (-10): Có kế hoạch CMV hoặc E Dobu 

≥ (-4): Điều trị nội khoa 

□ Làm SA Dobutamin /Dipyridamol khi:  

                 -   Có CCĐ ECG gắng sức 

                 -   BN bị rung nhĩ, huyết áp cao (dipyridamol) 

                       -   Đau ngực/ đã tái lƣu thông ĐM vành 

    □  Chụp MSCT ĐMV khi: 

                 -   Kết quả 2 nghiệm pháp trên không rõ ràng/ LS còn nghi ngờ nhiều  

                  - BN từ chối làm nghiệm pháp gắng sức 

                  - BN có GFR ≥ 40ml/ph/1.73m
2 

                  - Bn cần có KQ loại trừ BMV 

 Không nên thực hiện:  

-   Các bệnh nhân có nguy cơ bị bôi hóa nặng ĐMV (≥75 tuổi, BTM giai đoạn 

cuối 

-   Đã đặt stent trƣớc đó 

-   BN bị rối loạn nhịp tim nhanh: rung nhĩ 

□ Chụp mạch vành cản quang khi:  

- RLVĐ có hồi phục ≥ 3 vùng hoặc 
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- Rối loạn chức năng tâm thu thất trái lúc nghỉ hoặc  

- Đau ngực (+) hoặc  

- HA giảm hoặc 

- Loạn nhịp nguy hiểm 

 Chỉ định chụp ĐMV cản quang khi: Hẹp những nhánh lớn > 70%/ 

Calcium score > 400điểm 

II. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu điều trị: 2 mục tiêu chính 

- Phòng ngừa NMCT và tử vong do đó kéo dài đời sống 

- Giảm triệu chứng cơ năng (tăng chất lƣợng cuộc sống) 

 Để đạt đƣợc 2 mục tiêu trên, năm khía cạnh cần quan tâm khi điều trị:  

□   Xác định và điều trị các bệnh phối hợp có thể làm nặng thêm CĐTN 

□   Giảm yếu tố nguy cơ bệnh ĐMV 

□   Sử dụng các biện pháp điều trị không dùng thuốc, thay đổi lối sống 

□   Điều trị nội khoa bằng thuốc 

□   Tái tƣới máu cơ tim (PCI hay CABG) 

2. Điều trị bằng thuốc: 2 nhóm 

- Thuốc chống cơn đau thắt ngực: chẹn bêta, nitrate, ức chế calci 

- Thuốc kéo dài đời sống: aspirin (clopidogrel, ticlodipine), statins và UCMC  

3. Chụp mạch vành và can thiệp động mạch vành (PCI) 

- CMV đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp sau: phối hợp tất cả các thuốc 

chống CĐTN vẫn còn triệu chứng cơ năng; BN có nguy cơ cao khi khảo sát 

bằng trắc nghiệm không xâm nhập; BN mà nghề nghiệp cần biết rõ tình 

trạng ĐMV. 

- Chỉ cải thiện triệu chứng, không kéo dài đời sống  điều trị nội khoa vẫn là 

chủ yếu 

4. Phẫu thuật bắc cầu ĐMV (CABG) 

- Đạt cả 2 mục tiêu điều trị giảm triệu chứng cơ năng và kéo dài đời sống 

ngƣời bệnh 
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Các điều kiện làm nặng hoặc  

khởi phát cơn đau thắt ngực 

Thuốc: 

- Giãn mạch 

- Điều trị thay thế giáp quá liều 

- Thuốc co mạch 

Các bệnh nội khoa khác: 

- Thiếu máu nặng 

- THA không kiểm soát 

- Cường giáp 

- Thiếu Oxy 

Các bệnh tim mạch khác: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. ACCF/AHA Guideline for the Management of Stable coronary artery disease 2013 

2. ESC Guidelines for the management of Chronic coronary artery disease 2013 

Điều trị không dùng thuốc: 

Giảm mỡ 

Thuốc lá: ngưng 

Rượu: vừa phải 

Vận động thể lực +++ 

Bớt stress tình cảm 
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 HỘI CHỨNG VÀNH CẤP KHÔNG ST CHÊNH LÊN 

 

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHẨN ĐOÁN: 

1. Định nghĩa 

Hội chứng vành cấp không ST chênh lên gồm: NMCT không ST chênh lên và 

đau ngực không ổn định 

NMCT cấp ST chênh lên là 1 hội chứng lâm sàng xác định bởi triệu chứng đặc 

hiệu của thiếu máu cục bộ cơ tim cùng với ST chênh lên hằng định trên ECG và sự 

phóng thích chất hoại tử cơ tim.  

2. Chẩn đoán  

a.  Tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT không ST chênh lên 

Xác định có tăng và/hoặc giảm giá trị chất chỉ điểm sinh học [khuyến khích nên 

sử dụng men troponin của tim (cTn – cardiac troponin) với ít nhất có một giá trị đạt 

mức 99% bách phân vị của giới hạn trên dựa theo tham chiếu], và kèm theo ít nhất một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

 Triệu chứng cơ năng của thiếu máu cơ tim cục bộ (TMCBCT). 

 Biến đổi ST-T rõ mới xuất hiện (hoặc xem nhƣ mới), hoặc blốc nhánh trái 

mới phát hiện. 

 Xuất hiện của sóng Q bệnh lý trên ĐTĐ 

 Bằng chứng về sự mới mất hình ảnh cơ tim còn sống hoặc mới rối loạn vận 

động vùng. 

 Có huyết khối trong mạch vành bằng chụp mạch vành hoặc mổ tử thi. 

Lưu ý: Tăng chất chỉ dấu hoại tử cơ tim: hsTnT hoặc hsTnI, xét nghiệm đƣợc lấy 

ngay từ đầu nhƣng không cần chờ kết quả trƣớc khi quyết định điều trị tái tƣới máu 

VÀ:    ECG không có ST chênh lên hằng định 

b.  Đau ngực không ổn định:  

 Đau thắt ngực lúc nghỉ kéo dài hơn 20 phút 

 Đau thắt ngực mới khởi phát với mức độ CCS II hoặc III 

 Đau thắt ngực ổn định trở nên mất ổn định gần đây với độ nặng ít nhất là 

CCS III 
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 Đau ngực sau NMCT 

3. Tiếp cận 

Mục tiêu là chẩn đoán nhanh chóng và xét chỉ định tái tƣới máu khẩn. Ngoài ra, 

những mục tiêu ƣu tiên khác là: điều trị chống thiếu máu cục bộ cũng nhƣ phát hiện và 

xử trí tụt huyết áp, phù phổi, rối loạn nhịp. 

□ Hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng: trong thời gian 10‟ đầu tiếp xúc với bệnh 

nhân 

- Khai thác triệu chứng đau ngực gồm tính chất, mức độ đau. Xác định thời gian 

khởi phát đau ngực rất quan trọng, thiết yếu trong quyết định, lựa chọn phƣơng pháp tái 

tƣới máu. 

- Các bệnh lý kèm theo: tăng huyết áp, đái tháo đƣờng, khả năng bóc tách 

động mạch chủ, nguy cơ xuất huyết và bệnh não có biểu hiện lâm sàng (Cơn 

thoáng thiếu máu não, yếu liệt chi, giảm cảm giác, thất điều, chóng mặt). 

□ Đo ECG 12 chuyển đạo và V3R, V4R, V7, V8, V9 đồng thời với thăm 

khám lâm sàng và có thể lặp lại nếu cần mỗi 5-10‟.  

□ Xét nghiệm sinh hóa – huyết học:  

 - Thực hiện đồng thời với các bƣớc điều trị HsTnT: 2 lần cách nhau 3 giờ trong 

24 giờ đầu.   

 -  Các xét nghiệm gồm: NT proBNP, D-dimer, Công  thức  máu, CRP,  nhóm  

máu,  BUN,  creatinine,  Na+,  K+,  ASL,  ALT,  đƣờng  huyết,  Bilan Lipid,   INR, 

TCK,   Fibrinogen, GS, Huyết   thanh   chẩn   đoán   (HBsAg, AntiHCV, VDRL, HIV). 

Tổng phân tích nƣớc tiểu. 

□ X-Quang tim phổi tại giƣờng: đánh giá phù phổi cấp và bóc tách ĐM chủ. 

□ Siêu âm tim tại giƣờng nhằm loại trừ bóc tách động mạch chủ, đánh giá rối 

loạn vận động vùng, chức năng thất trái, thất phải, các biến chứng cơ học 

□  Đánh giá nguy cơ: Dựa trên thang điểm TIMI score và GRACE score  

+ Thang điểm TIMI:  

- Có 7 thông số : (1) Tuổi > 65; (2) Có từ 3 yếu tố nguy cơ ĐMV trở lên ; (3) Có 

bị hẹp ĐMV đã đƣợc chứng minh bằng chụp ĐMV trƣớc đó ; (4) Có ít nhất 2 cơn đau 

ngực trong vòng 24h ;  (5) Có thay đổi ST trên ECG ; (6) Có tăng men tim ; (7) Đã 

đƣợc dùng Aspirine liên tục trong vòng 7 ngày  
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- Mỗi yếu tố là 1 điểm. 0–2đ nguy cơ thấp, 3- 4đ nguy cơ trung bình, ≥ 5đ nguy 

cơ cao  

+ Thang điểm GRACE 

- Có 7 thông số: (1) Tuổi, (2) mạch; (3) huyết áp ; (4) suy tim (Kilip), (5) ngƣng 

tim khi nhập viện, (6) thay đổi ECG, (7) tăng men tim. Nhập các thông số này vào 

bảng có sẵn, từ đó tính ra điểm. 

- Nếu GRACE score > 140 điểm (với tử vong trong bệnh viện) hoặc > 118 điểm 

(với tử vong sau 6 tháng) đƣợc coi là nguy cơ cao 

+ Phân tầng nguy cơ đánh giá khả năng tổn thƣơng động mạch vành của cơn 

đau thắt ngực không ổn định theo ACC/AHA :  

Đặc tính Nguy cơ cao Nguy cơ trung bình Nguy cơ thấp 

Bệnh sử  Triệu chứng cơ năng thiếu máu cục bộ tiến triển trong 

48 giờ qua  

Tiền sử NMCT, bệnh MM ngoại vi, 

bệnh MM não, phẫu thuật bắc cầu 

ĐM vành hoặc uống Aspirin trƣớc 

đó  

Đặc điểm cơn 

đau  

Đau ngực khi nghỉ kéo 

dài và không ngƣng 

>20'  

Đau ngực khi nghỉ kéo dài 

>20' nay đã bớt, đau ngực lúc 

nghỉ <20', đau ngực giảm khi 

nghỉ hoặc ngậm 

Nitroglycerin  

Đau thắt ngực mới khởi phát (CCS 

III, IV), trong 2 tuần trƣớc, không 

đau ngực lúc nghỉ kéo dài >20'  

Biểu hiện lâm 

sàng  

Phù phổi, ran ẩm, âm thổi hở van 2 lá mới xuất hiện, 

tụt huyết áp, nhịp tim chậm, nhịp tim nhanh, tuổi >75  

Tuổi <70  

ECG  Đau ngực khi nghỉ 

kèm ST thay đổi 

thoáng qua 

(>0.05mV), blốc 

nhánh mới xuất hiện, 

nhịp nhanh thất kéo 

dài  

T đảo > 0.2mV  

Sóng Q bệnh lý  

ECG bình thƣờng hoặc không thay 

đổi trong cơn đau ngực  

Biến đổi men 

tim  

Troponin T hoặc I 

tăng cao (>0.1mg/L)  

Tăng nhẹ Troponin (>0.01 

nhƣng <0.1mg/L)  

Bình thƣờng  

 

- Do bản chất của bệnh là không ổn định nên việc đánh giá này phải đƣợc thực 

hiện thƣờng xuyên từ lúc nhập viện đến khi xuất viện.  

+ Tiêu chuẩn nguy cơ cao theo ESC 2015 để quyết định thời điểm chụp mạch 

vành trong HCVC-KST: 

  



 

210 

TIÊU CHUẨN NGUY CƠ RẤT CAO 

Sốc tim hoặc huyết động không ổn định 

Đau ngực diễn tiến hoặc tái phát, không đáp ứng điều trị nội khoa 

Ngƣng tim hoặc loạn nhịp đe dọa tính mạng 

Biến chứng cơ học của NMCT  

Suy tim cấp 

Thay đổi động học sóng ST hoặc T tái diễn, đặc biệt với ST chênh lên từng lúc 

TIÊU CHUẨN NGUY CƠ CAO 

Tăng hoặc giảm cTn do NMCT 

Thay đổi động học sóng ST hoặc T (có triệu chứng hoặc thầm lặng) 

Điểm GRACE > 140 đ 

TIÊU CHUẨN NGUY CƠ TRUNG BÌNH 

Đái tháo đƣờng 

Suy thận (eGFR < 60ml/ph/1.73 m2 da) 

Phân suất tống máu thấp (EF < 40%) 

Đau ngực sớm sau NMCT 

Tiền sử can thiệp mạch vành 

Tiền sử mổ bắc cầu mạch vành 

Điểm GRACE 109-140 đ 

TIÊU CHUẨN NGUY CƠ THẤP 

Không có các đặc điểm nêu trên 
 

II. ĐIỀU TRỊ 

1. Các biện pháp chung:  

-  Nghỉ ngơi tại giƣờng. 

-  Thở Oxy mũi 2-4 L/p nếu giảm oxy máu nặng (SpO2 < 90%), tăng lƣu lƣợng 

hoặc chuyển sang mask nếu cần, mục tiêu SpO2 ≥ 90%. Thận trọng khi BN có bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và ứ CO2. 

-  Lập 2 đƣờng truyền tĩnh mạch giữ ven với NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%.  

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn mỗi giờ đến khi ổn định. Sau đó, mỗi 4 giờ. Báo 

BS nếu: (1) Nhịp tim < 60L/p hoặc >100 L/p, (2) HA tâm thu < 100 hoặc > 150mmHg, 

Nhịp thở < 8 hoặc > 22 L/p. 

-  Theo dõi monitor liên tục để phát hiện các rối loạn nhịp và sự thay đổi đoạn ST. 

-  Tạm nhịn ăn, có thể uống ít nƣớc cho tới khi tạm ổn định.  

2. Điều trị thuốc:  

a. Thuốc kháng kết tập tiểu cầu: 
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+ Aspirin (class I): 

Liều nạp:160-325 mg dạng sủi bọt hay nhai ngay khi nhập viện. 

Duy trì 75-100 mg/ngày vô thời hạn. 

+ Thuốc ức chế P2Y12 (class I): Dùng cùng Aspirin, trừ khi có chống chỉ định 

nhƣ nguy cơ xuất huyết cao, duy trì ít nhất 12 tháng: 

□   Ticagrelor:  

-   Liều nạp 180mg. Duy trì 90mg x 2 lần/ngày, cho BN nguy cơ thiếu máu cục 

bộ trung bình-cao bất kể chiến lƣợc điều trị, kể cả BN đã đƣợc dùng Clopidogrel trƣớc 

đó nếu không có chống chỉ định 

□  Clopidogrel: khi không có hoặc chống chỉ định Ticagrelor.  

- Liều nạp 600mg. Duy trì 75mg/ngày 

- Nếu bệnh nhân không đƣợc can thiệp mạch vành, Clopidogrel 75 mg/ ngày kéo 

dài tới 1 năm. 

Nếu dự kiến tái tƣới máu bằng phẫu thuật bắc cầu sớm: ngƣng Clopidogrel và 

Ticagrelor ít nhất 5 ngày trƣớc phẫu thuật.  

b. Thuốc kháng đông: 

□   Fondaparinux (I, B): 

- Liều 2.5 mg / TDD/24 giờ, đƣợc khuyến cáo do tính an toàn và hiệu quả cao 

nhất bất chấp chiến lƣợc điều trị. 

- Không dùng ở BN có eGFR < 20 ml/ph/ 1.73 m 
2
, thận trọng ở BN trên 75 

tuổi, cân nặng thấp 

- Nếu BN đƣợc làm PCI, dùng thêm 1 liều Heparin không phân đoạn 70-

85UI/kg lúc làm thủ thuật (I, B) 

□ UFH (class I, C):  Dùng trƣớc chụp mạch vành trong trƣờng hợp không có 

Fondaparinux (I,B),  

- Liều 60-70UI/kg bolus (tối đa 5000UI) , sau đó TTM 12UI/kg/giờ (tối đa 

1000UI/giờ), duy trì TCK 1.5-2 lần chứng.  

- Lúc PCI dùng liều 70-100UI/kg nếu BN chƣa đƣợc dùng kháng đông trƣớc đó 

(I, B). Thử ACT để dùng thêm heparin trong lúc PCI (IIb, B).  

□   Enoxaparin (class IIa, B): dùng khi không có Fondaparinux 

- BN < 75 tuổi và ClCre >30ml/ph/1.73 m2 da: TDD 1mg/kg mỗi 12 giờ. 
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- BN > 75 tuổi: Enoxaparin TDD 0.75mg/kg mỗi 12 giờ.  

- BN có GFR < 30 ml/ph/1.73m
2
 da, Enoxaparin 1mg/kg/ TDD mỗi 24h 

□ Không đƣợc chuyển đổi dùng giữa heparin không phân đoạn và 

Enoxaparin  

Thời gian dùng kháng đông 2-8 ngày. Nên ngƣng kháng đông sau PCI, trừ khi 

có chỉ định khác (IIa, C).  

c  Điều trị nội khoa thường quy: 

□ Nitroglycerin (NTG) : dùng khi đau ngực đang diễn tiến, tăng huyết áp hoặc 

hỗ trợ điều trị suy tim 

- NTG xịt dƣới lƣỡi 0.4mg/nhát, 1-2 nhát mỗi 5 phút khi huyết áp cho phép, tối 

đa 3 liều. 

- NTG truyền tĩnh mạch (IV) nếu sử dụng NTG xịt dƣới lƣỡi không hiệu quả 

hoặc phù  phổi hoặc  tăng huyết  áp.  Isoket (Isosorbid  Dinitrate) hoặc Glycerin 

Trinitrate  10mg/ống  10ml  pha trong 20 cc, truyền tĩnh mạch 2ml/giờ, theo dõi huyết 

áp mỗi 15 phút trong thời gian đầu và điều chỉnh liều theo triệu chứng đau ngực và 

huyết động . 

- Tránh dùng hoặc thận trọng trong các trƣờng hợp: tụt HA (HA tâm thu < 

90mmHg), nhồi máu thất phải, tần số tim > 100 hoặc < 50 l/ph, có bằng chứng sử dụng 

thuốc ức chế phosphodiesterase trong vòng 48 giờ trƣớc. 

□ Giảm đau: Morphin sulfate 2-4 mg IV mỗi 5-15‟, không sử dụng quá 

10mg, nếu đau ngực không giảm với NTG hoặc phù phổi cấp.  

□  Ức chế Beta đƣờng uống bắt đầu sử dụng trong vòng 24 giờ đầu nếu 

bệnh nhân không có tất cả các điều sau: triệu chứng và dấu hiệu suy thất trái, bằng 

chứng của tình trạng cung lƣợng tim thấp, nguy cơ sốc tim cao (> 70 tuổi, tần số 

tim > 110l/ph, HA tâm thu < 120mmHg, đến trễ) hoặc các chống chỉ định của ức 

chế beta uống (PR > 0.24s, block nhĩ thất độ II hoặc III, hen phế quản hoặc bệnh 

đƣờng hô hấp đang diễn tiến). Duy trì trong lúc nằm viện và sau xuất viện. Nếu BN 

có chống chỉ định dùng trong 24 giờ đầu, cần đánh giá khả năng có thể dùng ức chế 

beta sau đó. (I, B) 

□ Ức chế men chuyển nên bắt đầu trong 24 giờ đầu ở tất cả BN nếu không có 

chống chỉ định. Chỉ định loại (I, A) nếu NMCT thành trƣớc, suy tim hoặc EF ≤ 40%. 
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Chỉ định (IIa, A) cho tất cả BN. 

□ Ức chế thụ thể Angiotensin: khi bệnh nhân không dung nạp ức chế men 

chuyển. (I, B) 

□ Thuốc đối kháng aldosterone dùng ở BN đã điều trị ức chế men chuyển và 

ức chế beta, có EF ≤ 40%, không có chống chỉ định và có triệu chứng suy tim hoặc bị 

đái tháo đƣờng. (I,B) 

□ Ức chế calcium Ở những bệnh nhân đau ngực mà có chống chỉ định sử 

dụng ức chế Beta, ức chế Calcium  nhóm  nondihydropyridine  (verapamil  và  

diltiazem)  đƣợc  sử  dụng  nếu không có rối loạn chức năng thất trái nặng và các 

chống chỉ định khác. 

Có thể phối hợp thêm Nicorandil nếu bệnh nhân vẫn  còn đau ngực. 

□ Statin: dùng liều nạp Atorvastatin 80mg hoặc Rosuvastatin 40mg uống/ngày 

ở tất cả BN (I,B).  

□ Kiểm soát đƣờng huyết bằng Insulin tác dụng nhanh nếu đƣờng huyết ≥ 

300mg%, chỉnh liều theo phác đồ kiểm soát đƣờng huyết tĩnh mạch. 

3. Tái lƣu thông mạch vành :  

Khuyến cáo Loại chỉ định Mức chứng cứ 

Chỉ định can thiệp khẩn cấp (trong vòng 2h) đối với 

những bệnh nhân có tiêu chuẩn nguy cơ rất cao 
I C 

Chỉ định can thiệp sớm ( trong vòng 24h) 

BN có ít nhất 1 tiêu chuẩn nguy cơ cao 
I A 

Chỉ định can thiệp ( trong vòng 72h) 

BN có ít nhất 1 tiêu chuẩn nguy cơ cao hoặc 

Triệu chứng tái diễn hoặc TMCB trên test không xâm lấn 

I A 

BN không có các tiêu chuẩn nguy cơ trên, hết triệu chứng 

TMCB: làm trắc nghiệm không xâm lấn khảo sát thiếu 

máu cục bộ cơ tim để quyết định chụp mạch vành 

I A 

Ở BN bệnh nhiều nhánh mạch vành, tùy theo tình trạng 

bệnh, bệnh kèm, mức độ phức tạp của tổn thƣơng mạch 

vành (dựa vào điểm Syntax) hội chẩn ban Tim mạch để 

quyết định chiến lƣợc điều trị can thiệp hay CABG 

I C 

    

4. Đặt bóng dội ngƣợc  nội động mạch chủ (IABP):  

- Huyết động không ổn định hoặc sốc tim do biến chứng cơ học của NMCT 

(thủng vách liên thất, hở 2 lá cấp rối loạn huyết động...) (class IIa) 
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- Sốc tim do suy thất trái cấp sau NMCT cấp mà các thuốc vận mạch không ổn 

định đƣợc huyết động sớm ( Class II a ACC guideline 2013) 

- Nguy cơ cao khi làm thủ thuật tái tƣới máu: can thiệp thân chung, suy tim nặng, 

EF <40%, vùng thiếu máu cơ tim rộng  
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NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN 

 

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHẨN ĐOÁN: 

1. Định nghĩa 

NMCT cấp ST chênh lên là 1 hội chứng lâm sàng xác định bởi triệu chứng đặc 

hiệu của thiếu máu cục bộ cơ tim cùng với ST chênh lên hằng định trên ECG và sự 

phóng thích chất hoại tử cơ tim.  

2. Chẩn đoán  

a.  Tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT 

Xác định có tăng và/hoặc giảm giá trị chất chỉ điểm sinh học [khuyến khích nên 

sử dụng men troponin của tim (cTn – cardiac troponin) với ít nhất có một giá trị đạt 

mức 99% bách phân vị của giới hạn trên dựa theo tham chiếu], và kèm theo ít nhất một 

trong các tiêu chuẩn sau: 

 Triệu chứng cơ năng của TMCBCT 

 Biến đổi ST-T rõ mới xuất hiện (hoặc xem nhƣ mới), hoặc blốc nhánh trái 

mới phát hiện. 

 Xuất hiện của sóng Q bệnh lý trên ĐTĐ 

 Bằng chứng về sự mới mất hình ảnh cơ tim còn sống hoặc mới rối loạn vận 

động vùng. 

 Có huyết khối trong mạch vành bằng chụp mạch vành hoặc mổ tử thi. 

Lưu ý: Tăng chất chỉ dấu hoại tử cơ tim: hsTnT hoặc hsTnI, xét nghiệm đƣợc lấy 

ngay từ đầu nhƣng không cần chờ kết quả trƣớc khi quyết định điều trị tái tƣới máu 

b.  Tiêu chuẩn ST chênh lên trên ĐTĐ 

o ST chênh lên mới tại điểm J ở ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp: 

 ≥ 2mm (0.2mV) ở nam và ≥ 1.5mm (0.15mV) ở nữ ở chuyển đạo V2-3 

 ≥ 1mm (0.1mmV) ở các chuyển đạo trƣớc ngực khác hoặc chuyển đạo chi 

o Block nhánh trái mới hoặc đƣợc cho là mới xuất hiện 

o ST chênh xuống ≥ 2 chuyển đạo trƣớc ngực V1-4 có thể là NMCT thành sau 

thực, khẳng định bằng hình ảnh ST chênh lên ≥ 1mm ở V7-9 

Ngoài ra:  
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 T cao nhọn có thể là biểu hiện của NMCT tối cấp 

 ST chênh xuống ở nhiều chuyển đạo cùng với ST chênh lên ở aVR gợi ý 

nghẽn thân chung hoặc đoạn gần LAD. 

 Trƣờng hợp ECG có block nhánh phải: chẩn đoán NMCT cấp thành trƣớc 

dựa vào: sóng T cùng chiều với phần cuối của phức bộ QRS ở chuyển đạo 

V1-V3 hoặc V4 (bình thƣờng: khi có block nhánh phải sóng T thay đổi thứ 

phát ngƣợc chiều với phần cuối của phức bộ QRS). 

 Nếu block nhánh trái đã có từ trƣớc, chẩn đoán NMCT cấp dựa vào tiêu 

chuẩn Sgarbossa (1)  

Tiêu chuẩn ECG Điểm 

ST chênh lên ≥ 1mm cùng chiều QRS 5 

ST chênh xuống ≥ 1mm ở V1, V2 hoặc V3 3 

ST chênh lên ≥ 5mm ngƣợc chiều với QRS 2 

≥ 3 điểm: 98% NMCTST chênh lên 

0 điểm: vẫn không loại trừ NMCTST chênh lên 

 Trƣờng hợp BN có máy tạo nhịp thất có thể không giải thích đƣợc sự thay 

đổi của ST, có thể cần chụp mạch vành khẩn cấp để chẩn đoán xác định và 

điều trị. Cài đặt lại chƣơng trình của máy tạo nhịp cho phép đánh giá thay 

đổi ST ở nhịp nội tại có thể xem xét ở những BN đã biết là không phụ 

thuộc vào máy mà không làm trì hoãn chụp mạch vành. 

3. Tiếp cận 

Mục tiêu là chẩn đoán nhanh chóng và xét chỉ định tái tƣới máu khẩn. Ngoài ra, 

những mục tiêu ƣu tiên khác là: điều trị chống thiếu máu cục bộ cũng nhƣ phát hiện và 

xử trí tụt huyết áp, phù phổi, rối loạn nhịp. 

+ Hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng: trong thời gian 10‟ đầu tiếp xúc với bệnh 

nhân 

 - Khai thác triệu chứng đau ngực gồm tính chất, mức độ đau. Xác định thời gian 

khởi phát đau ngực rất quan trọng, thiết yếu trong quyết định, lựa chọn phƣơng pháp tái 

tƣới máu. 

 - Các bệnh lý kèm theo: tăng huyết áp, đái tháo đƣờng, khả năng bóc tách 

động mạch chủ, nguy cơ xuất huyết và bệnh não có biểu hiện lâm sàng (Cơn thoáng 
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thiếu máu não, yếu liệt chi, giảm cảm giác, thất điều, chóng mặt). 

+ Đo ECG 12 chuyển đạo và V3R, V4R, V7, V8, V9 đồng thời với thăm khám 

lâm sàng và có thể lặp lại nếu cần mỗi 5-10‟.  

+ Xét nghiệm sinh hóa – huyết học:  

- Thực hiện đồng thời với các bƣớc điều trị HsTnT: 2 lần cách nhau 3 giờ trong 

24 giờ đầu.   

- Các xét nghiệm gồm: NT proBNP, D-dimer, Công  thức  máu, CRP,  nhóm  

máu,  BUN,  creatinine,  Na+,  K+,  ASL,  ALT,  đƣờng  huyết,  Bilan Lipid,   INR, 

TCK,   Fibrinogen, GS, Huyết   thanh   chẩn   đoán   (HBsAg, AntiHCV, VDRL, HIV). 

Tổng phân tích nƣớc tiểu. 

+  X-Quang tim phổi tại giƣờng: đánh giá phù phổi cấp và bóc tách ĐM chủ. 

+ Siêu âm tim tại giƣờng nhằm loại trừ bóc tách động mạch chủ, đánh giá rối 

loạn vận động vùng, chức năng thất trái, thất phải, các biến chứng cơ học 

+ Kích hoạt phòng thông tim khi đã có chẩn đoán NMCT ST chênh lên. Giải 

thích cho bệnh nhân và gia đình về tình trạng bệnh, chỉ định và nguy cơ của chụp mạch 

vành để bệnh nhân và gia đình có quyết định sớm về thủ thật và điều trị tái tƣới máu 

(tiêu sợi huyết hoặc chụp mạch vành + can thiệp). 

II. ĐIỀU TRỊ: 

1. Các biện pháp chung: Nhập ICU 

-  Nghỉ ngơi tại giƣờng. 

-  Thở Oxy mũi 2-4 L/p nếu giảm oxy máu nặng (SpO2 < 90%), tăng lƣu lƣợng 

hoặc chuyển sang mask nếu cần, mục tiêu SpO2 ≥ 90%. Thận trọng khi BN có bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và ứ CO2. 

-  Lập 2 đƣờng truyền tĩnh mạch giữ vein với NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%.  

-  Theo dõi dấu hiệu sinh tồn mỗi giờ đến khi ổn định. Sau đó, mỗi 4 giờ. 

Báo BS nếu: 

o Nhịp tim < 60L/p hoặc >100 L/p. 

o HA tâm thu < 100 hoặc > 150mmHg. 

o Nhịp thở < 8 hoặc > 22 L/p. 

- Theo dõi monitor liên tục để phát hiện các rối loạn nhịp và sự thay đổi đoạn 

ST. 
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-  Tạm nhịn ăn, có thể uống ít nƣớc cho tới khi tạm ổn định.  

2. Điều trị thuốc:  

a. Thuốc kháng kết tập tiểu cầu: 

+ Aspirin (class I): 

Liều nạp:160-325 mg dạng sủi bọt hay nhai ngay khi nhập viện. 

Duy trì 75-100 mg/ngày vô thời hạn. 

+ Thuốc ức chế P2Y12 (class I): 

 □ Can thiệp mạch vành tiên phát: dùng cùng Aspirin, duy trì ít nhất 12 tháng: 

 - Ticagrelor: liều nạp 180mg. Duy trì 90mg x 2 lần/ngày 

- Clopidogrel: khi không có hoặc chống chỉ định Ticagrelor. Liều nạp 600mg. 

Duy trì 75mg/ngày 

 □ Tiêu sợi huyết hoặc không điều trị tái tƣới máu: 

- < 75T: liều nạp: Clopidogrel 300 mg
 

- ≥ 75T: không dùng liều nạp, dùng liều 75 mg. 

duy trì ít nhất 14 ngày và nên dùng đến 1 năm nếu không có biến chứng chảy 

máu. 

□ Nếu dự kiến tái tƣới máu bằng phẫu thuật bắc cầu sớm: ngƣng Clopidogrel và 

Ticagrelor ít nhất 5 ngày trƣớc phẫu thuật.  

b. Thuốc kháng đông: 

+ BN can thiệp mạch vành tiên phát:  

□ UFH (class I, C): 

- Liều 70-100U/kg TM nếu không dự kiến dùng thuốc ức chế thụ thể GP 

IIb/IIIa. Mục tiêu ACT đạt 250-300s. 

- Liều 50-70U/kg TM nếu dùng thuốc ức chế GP IIb, IIIa I/kg/h (tối đa 1000 

UI/h). Mục tiêu ACT đạt 200-250s.  

□ Enoxaparin (class IIa, B):   

-   Liều 0.5mg/kg TM có hay không dùng kèm thuốc ức chế GP IIb, IIIa 

□ Fondaparinux: chống chỉ định dùng đơn độc trong can thiệp tiên phát ở 

NMCT cấp ST chênh lên. 

+  BN dùng tiêu sợi huyết: 

□ UFH (class I, C): 
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-   Liều 60U/kg TM (tối đa 4000 UI), sau đó TTM 12UI/kg/h (tối đa 1000 

UI/h).  Chỉnh liều để giữ TCK 1.5-2 lần chứng (không nên dùng kéo dài quá 48h do 

tăng nguy cơ giảm tiểu cầu). 

□ Enoxaparin (class I, A): 

-  <75 tuổi: 30mg bolus TM, 15phút sau TDD 1mg/kg mỗi 12h. 

-  ≥75 tuổi: không bolus TM, TDD 0.75mg/kg mỗi 12h. 

- Clearance Creatinin < 30ml/phút: TDD 1mg/kg mỗi 24h không phụ thuộc tuổi. 

- Thời gian dùng kháng đông: 8 ngày trong thời gian nằm viện hoặc cho đến khi 

đƣợc tái tƣới máu.  

□ Fondaparinux (class I, B) 

- Liều nạp 2.5mg TM, liều duy trì 2.5mg TDD/24h vào ngày hôm sau và duy trì 

trong suốt thời gian nằm viện, tối đa 8 ngày hoặc đến khi đƣợc tái tƣới máu. Chống chỉ 

định ở BN có độ lọc cầu thận < 30ml/ph/1.73m2. 

c   Điều trị nội khoa thường quy: 

□ Nitroglycerin (NTG) : dùng khi đau ngực đang diễn tiến, tăng huyết áp hoặc 

hỗ trợ điều trị suy tim 

- NTG xịt dƣới lƣỡi 0.4mg/nhát, 1-2 nhát mỗi 5 phút khi huyết áp cho phép, tối 

đa 3 liều. 

- NTG truyền tĩnh mạch (IV) nếu sử dụng NTG xịt dƣới lƣỡi không hiệu quả 

hoặc phù  phổi hoặc  tăng huyết  áp.  Isoket (Isosorbid  Dinitrate) hoặc Glycerin 

Trinitrate  10mg  /ống  10ml  pha trong 20 cc, truyền tĩnh mạch 2cc/giờ, theo dõi huyết 

áp mỗi 15 phút trong thời gian đầu và điều chỉnh liều theo triệu chứng đau ngực và 

huyết động . 

- Tránh dùng hoặc thận trọng trong các trƣờng hợp: tụt HA (HA tâm thu < 

90mmHg), nhồi máu thất phải, tần số tim > 100 hoặc < 50 l/ph, có bằng chứng sử dụng 

thuốc ức chế phosphodiesterase trong vòng 48 giờ trƣớc. 

□ Giảm đau: Morphin sulfate 2-4 mg IV mỗi 5-15‟, không sử dụng quá 

10mg, nếu đau ngực không giảm với NTG hoặc phù phổi cấp.  

□ Ức chế Beta đƣờng uống bắt đầu sử dụng trong vòng 24 giờ đầu nếu bệnh 

nhân không có tất cả các điều sau: triệu chứng và dấu hiệu suy thất trái, bằng chứng 

của tình trạng cung lƣợng tim thấp, nguy cơ sốc tim cao (> 70 tuổi, tần số tim > 
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110l/ph, HA tâm thu < 120mmHg, đến trễ) hoặc các chống chỉ định của ức chế 

beta uống (PR > 0.24s, block nhĩ thất độ II hoặc III, hen phế quản hoặc bệnh 

đƣờng hô hấp đang diễn tiến). Duy trì trong lúc nằm viện và sau xuất viện. Nếu BN 

có chống chỉ định dùng trong 24 giờ đầu, cần đánh giá khả năng có thể dùng ức chế 

beta sau đó. (I, B) 

□ Ức chế men chuyển nên bắt đầu trong 24 giờ đầu ở tất cả BN nếu không có 

chống chỉ định. Chỉ định loại (I, A) nếu NMCT thành trƣớc, suy tim hoặc EF ≤ 40%. 

Chỉ định (IIa, A) cho tất cả BN. 

□ Ức chế thụ thể Angiotensin: khi bệnh nhân không dung nạp ức chế men 

chuyển. (I, B) 

□ Thuốc đối kháng aldosterone dùng ở BN đã điều trị ức chế men chuyển và 

ức chế beta, có EF ≤ 40%, không có chống chỉ định và có triệu chứng suy tim hoặc bị 

đái tháo đƣờng. (I,B) 

□ Ức chế calcium Ở những bệnh nhân đau ngực mà có chống chỉ định sử 

dụng ức chế Beta, ức chế Calcium  nhóm  nondihydropyridine  (verapamil  và  

diltiazem)  đƣợc  sử  dụng  nếu không có rối loạn chức năng thất trái nặng và các 

chống chỉ định khác. 

Có thể phối hợp thêm Nicorandil nếu bệnh nhân vẫn  còn đau ngực. 

□ Statin: dùng liều nạp Atorvastatin 80mg hoặc Rosuvastatin 40mg uống/ngày 

ở tất cả BN (I,B).  

□ Kiểm soát đƣờng huyết bằng Insulin tác dụng nhanh nếu đƣờng huyết ≥ 

300mg%, chỉnh liều theo phác đồ kiểm soát đƣờng huyết tĩnh mạch. 

3. Tái lƣu thông mạch vành :  

a. Chọn thuốc tiêu sợi huyết nếu: 

-   Đến sớm ≤ 3 giờ kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. 

-   BN và gia đình BN từ chối can thiệp mạch vành tiên phát 

-   Đánh giá checklist các chống chỉ định thuốc tiêu sợi huyết  

+ Streptokinase (Durokinase): 1.5 MUI truyền tĩnh mạch liên tục trong vòng 

60 phút. 
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+ Actylyse (rt PA): 15mg bolus TM + 0,75mg/kg TTM trong 30‟ (max 50mg) + 

0,5mg/kg TTM trong 60 phút (max 35mg) 

- Theo dõi SH mỗi 15‟ trong khi truyền. Đo ECG kiểm tra sau truyền. 

- Theo dõi INR, TCK, Fibrinogen sau khi truyền thuốc tiêu sợi huyết: 

 o Nếu TCK > 2 lần chứng : thử lại sau 4 giờ. 

o Nếu  TCK  <  2  lần  chứng  và  Fibrinogen  >0.5  g/L   

  Bắt  đầu  truyền Heparin. 

 o Liều Heparin khởi đầu 100UI/kg/6h TTM, chỉnh TCK 1.5 – 2 lần chứng. 

b. Chọn can thiệp mạch vành (PCI) cấp cứu  : 

□ Chỉ định can thiệp mạch vành tiên phát ở BN NMCT ST chênh lên theo 

ESC2014: 

Khuyến cáo 
Loại chỉ 

định 

Mức 

chứng cứ 

Tất cả BN có khởi phát triệu chứng < 12 giờ và ST chênh lên hoặc 

block nhánh trái mới xuất hiện  
I A 

PCI đƣợc khuyến cáo hơn tiêu sợi huyết I A 

BN khởi phát triệu chứng > 12 giờ: PCI nếu thiếu máu cục bộ diễn 

tiến, rối loạn nhịp đe dọa tính mạng hoặc đau ngực và thay đổi ECG 

xuất hiện lại 

I C 

PCI ở BN suy tim cấp, sốc tim do NMCT bất kể thời gian khởi phát 

triệu chứng 
I B 

PCI ở BN đến trong 12-48 giờ sau khởi phát triệu chứng IIa B 
 

□ Can thiệp 1 nhánh thủ phạm hay nhiều nhánh: 

Nên chỉ can thiệp nhánh thủ phạm, trừ trƣờng hợp sốc tim hoặc thiếu 

máu cục bộ còn diễn tiến sau can thiệp nhánh thủ phạm 
IIa B 

Can thiệp theo chƣơng trình các tổn thƣơng không thủ phạm nên 

xem xét ở BN bệnh nhiều nhánh mạch vành còn triệu chứng thiếu 

máu cục bộ trong vòng vài ngày hoặc hoặc vài tuần sau can thiệp 

tiên phát  

IIa B 

 

□   Chỉ định can thiệp mạch vành thứ phát: 
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Chụp và can thiệp mạch vành trong vòng 24 giờ sau 

dùng tiêu sợi huyết thành công 
I A 

Chụp và tái tƣới máu mạch vành khẩn cấp trong trƣờng 

hợp BN sốc tim hoặc suy tim cấp sau NMCT  
I B 

PCI cứu vãn khẩn cấp đƣợc chỉ định khi dùng tiêu sợi 

huyết thất bại (ST giảm chên < 50% hoặc còn đau ngực 

hằng định 60 phút sau dùng tiêu sợi huyết) 

I A 

PCI khẩn cấp đƣợc chỉ định trong trƣờng hợp thiếu máu 

cục bộ tái diễn, tình trạng huyết động không ổn định và 

loạn nhịp thất đe dọa tính mạng hoặc bằng chứng của 

tái tắc nghẽn sau dùng tiêu sợi huyết thành công ban 

đầu 

I A 

Thời điểm tối ƣu cho chụp mạch vành ở BN ổn định sau 

dùng tiêu sợi huyết thành công là 3-24 giờ 
IIa A 

 

c. Mổ bắc cầu mạch vành cấp cứu:  

- PCI thất bại, BN vẫn còn đau ngực hoặc huyết động không ổn định và cấu trúc 

mạch vành phù hợp phẫu thuật. 

- Thiếu máu cục bộ tái phát hoặc dai dẳng kháng trị với thuốc và cấu trúc mạch 

vành phù hợp phẫu thuật, có vùng lớn cơ tim nguy cơ và không phù hợp với điều trị 

tiêu sợi huyết hoặc nong động mạch vành. 

- Phẫu thuật sửa chữa những biến chứng nhƣ vỡ tim, hở 2 lá cấp, thông liên thất. 

- BN NMCT cấp ST chênh lên hay block nhánh trái mới xuất hiện, bị sốc tim 

trong vòng 36 giờ, < 75 tuổi, bị tổn thƣơng nhiều nhánh ĐMV hay thân chung và phù 

hợp với phẫu thuật tái tƣới máu có thể tiến hành trong vòng 18 giờ sau sốc tim. 

- Rối loạn nhịp thất đe đọa tính mạng khi có hẹp ≥ 50% thân chung hay tổn 

thƣơng cả 3 nhánh mạch vành. 

4. Xử trí biến chứng NMCT: 

a. Xử trí phù phổi cấp sau NMCT ST chênh lên : 

+ Hỗ trợ thông khí theo KMĐM ( class I C)  

+ Furosemide TM 20-40mg lặp lại sau 1 – 4 giờ (class IC) 

+ Nitroglycerin TTM nếu không tụt HA (Class IC) 
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+ Vận mạch Dobutamin (class IIa ), Dopamin ( class IIa), Levosimendan (Class 

IIb) 

+ Tái tƣới máu sớm (Class I C) 

b. Xử trí sốc tim do NMCT cấp 

+ Thông khí cơ học hỗ trợ theo KMĐM (class I C) 

+ Vận mạch Dobutamin, Dopamin( Class IIa) + Noradrenalin ( class IIb) mục 

tiêu giữ HA trung bình > 65mmHg và không giảm tƣới máu mô 

+ Đặt bóng đối xung nội động mạch chủ ( Class IIA) 

+ Tái tƣới máu sớm ( class I b) 

+ Chống chỉ định thuốc chẹn beta 

c. Xử trí biến chứng cơ học do NMCT cấp : 

+  Xử trí nhƣ trƣờng hợp sốc tim  

+  Chụp mạch vành cấp cứu  

+  Hội chẩn ngoại khoa và thông tim can thiệp sớm : 

-  Can thiệp mạch vành cấp cứu + đóng thông liên thất bằng dụng cụ sau 2 tuần 

nếu duy trì đƣợc huyết động. 

-  Can thiệp mạch vành cấp cứu trƣớc và phẫu thuật đóng thông liên thất sau 2 

tuần nếu duy trì đƣợc huyết động. 

-  Phẫu thuật khẩn cấp đối với trƣờng hợp vỡ thành tự do thất gây tràn máu 

màng tim + chèn ép tim cấp 

-  Phẫu thuật bắc cầu cấp cứu + sửa van 2 lá trong trƣờng hợp hở 2 lá cấp do đứt 

dây chằng sau NMCT cấp 

d  Đặt bóng dội ngược nội động mạch chủ (IABP) : 

+ BN NMCT Cấp  ST chênh lên có sốc tim không hồi phục nhanh  với thuốc 

vận mạch. 

+ Can thiệp mạch vành nguy cơ  cao (can thiệp thân chung, EF <40%, ƣớc 

lƣợng mạch máu đích chi phối >40% cơ tim, suy tim nặng). 

+ Biến chứng cơ học của NMCT cấp (hở van 2 lá cấp, thủng vách liên thất). 

e. Chỉ định truyền máu trong NMCT cấp : 

+ Chỉ truyền hồng cầu lắng khi : 

- Hb < 7g./l hoặc Hct < 25%  
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- Hb > 7g/l BN đang chảy máu tiến triển  

- Huyết động không ổn định do mất máu  
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NHIỄM HELICOBACTER PYLORI 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU 

GERD Gastroesophageal Reflux Disease (Bệnh trào ngƣợc dạ dày 

thực quản) 

H. pylori Helicobacter pylori 

MALT Mucosa-associated Lymphoid Tissue 

NSAIDS Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs ( Thuốc kháng viêm 

không steriod) 

PPI Proton Pump Inhibitor (thuốc ức chế bơm proton) 

 

I. ĐẠI CƢƠNG VỀ HELICOBACTER PYLORI 

Nhiễm Helicobacter pylori (H. pylori) là tình trạng nhiễm khuẩn mạn tính 

thƣờng gặp nhất ở ngƣời, thƣờng mắc phải từ giai đoạn trƣớc 10 tuổi. Ƣớc tính có 

khoảng 50% dân số toàn cầu nhiễm H. pylori, và con số này vào khoảng 70 – 80% đối 

với các nƣớc đang phát triển. Phƣơng thức lây truyền chính xác của H. pylori không 

phải lúc nào cũng rõ ràng. 

Nhiễm H.pylori ở ngƣời gây tình trạng viêm dạ dày mạn, từ đó dẫn đến các hệ 

quả nhƣ loét dạ dày - tá tràng (peptic ulcer disease), viêm teo dạ dày (atrophy gastritis), 

u lympho MALT, ung thƣ dạ dày. 

Yếu tố nguy cơ nhiễm H.pylori bao gồm: mức sống thấp, gia đình đông ngƣời, 

trong gia đình có ngƣời nhiễm H. pylori, nguồn nƣớc sinh hoạt bị nhiễm bẩn, nam giới, 

chủng tộc da đen…   

II. CHẨN ĐOÁN 

 Chỉ định tầm soát H. Pylori 

- Chỉ định cần tầm soát H. pylori trong các trƣờng hợp: 

+ Hiện tại có tình trạng loét dạ dày – tá tràng. 

+ Tiền căn có loét dạ dày – tá tràng (với bệnh nhân chƣa từng điều trị H. pylori). 

+ U lympho MALT mức độ thấp. 

+ Tiền căn cắt ung thƣ dạ dày giai đoạn sớm qua nội soi. 



 

226 

- Cân nhắc tầm soát H. pylori trong các trƣờng hợp: 

+ Bệnh nhân < 60 tuổi có khó tiêu và không có triệu chứng báo động. 

+ Bệnh nhân điều trị dài hạn với aspirin liều thấp.  

+ Bệnh nhân điều trị dài hạn với NSAIDS. 

+ Bệnh nhân GERD điều trị dài hạn với PPI. 

+ Bệnh nhân có thiếu mắt thiếu sắt chƣa rõ nguyên nhân. 

+ Bệnh nhân có xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. 

- Chƣa có đủ bằng chứng để khuyến cáo tầm soát H. pylori trong các trƣờng 

hợp: 

 + Bệnh nhân không triệu chứng với tiền căn gia đình có ung thƣ dạ dày. 

 + Viêm dạ dày thấm nhập lympho bào (lymphocytic gastritis). 

 + Polyp dạ dày tăng sản (hyperplastic gastric polyps). 

 + Chứng nôn nghén thai kỳ (hyperemesis gravidarum). 

Các phƣơng pháp chẩn đoán nhiễm H. pylori 

Các phƣơng pháp chẩn đoán H. pylori chia thành phƣơng pháp xâm lấn (nội soi 

tiêu hóa trên), và phƣơng pháp không xâm lấn. 

Việc chọn lựa phƣơng pháp phụ thuộc vào tình huống lâm sàng, các phƣơng 

tiện sẵn có tại cơ sở, giá cả, tỷ lệ hiện mắc H. pylori tại địa phƣơng… 

Theo hƣớng dẫn của Bộ Y tế năm 2015, dùng test nhanh urease và test hơi thở  

để chẩn đoán và theo dõi điều trị nhiễm H. pylori. Nuối cấy vi khuẩn để làm kháng 

sinh đồ trong trƣờng hợp kháng thuốc. 

Điều kiện trƣớc khi làm test chẩn đoán H. pylori: 

- Ngƣng kháng sinh và bishmuth ít nhất 4 tuần 

- Nhƣng PPI và anti H2 ít nhất 2 tuần 
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Bảng.1. Các test chẩn đoán nhiễm H. pylori  

Test không xâm nhập Ƣu điểm Khuyết điểm 

Huyết thanh chẩn đoán 

(định tính / định lượng 

IgG) 

Phổ biến 

Giá thành rẻ 

Giá trị tiên đoán âm tốt 

Giá trị tiên đoán âm thấp nếu tỷ lệ 

H. pylori trong cộng đồng thấp 

Không hữu dụng để theo dõi điều 

trị 

Test hơi thở 

(C
13

 hoặc C
14

) 

Đánh giá đang nhiễm H. pylori 

Độ chính xác không phụ thuộc 

tỷ lệ H. pylori trong cộng đồng 

Hữu dụng trong theo dõi điều trị 

Không phổ biến 

Kết quả bị ảnh hƣởng bởi PPI và 

kháng sinh 

Nhiễm xạ ít với C
14

 

Test kháng nguyên trong 

phân 

Đánh giá đang nhiễm H. pylori 

Độ chính xác không phụ thuộc 

tỷ lệ H. pylori trong cộng đồng  

Kết quả bị ảnh hƣởng bởi PPI và 

kháng sinh 

Test xâm nhập Ƣu điểm Khuyết điểm 

Mô học 

Độ nhạy và đặc hiệu cao, đặc 

biệt với nhuộm miễn dịch 

Thêm thông tin về hỉnh ảnh mô 

học dạ dày 

Giá thành cao 

Phụ thuộc ngƣời đọc 

Kết quả bị ảnh hƣởng bởi PPI và 

kháng sinh 

Test nhanh 

Urease(CLOtest) 

Kết quả nhanh 

Chính xác khi không dùng PPI 

hay kháng sinh 

Cần nội soi 

Kém chính xác hơn trên bệnh nhân 

dùng PPI 

Cấy 

Độ đặc hiệu = 100% 

Làm kháng sinh đồ 

Qui trình cấy phức tạp 

Không phổ biến rộng rãi 

Giá thành cao 

PCR 

Độ nhạy và đặc hiệu cao 

Phát hiện kháng thuốc 

Không phổ biến rộng rãi 

Kỹ thuật chƣa đƣợc chuẩn hóa 

Giá thành cao 
 

III. ĐIỀU TRỊ HELICOBACTER PYLORI 

Chỉ định điều trị H. pylori 

- Có nhiễm H.pylori gây ra các bệnh lý dạ dày trá tràng: 

 + Loét dạ dày 

 + Loét hành tá tràng 

 + Chứng khó tiêu chức năng 

 + Ung thƣ dạ dày đã phẫu thuật hoặc cắt bớt niêm mạc 

- Dự phòng ung thƣ dạ dày: 

 + Những ngƣời có bố, mẹ, anh em ruột bị ung thƣ dạ dày 

 + Khối u dạ dày: adenoma, polyp tăng sản đã cắt 

 + Viêm teo toàn bộ niêm mạc dạ dày 
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 + Viêm teo lan hết toàn bộ niêm mạc thân vị dạ dày 

 + Ngƣời có nhiễm H.pylori mà quá lo lắng về H pylori gây ung thƣ dạ dày 

Nguyên tắc điều trị  

- Cần bắt buộc làm xét nghiệm H.pylori trƣớc. 

- Sử dụng kháng sinh đƣờng uống, không dùng kháng sinh đƣờng tiêm. 

           - Phải điều trị phối hợp thuốc giảm tiết acid với ít nhất 2 loại kháng sinh. 

           - Không dùng một loại kháng sinh đơn thuần.  

Phác đồ lựa chọn đầu tiên  

Chỉ ở nơi kháng clarithromycin < 20%. Khi dùng 14 ngày hiệu quả hơn 7 ngày: 

            - Thuốc ức chế bơm proton (PPI) và 2 trong 3 kháng sinh: 

+ Clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày 

+ Amoxicilin 1000 mg x 2 lần/ngày 

+ Metronidazol 500 mg x 2 lần/ngày 

Phác đồ 4 thuốc thay thế  

Khi có kháng kháng sinh hoặc tại vùng có tỉ lệ kháng clarithromycin trên 20%, 

dùng 14 ngày bao gồm: 

           - Thuốc ức chế bơm proton (PPI) 

- Colloidal bismuth subsalicylat/subcitrat 120 mg x 4 lần/ngày 

- Hoặc thay PPI+ bismuth bằng RBC (ranitidin bismuth citrat) 

- Metronidazol 500 mg x 2 lần/ngày 

Tetracyclin 1000 mg x 2 lần/ngày 

Nếu không có Bismuth có thể dùng phác đồ kế tiếp hoặc phác đồ 3 kháng 

sinh: 

- Phác đồ 3 kháng sinh dùng 14 ngày: 

+ PPI. 

+ Clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày 

+ Amoxicilin 1000 mg x 2 lần/ngày 

+ Metronidazol 500 mg x 2 lần/ngày 

          - Phác đồ kế tiếp: 
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+ 5 - 7 ngày PPI + amoxicilin 500mg x 2 viên x 2 lần/ngày 

+ Tiếp theo PPI + clarithromycin + metronidazol hoặc tinidazol trong 5 - 7 ngày 

Trong trƣờng hợp H.p vẫn kháng thuốc có thể dùng phác đồ thay thế sau dùng 14 

ngày: 

- PPI 

- Levofloxacin 500mg x 1 viên x 1 lần/ngày 

- Amoxicilin 500mg x 2 viên x 2 lần/ngày 

Trƣờng hợp các phác đồ trên không hiệu quả cần nuôi cấy vi khuẩn và làm 

kháng sinh đồ. 

Nguyên nhân thất bại trong tiệt trừ H. pylori 

a) Liên quan đến sự tuân thủ của bệnh nhân: 

- Ý thức tuân thủ kém, tự ngƣng thuốc khi triệu chứng giảm. 

- Phác đồ điều trị nhiều loại thuốc làm cho bệnh nhân không tuân thủ, bỏ thuốc 

giữa chừng. 

- Thuốc có nhiều tác dụng phụ làm bệnh nhân dễ bỏ thuốc. 

- Cách thức sử dụng thuốc phức tạp, dễ quên. 

- Chi phí điều trị cao. 

- Không đƣợc bác sỹ hƣớng dẫn chu đáo, động viên, nhắc nhở. 

b) Liên quan đến vấn đề sử dụng kháng sinh: 

- Chỉ có một số kháng sinh hiệu quả với H.pylori nhƣ: Amoxcillin, 

Clarithromycin, Metronidazole,.. Tuy nhiên các kháng sinh này lại thƣờng đƣợc dùng 

để điều trị các nhiễm trùng thông thƣờng nên dễ bị kháng thuốc. 

-    Sử dụng kháng sinh không đúng cách: 

+ Đơn trị liệu. 

+ Chất lƣợng thuốc không bảo đảm. 

+ Không sử dụng đúng hàm lƣợng, liều lƣợng thuốc. 

+ Lạm dụng kháng sinh, đề kháng chéo. 

c) Ức chế toan không tốt: 

-  Sử dụng PPI không đúng cách. 
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- Ảnh hƣởng trên tác dụng của kháng sinh. 

- Ảnh hƣởng do tính đa dạng gen của CYP2C19 ở gan. 

Các biện pháp cải thiện hiệu quả tiệt trừ H. pylori 

- Chỉ định đúng, chọn phác đồ dễ tuân thủ, tiện sử dụng, ít tác dụng phụ. Giải 

thích cho bệnh nhân về cách uống thuốc và tác dụng phụ (nếu có) để bệnh nhân yên 

tâm. Động viên, dặn dò chu đáo. 

- Chọn phác đồ kháng sinh thật sự hiệu quả trong lần điều trị đầu tiên. Hạn chế 

tái phát và điều trị nhiều lần (điều trị lần 2 sẽ khó khăn hơn vì tăng tác dụng phụ và chi 

phí), thƣờng chọn lựa theo các nguyên tắc sau: 

+ Kết hợp ít nhất 2 kháng sinh. 

+ Uống thuốc đủ liều và đủ thời gian. 

+ Chọn kháng sinh ít bị kháng thuốc nhất trong thời điểm hiện tại. 

+ Chất lƣợng thuốc đƣợc đảm bảo. 

-  Ức chế toan tốt: PPI x 2 lần trong ngày, trƣớc mỗi bữa ăn 30 phút (dùng 

Esomeprajole hoặc Rabeprajole trong điều trị H.p) 

- Các biện pháp điều trị hỗ trợ: 

+ Probiotics: cải thiện tác dụng phụ gây tiêu chảy do kháng sinh, gia tăng sự 

tuân thủ điều trị. 

+ N-acetyl cysteine: cải thiện sự xâm nhập của kháng sinh qua lớp nhầy ở dạ 

dày, gia tăng hiệu quả điều trị. 

+ Không hút thuốc lá, không uống rƣợu bia. 
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VIÊM GAN VI RÚT B 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU 

ADV Adefovir 

ALT Alanine aminotransferase 

AST Aspartate aminotransferase 

APRI AST/platelet ratio index (chỉ số tỷ số AST/tiểu cầu) 

DNA Deoxyribonucleic Acid 

ETV Entecavir 

HBV Hepatitis B Virus (Vi-rút viêm gan B) 

HCC Hepatocellular Carcinoma (Ung thƣ biểu mô tế bào gan) 

HCV Hepatitis C Virus (Vi-rút viêm gan C) 

IFN Inteferon 

LAM Lamivudine 

Peg IFN Peg Inteferon 

TDF Tenofovir 

I. ĐẠI CƢƠNG VỀ VIÊM GAN VI RÖT B 

- Viêm gan vi rút B là một bệnh phổ biến toàn cầu, do vi rút viêm gan B (HBV) 

gây ra. Bệnh có thể lây truyền qua đƣờng máu, đƣờng tình dục, từ mẹ truyền sang con. 

Nếu mẹ nhiễm HBV và có HBeAg (+) thì khả năng lây cho con là hơn 80% và khoảng 

90% trẻ sinh ra sẽ mang HBV mạn tính [1].  

- Viêm gan vi rút B có thể diễn biến cấp tính, trong đó hơn 90% số trƣờng hợp 

khỏi hoàn toàn, gần 10% chuyển sang viêm gan mạn tính và hậu quả cuối cùng là xơ 

gan hoặc ung thƣ gan [2]. 

- HBV thuộc họ Hepadnaviridae, có cấu trúc DNA. Dựa vào trình tự các 

nucleotide, HBV đƣợc chia thành 10 kiểu gen khác nhau ký hiệu từ A đến J. HBV có 3 

loại kháng nguyên HBsAg, HBeAg và HBcAg, tƣơng ứng với 3 loại kháng nguyên 

trên là 3 loại kháng thể anti-HBs, anti-HBc và anti-HBe. Sự hiện diện của các kháng 

nguyên, kháng thể này quan trọng trong việc xác định bệnh, thể bệnh cũng nhƣ diễn 

biến bệnh.  
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- Hiện nay đã có vắc xin dự phòng nên làm giảm rõ rệt số ngƣời nhiễm mới 

HBV.  

II. CHẨN ĐOÁN 

Viêm gan vi rút B cấp 

a. Thể vàng da điển hình: 

- Có tiền sử truyền máu hay các chế phẩm của máu, tiêm chích, quan hệ tình dục 

không an toàn trong khoảng từ 4 tuần đến 6 tháng.  

- Lâm sàng: có thể có các triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, vàng da, tiểu ít sẫm 

màu, đau tức vùng gan, nôn, buồn nôn, phân bạc màu... 

- Cận lâm sàng: 

+ AST, ALT tăng cao (thƣờng tăng trên 5 lần so với giá trị bình thƣờng). 

+ Bilirubin tăng cao, chủ yếu là bilirubin trực tiếp. 

+ HBsAg (+) hoặc (-) và anti-HBc IgM (+) 

b. Một số thể lâm sàng khác: 

- Thể không vàng da: 

+ Lâm sàng: có thể có mệt mỏi, chán ăn, đau cơ. 

+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, anti-HBc IgM (+) và HBsAg (+/-). 

- Thể vàng da kéo dài: 

+ Lâm sàng: Có các triệu chứng lâm sàng giống nhƣ thể điển hình, kèm theo có 

ngứa. Tình trạng vàng da thƣờng kéo dài trên 6 tuần, có khi 3-4 tháng. 

+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, bilirubin tăng cao, chủ yếu là bilirubin trực 

tiếp, HBsAg (+) hoặc (-) và anti-HBc IgM (+). 

- Thể viêm gan tối cấp: 

+ Lâm sàng: Ngƣời bệnh có biểu hiện suy gan cấp kèm theo các biểu hiện của 

bệnh lý não gan. 

+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, bilirubin tăng cao, chủ yếu là bilirubin trực 

tiếp, HBsAg (+) hoặc (-) và anti-HBc IgM (+), thời gian đông máu kéo dài, giảm tiêu 

cầu. 
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c. Chẩn đoán phân biệt: 

- Cần phân biệt với các loại viêm gan khác nhƣ: viêm gan nhiễm độc, viêm gan 

do vi rút khác (viêm gan vi rút A, viêm gan vi rút E, viêm gan vi rút C), viêm gan tự 

miễn, viêm gan do rƣợu… 

- Các nguyên nhân gây vàng da khác: 

+ Vàng da trong một số bệnh nhiễm khuẩn: Bệnh do Leptospira, sốt rét, sốt xuất 

huyết... 

+ Vàng da do tắc mật cơ học: u đầu tụy, u đƣờng mật, sỏi đƣờng mật,… 

Viêm gan vi rút B mạn 

- HBsAg (+) > 6 tháng hoặc HBsAg (+) và Anti HBc IgG (+). 

- AST, ALT tăng từng đợt hoặc liên tục trên 6 tháng. 

- Có bằng chứng tổn thƣơng mô bệnh học tiến triển, xơ gan (đƣợc xác định bằng 

sinh thiết gan hoặc đo độ đàn hồi gan hoặc Fibrotest hoặc chỉ số APRI) mà không do 

căn nguyên khác. 

III. ĐIỀU TRỊ  

Viêm gan  vi rút B cấp 

Chủ yếu là hỗ trợ 

- Nghỉ ngơi tuyệt đối trong thời kỳ có triệu chứng lâm sàng. 

- Hạn chế ăn chất béo, kiêng rƣợu bia, tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua 

gan. 

- Xem xét nuôi dƣỡng bằng đƣờng tĩnh mạch nếu cần thiết. 

- Có thể sử dụng các thuốc bổ trợ gan. 

- Riêng đối với thể viêm gan tối cấp: cần điều trị hồi sức nội khoa tích cực, có 

thể cân nhắc sử dụng thuốc kháng vi rút đƣờng uống. 

Viêm gan vi rút B mạn  

a. Chỉ định điều trị khi:  

- ALT tăng trên 2 lần giá trị bình thƣờng hoặc có bằng chứng xác nhận có xơ 

hóa gan tiến triển/xơ gan bất kể ALT ở mức nào. 

- HBV-DNA ≥ 10
5
 copies/ml (20.000 IU/ml) nếu HBeAg (+) hoặc HBVDNA ≥ 

10
4
 copies/ml (2.000 IU/ml) nếu HBeAg (-). 
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b. Điều trị cụ thể: 

- Thuốc điều trị: 

+ Tenofovir (300mg/ngày) hoặc entecavir (0,5 mg/ngày). 

+ Lamivudine (100mg/ngày) sử dụng cho ngƣời bệnh xơ gan mất bù, phụ nữ 

mang thai. 

+ Adefovir dùng phối hợp với lamivudine khi có kháng thuốc. 

+ Peg–IFNα, IFNα (Peg-IFNα-2a liều 180mcg/tuần; Peg-IFNα-2b liều 

1,5mcg/kg/tuần; IFNα liều 5 triệu IU/ngày hoặc 10 triệu IU/lần -3 lần/tuần, tiêm 

dƣới da từ 6-12 tháng. Cần theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc để xử 

trí kịp thời) ƣu tiên sử dụng trong trƣờng hợp phụ nữ muốn sinh con, đồng 

nhiễm viêm gan vi rút D, không dung nạp hoặc thất bại điều trị với thuốc ức chế 

sao chép HBV đƣờng uống. 

- Xem xét ngừng thuốc ức chế sao chép HBV uống khi: 

+ Trƣờng hợp HBeAg (+): sau 6-12 tháng có chuyển đổi huyết thanh HBeAg và 

HBV-DNA dƣới ngƣỡng phát hiện. 

+ Trƣờng hợp HBeAg (-): HBV-DNA dƣới ngƣỡng phát hiện trong 3 lần xét 

nghiệm liên tiếp cách nhau mỗi 6 tháng. 

- Chú ý: cần theo dõi tái phát sau khi ngừng thuốc để điều trị lại. 

c. Điều trị cho một số trường hợp đặc biệt: 

* Đồng nhiễm HBV/HIV: 

+ Tiêu chuẩn điều trị giống nhƣ đối với trƣờng hợp viêm gan vi rút B đơn thuần 

nhƣng ngƣỡng HBV-DNA > 10
4
 copies/ml (2.000 IU/mL). 

+ Dùng phác đồ điều trị 3 thuốc kháng HIV (HAART) có chứa TDF và LAM 

có tác dụng với vi rút viêm gan B, không phụ thuộc vào số lƣợng TCD4 và giai đoạn 

lâm sàng của HIV. 

* Đồng nhiễm HBV/HCV: Điều trị nhƣ phác đồ chuẩn cho viêm gan vi rút C.  

* Phụ nữ mang thai: 

- Đối với phụ nữ đang mang thai phát hiện mắc viêm gan vi rút B mạn. 

+ Nếu có thể trì hoãn điều trị thì trì hoãn và theo dõi sát triệu chứng lâm 

sàng và xét nghiệm. 
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+ Nếu phải điều trị: dùng thuốc TDF, trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể dùng 

thuốc TDF hoặc LAM. 

- Đối với phụ nữ đang điều trị viêm gan vi rút B mạn tính muốn có thai: nếu 

đang dùng thuốc ETV thì ngừng thuốc ETV trƣớc khi có thai 2 tháng và chuyển sang 

dùng thuốc TDF. 

- Đối với phụ nữ đang điều trị viêm gan vi rút B mạn tính thì mang thai: dùng 

thuốc TDF, trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể dùng thuốc TDF hoặc LAM. 

* Trƣờng hợp viêm gan vi rút B mạn tính có bệnh lý gan mất bù: 

- Chống chỉ định dùng interferon. 

- Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. 

- Lựa chọn dùng ETV hoặc TDF. 

- Theo dõi chức năng thận, acid lactic máu. 

* Trƣờng hợp ung thƣ gan có HBsAg (+): xem xét điều trị bằng ETV hoặc TDF 

lâu dài trƣớc, trong và sau khi điều trị ung thƣ biểu mô tế bào gan (HCC). 

* Những trƣờng hợp nhiễm HBV (HBsAg dƣơng tính hoặc anti-HBc dƣơng 

tính) đƣợc ghép tạng, dùng thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu: 

- Nên xét nghiệm HBV DNA để xác định tình trạng nhiễm HBV. 

- Xem xét điều trị dự phòng viêm gan vi rút B mạn bùng phát bằng thuốc ETV, 

TDF hoặc LAM. Thời gian điều trị trƣớc, trong và tiếp tục ít nhất 12 tháng sau khi 

ngƣng trị liệu thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu. 

* Bệnh nhân nhiễm HBV mãn tính và tiền sử gia đình liên quan đến ung thƣ 

biểu mô tế bào gan (HCC): ƣu tiên đặc biệt các trƣờng hợp giá trị của ALT trong 

khoảng 1-2 lần giới hạn trên bình thƣờng (ULN), nồng độ HBV-DNA cao (>10
6 

copies/ml hoặc 200.000 IU/ml), thì cần xem xét sinh thiết gan hoặc đo độ đàn hồi gan 

hoặc các xét nghiệm đánh giá mức độ xơ hóa để quyết định điều trị thuốc kháng vi rút. 

Theo dõi điều trị 

- Tuân thủ điều trị: cần tƣ vấn cho bệnh nhân về lợi ích của việc tuân thủ điều trị 

và các biện pháp hỗ trợ tuân thủ điều trị (phƣơng tiện nhắc uống thuốc). 

- Tháng đầu tiên sau khi bắt đầu điều trị: theo dõi AST, ALT, creatinine máu. 

- Sau mỗi 3-6 tháng trong quá trình điều trị: theo dõi AST, ALT, creatinine máu, 

HBeAg, Anti-HBe, HBV-DNA, có thể định lƣợng HBsAg. 
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- Nếu điều trị IFN hoặc Peg IFN: theo dõi công thức máu, glucose máu, ure 

máu, creatinin máu, chức năng tuyến giáp để phát hiện tác dụng không mong muốn của 

thuốc. 

- Sau khi ngƣng điều trị: 

+ Theo dõi các triệu chứng lâm sàng. 

+ Xét nghiệm sau mỗi 3 - 6 tháng: AST, ALT, HBsAg, HBeAg, anti-HBe, HBV 

DNA để đánh giá tái phát. 

Thất bại điều trị 

- Tiêu chuẩn thất bại điều trị: 

+ ALT có thể tăng cao trở lại. 

+ HBV DNA tăng trở lại > 1ln10 so với trị số thấp nhất hoặc giảm < 1ln10 sau 

12 tuần điều trị hoặc giảm < 2ln10 sau 24 tuần điều trị. 

- Lƣu ý: 

+ Cần đánh giá tuân thủ điều trị và độ tin cậy của xét nghiệm HBV DNA trƣớc 

khi kết luận thất bại điều trị. (Trong trƣờng hợp chƣa làm đƣợc xét nghiệm HBV DNA 

nếu thấy ALT không giảm hoặc tăng lên cần đánh giá vấn đề tuân thủ điều trị nếu bệnh 

nhân tuân thủ tốt cần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để xét nghiệm HBV DNA). 

+ Nếu có điều kiện nên xác định vi rút đột biến kháng thuốc bằng giải trình tự 

gen để có hƣớng xử trí tiếp theo. 

- Thay đổi thuốc điều trị: 

+ Kháng LAM: chuyển sang dùng TDF hoặc phối hợp TDF hoặc có thể phối 

hợp LAM với ADV. 

+ Kháng ADV: chuyển sang dùng TDF hoặc ETV hoặc phối hợp ADV với 

LAM hoặc ETV. 

+ Kháng ETV: chuyển sang dùng TDF hoặc phối hợp ETV với TDF. 

+ Đáp ứng một phần với TDF: phối hợp TDF với LAM hoặc với ETV. hoặc 

chuyển sang dùng ETV. 

+ Kháng TDF và ETV: có thể chuyển sang dùng IFN hoặc PEG-IFN. 

IV. PHÕNG BỆNH 

Phòng chủ động 
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- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho tất cả trẻ em trong vòng 24h sau sinh và 

các mũi tiếp theo lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi theo chƣơng trình tiêm chủng mở rộng. 

- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho các đối tƣợng chƣa bị nhiễm HBV. Cần 

xét nghiệm HBsAg và anti-HBs trƣớc khi tiêm phòng vắc xin. 

- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho nhân viên y tế. 

Phòng lây truyền từ mẹ sang con 

- Nếu mẹ mang thai có HBsAg (+): Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B liều sau sinh 

cho trẻ theo chƣơng trình tiêm chủng mở rộng và phối hợp với tiêm kháng thể kháng 

HBV cho trẻ. Nên tiêm cùng thời điểm nhƣng ở hai vị trí khác nhau. Sau đó tiêm đầy 

đủ các liều vắc xin viêm gan vi rút B cho trẻ theo quy định của chƣơng trình tiêm 

chủng mở rộng. 

- Nếu mẹ mang thai có HBV-DNA > 106 copies/ml (200.000 IU/mL): dùng 

thuốc kháng vi rút (lamivudine hoặc tenofovir) từ 3 tháng cuối của thai kỳ. Xét nghiệm 

lại HBV DNA sau sinh 3 tháng để quyết định ngừng thuốc hoặc tiếp tục điều trị nếu 

mẹ đủ tiêu chuẩn điều trị. Theo dõi sát ngƣời mẹ để phát hiện viêm gan bùng phát. 

Phòng không đặc hiệu 

- Sàng lọc máu và chế phẩm máu. 

- Không dùng chung kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích qua da khác. 

- Tình dục an toàn. 

- Tránh tiếp xúc với máu và các dịch tiết của bệnh nhân nhiễm HBV. 

- Thực hiện phòng ngừa chuẩn giống các bệnh lây truyền qua đƣờng máu. 
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VIÊM GAN VI RÚT C 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU 

ALT Alanine aminotransferase 

APRI AST/platelet ratio index (chỉ số tỷ số AST/tiểu cầu) 

ARV Antiretroviral Drug (thuốc kháng vi rút) 

AST Aspartate aminotransferase 

DAAs Direct-acting Antiviral (thuốc kháng virus tác động trực tiếp) 

DNA Deoxyribonucleic Acid 

HBV Hepatitis B Virus (Vi-rút viêm gan B) 

HCC Hepatocellular Carcinoma (Ung thƣ biểu mô tế bào gan) 

HCV Hepatitis C Virus (Vi-rút viêm gan C) 

IFN Inteferon 

Peg IFN Peg Inteferon 

RNA Ribonucleic Acid 

TDF Tenofovir 

 

I. ĐẠI CƢƠNG VỀ VIÊM GAN VI RÚT C 

- Viêm gan virus C là bệnh do virus viêm gan C gây ra. Virus viêm gan C thuộc 

họ Flaviviridae, có dạng hình cầu. Theo tổ chức y tế thế giới, hiện nay có khoảng 170 

triệu ngƣời nhiễm virus viêm gan C, chiếm 3% dân số thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ 

nhiễm virus viêm gan C có xu hƣớng ngày càng gia tăng. 

- Viêm gan virus C lây qua đƣờng máu, có thể gây viêm gan virus cấp, viêm gan 

mạn, nguy cơ dẫn tới biến chứng xơ gan và ung thƣ gan.  
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Hình 0.1 Diễn tiến tự nhiên của nhiễm HCV 

(Nguồn: Alter, Kruszon-Moran, Nainan, N Engl J Med, 1999) 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

- Phần lớn không có biểu hiện lâm sàng, các triệu chứng nếu có thƣờng không 

đặc hiệu và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác nhƣ: mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, đau nhẹ 

hạ sƣờn phải, rối loạn tiêu hóa, đau cơ [2]. 

- Có thể gặp vàng da nhẹ, kín đáo, xuất hiện từng đợt, sốt và gầy sút cân.  

- Có thể có các biểu hiện ngoài gan: cơ xƣơng khớp, da và niêm mạc, hệ nội tiết, 

thận, tiêu hóa, tim mạch.  

2. Cận lâm sàng 

Cần xét nghiệm sàng lọc ở những ngƣời có nguy cơ cao: tiền sử tiêm chích ma 

túy, phẫu thuật, truyền máu, quan hệ tình dục không an toàn, lọc máu chu kỳ, trẻ sinh 

ra từ mẹ nhiễm HCV. 

a. Xét nghiệm thường quy: công thức máu; nhóm máu; chức năng đông máu; sinh 

hóa gan mật; chức năng thận,.. 

b. Xét nghiệm chẩn đoán: 

- Anti-HCV dƣơng tính 

- HCV RNA dƣơng tính 



 

240 

- Định type virus viêm gan C: nên làm xét nghiệm định type để giúp tiên lƣợng 

đáp ứng điều trị và dự kiến thời gian điều trị. 

c. Đánh giá xơ hóa gan: một trong các phƣơng pháp 

- Sinh thiết gan  

- Fibrotest 

- Fibroscan 

- APRI 

3. Chẩn đoán xác định 

a. Chẩn đoán xác định viêm gan virus C cấp: 

- Có thể có biểu hiện lâm sàng hoặc không. 

- HCV RNA dƣơng tính 2 tuần sau khi phơi nhiễm. 

- Anti-HCV dƣơng tính sau 8 - 12 tuần phơi nhiễm. 

- AST, ALT bình thƣờng hoặc tăng. 

- Thời gian mắc bệnh dƣới 6 tháng: ngƣời bệnh đƣợc theo dõi có sự chuyển đổi 

huyết thanh từ anti - HCV âm tính thành dƣơng tính. 

b. Chẩn đoán xác định viêm gan virus C mạn: 

- Anti HCV dƣơng tính, HCV RNA dƣơng tính. 

- Thời gian mắc bệnh > 6 tháng, hoặc có biểu hiện xơ gan (đƣợc xác định bằng 

chỉ số APRI, hoặc sinh thiết gan có hình ảnh viêm gan mạn và xơ hóa có ý nghĩa, hoặc 

FibroScan, Fibrotest có xơ hóa > F2) mà không do căn nguyên khác. 

c. Chẩn đoán phân biệt: với các viêm gan mạn do nguyên nhân khác. 

III. ĐIỀU TRỊ  

1. Viêm gan  vi rút C cấp 

Khoảng 15- 45% ngƣời bệnh nhiễm HCV cấp có thể tự khỏi 

- Điều trị hỗ trợ: nghỉ ngơi và điều trị triệu chứng. 

- Hạn chế ăn chất béo, kiêng rƣợu bia, tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua 

gan. 

- Điều trị đặc hiệu:  

+ Không khuyến cáo điều trị ngƣời bệnh nhiễm HCV cấp 

+ Xem xét điều trị khi ngƣời bệnh có những biểu hiện bệnh nặng hơn, đe dọa 

tính mạng. Nên theo dõi HCV RNA ít nhất 12 tuần sau chẩn đoán, trƣớc khi bắt đầu 
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điều trị để xác định khả năng thải trừ vi rút tự nhiên: nếu HCV RNA dƣơng tín hsau 12 

tuần theo dõi, điều trị bằng DAAs nhƣ viêm gan vi rút C mạn. 

2. Viêm gan vi rút C mạn  

a. Mục tiêu điều trị:  

- Loại trừ HCV ra khỏi cơ thể ngƣời bệnh (đạt đƣợc đáp ứng virus bền vững: tải 

lƣợng  HCV RNA dƣới ngƣỡng phát hiện (< 15 IU/ml) ở tuần thứ 12 sau khi kết thúc 

điều trị, gọi là SVR12. Tải lƣợng  HCV RNA dƣới ngƣỡng phát hiện ở tuần thứ 24 sau 

khi kết thúc điều trị: SVR24 đƣợc dùng khi ngƣời bệnh sử dụng phác đồ có Peg IGN ). 

- Ngăn ngừa biến chứng về gan và các bệnh ngoài gan liên quan đến HCV bao 

gồm viêm gan tiến triển, xơ hóa gan, xơ gan, HCC, biểu hiện ngoài gan nặng và tử 

vong. 

- Cải thiện chất lƣợng sống, kéo dài đời sống. 

- Dự phòng lây nhiễm HCV trong cộng đồng. 

b. Chuẩn bị điều trị: 

- Ngƣời bệnh cần đƣợc khám lâm sàng toàn diện và làm các xét nghiệm. Đối với 

phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc nghi ngờ có thai cần xét nghiệm thử thai định tính. 

- Tƣ vấn cho bệnh nhân về:  

+ Đƣờng lây nhiễm HCV để đề phòng lây nhiễm cho cộng đồng và dự phòng tái 

nhiễm. 

+ Các biến chứng của bệnh viêm gan vi rút C và khả năng tái nhiễm mới. 

+ Về tác hại và nên tránh các thứ uống có cồn (rƣợu bia) 

+ Phác đồ điều trị: hiệu quả, các tác dụng không mong muốn của thuốc điều trị, 

và sự cần thiết phải tuân thủ điều trị. 

+ Về khả năng sinh quái thai của các thuốc điều trị và hƣớng dẫn sử dụng các 

biện pháp tránh thai trong quá trình điều trị và 6 tháng sau điều trị đối với cả ngƣời 

bệnh và bạn tình. 

- Xét nghiệm định genotype. 

- Kiểm tra các bệnh tiểu đƣờng, tim mạch, thần kinh, thai kỳ, suy giảm miễn 

dịch, bệnh tuyến giáp,.. 

c. Chỉ định điều trị: 

- HCV RNA (+) và anti-HCV (+) 
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- Chức năng gan còn bù: bilirubin huyết thanh < 1,5mg/dL, INR < 1.5, Albumin 

> 34g/L, không có bệnh não gan, không có cổ trƣớng. 

- Xét nghiệm về huyết học và sinh hóa ở giá trị chấp nhận: Hb > 13g/L ở nam, > 

12g/L ở nữ; bạch cầu đa nhân trung tính > 1500/mm3; tiểu cầu > 75 G/L; creatinin 

huyết thanh < 1,5mg/dL. 

- Không có các chống chỉ định với các thuốc sử dụng trong điều trị. 

d. Chống chỉ định, thận trọng khi điều trị ở những bệnh nhân sau: 

- Đối với phác đồ có DAAs: chƣa có khuyến cáo điều trị cho ngƣời bệnh dƣới 

18 tuổi và phụ nữ có thai 

- Xơ gan mất bù; suy gan. 

- Trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần nặng; động kinh không kiểm soát đƣợc. 

- Ghép tạng đặc (trừ gan). 

- Ngƣời bệnh có bệnh gan tự miễn hoặc các bệnh tự miễn khác không kiểm soát 

đƣợc. 

- Bệnh lý tuyến giáp không đƣợc kiểm soát. 

- Có thai. 

- Các bệnh nội khoa nặng, chƣa kiểm soát đƣợc: tăng huyết áp nặng chƣa kiểm 

soát ổn; suy tim nặng chƣa kiểm soát ổn; bệnh mạch vành chƣa ổn định, đái tháo 

đƣờng không kiểm soát, bệnh phổi tắc nghẽn chƣa kiểm soát ổn. 

- Có tiền sử dị ứng với thuốc điều trị. 

e. Các thuốc điều trị: 
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Bảng 1. Các thuốc điều trị viêm gan ví rút C [1] 

Tên thuốc Dạng bào chế Liều dùng 

Peg IGN α 2a 
Bơm dung dịch 0,5ml chứa 

180µg, 135µg, 90µg 

180µg/lần/tuần, tiêm dƣới 

da bụng, 12-24 tuần (giảm 

liều nếu có tác dụng bất 

lợi) 

Peg IGN α 2b 
Lọ bột hoặc bơm tiêm chứa 

100µg, 80µg, 50µg 

1,5µg/kg/lần/tuần, tiêm 

dƣới da bụng, 12-24 tuần 

(giảm liều nếu có tác dụng 

bất lợi) 

Ribarivin (RBV) 
Viên nang 200, viên nén 400 và 

500mg 

 

Sofosbuvir (SOF) Viên nén 400 mg 

1 viên/ ngày, uống buổi 

sáng (không sử dụng cho 

ngƣời bệnh có mức lọc cầu 

thận <30ml/phút/1,73m
2
) 

Daclatasvir (DCV) Viên nén 30, 60 mg 
1 viên/ ngày, uống buổi 

sáng 

Sofosbuvir/ 

Ledipasvir (LDV) 

Viên nén chứa 400mg 

Sofosbuvir/ 90mg Ledipasvir 

1 viên/ ngày, uống buổi 

sáng, tránh các thuốc 

kháng a-xít 

Sofosbuvir/ Velpatasvir 

(VEL) 

Viên nén chứa 400mg 

Sofosbuvir/ 100mg Velpatasvir 

1 viên/ ngày, uống buổi 

sáng 

Paritaprevir (PTV) / 

Ombitasvir (OBV) / 

Ritonavir  

Viên nén chứa: 75mg 

Paritaprevir/  12,5mg 

Ombitasvir/ 50mg  ritonavir 

2 viên/ ngày, uống buổi 

sáng, uống trong bữa ăn 

Dasabuvir (DSV) Viên nén 250 mg 

2 viên/ ngày, uống 1 viên 

buổi sáng, 1 viên buổi 

chiều, uống trong bữa ăn 

Simeprevir (SMV) Viên nang 150 mg 1 viên/ ngày 

Grazoprevir (GZR) 

/elbasvir (EBR) 

Viên nén chứa Grazoprevir 

100mg/  elbasvir 50mg 

1 viên/ ngày 

 

f. Phác đồ điều trị: 

- Dựa vào xét nghiệm định genotype, các chống chỉ định, tƣơng tác thuốc và 

bệnh đi kèm để lựa chọn các phác đồ theo bảng 3.2 (cho ngƣời bệnh không xơ gan) và 

bảng 3.3 (cho ngƣời bệnh xơ gan còn bù) và bảng 3.4 (cho ngƣời bệnh xơ gan mất bù). 

- Lựa chọn ban đầu là các DAAs. Các phác đồ có Peg IFN nên là lựa chọn thay 

thế. 
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- Trƣờng hợp không xác định đƣợc genotype thì sử dụng phác đồ điều trị đƣợc 

cho genotype 6.   

g. Điều trị viêm gan vi rút C ở một số trường hợp đặc biệt: 

- Ngƣời bệnh viêm gan vi rút C đồng nhiễm HIV: 

+ Điều trị tƣơng tự ngƣời bệnh viêm gan vi rút C không nhiễm HIV, ƣu tiên 

dùng phác đồ có DAAs (Bảng 3.2, 3.3, 3.4). 

+ Điều trị ARV trƣớc cho đến khi CD4 > 200 tế bào/mm
3
 hoặc tải lƣợng HIV 

RNA dƣới ngƣỡng ức chế  (<1000 copies/ml) thì bắt đầu chỉ định điều trị viêm 

gan vi rút C mạn tính . 

 + Không dùng phác đồ có ritonavir cho ngƣời bệnh chƣa đƣợc điều trị ARV. 

+ Khi điều trị HIV và điều trị viêm gan vi rút C lƣu ý tƣơng tác thuốc  giữa các 

thuốc DAAs và thuốc ARV. 

- Ngƣời bệnh đồng nhiễm HBV/HCV: 

 + Điều trị tƣơng tự ngƣời bệnh viêm gan vi rút C. 

+ Nếu HBV DNA ≥ 2000UI/ml đối với ngƣời bệnh viêm gan vi rút B có HbeAg 

âm tính hoặc ≥ 20.000UI/ml đối với ngƣời bệnh viêm gan vi rút B có HbeAg 

dƣơng tính thì phối hợp thêm thuốc kháng vi rút viêm gan B. 

+ Chú ý tƣơng tác thuốc giữa LDV và TDF có thể tăng độc tính thận. Ngƣời 

bệnh cần đƣợc theo dõi chức năng thận thƣờng xuyên nếu có sử dụng đồng thời 

2 thuốc này. 

Bảng 2. Phác đồ điều trị viêm gan vi rút C mạn trên ngƣời bệnh không xơ gan 

Genotype 
SOF/ 

LDV 

SOF 

+DCV 

SOF 

+RBV 

GZR 

/EBR 

SOF 

/VEL 

SMV 

+SOF 

PTV/OBV/R 

+DSV 
PTV/OBV/R 

Peg IGN 

+SOF 

1a 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 12 tuần 12 tuần 
12 tuần 

(+RBV) 
Không 12 tuần 

1b 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 12 tuần 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 

2 Không 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

3 Không 12 tuần 24 tuần Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

4 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần 12 tuần 12 tuần Không 12 tuần (+RBV) 12 tuần 

5, 6 12 tuần 12 tuần Không Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

 

Bảng 3. Phác đồ điều trị viêm gan vi rút C mạn trên ngƣời bệnh xơ gan còn bù (Child Pugh A) 
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Genotype SOF/ LDV SOF +DCV 
SOF 

+RBV 

GZR 

/EBR 

SOF 

/VEL 

SMV 

+SOF 

PTV/OBV/

R +DSV 

PTV/OBV/

R 

Peg IGN 

+SOF 

1a 

24 tuần hoặc 

12 tuần 

(+RBV) 

24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 
Không 12 tuần 12 tuần 

24 tuần 

hoặc 12 

tuần 

(+RBV) 

24 tuần 

(+RBV) 
Không 12 tuần 

1b 

24 tuần hoặc 

12 tuần 

(+RBV) 

24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 
Không 12 tuần 12 tuần 

24 tuần 

hoặc 12 

tuần 

(+RBV) 

12 tuần 

(+RBV) 
Không 12 tuần 

2 Không 24 tuần ± RBV 
16 - 20 

tuần 
Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

3 Không 12 tuần Không Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

4 

24 tuần hoặc 

12 tuần 

(+RBV) 

24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 
Không 12 tuần 12 tuần 12 tuần Không 

24 tuần 

(+RBV) 
12 tuần 

5, 6 

24 tuần hoặc 

12 tuần 

(+RBV) 

24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 
Không Không 12 tuần Không Không Không 12 tuần 

Bảng 4. Phác đồ điều trị viêm gan vi rút C mạn trên ngƣời bệnh xơ gan mất bù (bao 

gồm suy gan vừa và nặng, Child Pugh B hoặc C)  

Genotype SOF+RBV SOF/LDV SOF/DCV SOF/VEL 

1, 4, 5, 6  
24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 

24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 
24 tuần hoặc 

12 tuần 

(+RBV) 
2 16 – 20 tuần Không 

24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 

3  Không 
24 tuần hoặc 12 

tuần (+RBV) 
 

Lưu ý: đối với phác đồ có sử dụng RBV thì khởi đầu với liều 600mg, tăng liều dần theo 

cân nặng nếu người bệnh dung nạp tốt. 

- Ngƣời bệnh có bệnh thận mạn: 

  



 

246 

 

Bảng 5. Điều trị viêm gan vi rút C ở ngƣời bệnh có bệnh thận mạn [1] 

Tình trạng Xử trí 

CrCl 50 – 80 

mL/phút 

- Điều trị nhƣ với mức lọc cầu thận bình thƣờng 

CrCl 30 – 50 

mL/phút 

- Điều chỉnh liều PegIGN α-2a 180µg/tuần, hoặc PegIGN α-2b 

1µg/kg/tuần và RBV 200-400mg/ngày với genotype 2, 3, 6. 

- Sử dụng DAAs để điều trị nhƣ với mức lọc cầu thận bình thƣờng. 

CrCl  < 30 mL/phút 

và lọc máu chu kỳ 

- Điều chỉnh liều PegIGN α-2a 135µg/tuần, hoặc PegIGN α-2b 

1µg/kg/tuần và RBV 200mg/ngày với genotype 2, 3, 6. 

- Chỉ sử dụng các DAAs: 

+ EBV 50mg/ GZR 100mg x 12 tuần cho genotype 1, 4. 

+ OBV/PTV/r + DSV x 12 tuần cho genotype 1b. 

+ OBV/PTV/r + DSV + RBV (200mg/ngày) cho genotype 1a. 

Ghép thận - Ngƣời bệnh đã ghép thận: không điều trị với IGN. 

- Ngƣời bệnh chuẩn bị ghép thận: điều trị viêm gan ví rút C trƣớc 

ghép thận. 

 

- Ngƣời bệnh đồng nhiễm lao/HCV: 

 + Điều trị lao tiến triển trƣớc, khi ổn định thì điều trị viêm gan ví rút C. 

 + Điều trị giống ngƣời bệnh viêm gan vi rút C 

+ Khi điều trị lao và điều trị viêm gan vi rút C lƣu ý tƣơng tác thuốc giữa các 

thuốc DAAs và rifampicin. 

h. Theo dõi các tác dụng phụ: 

- Theo dõi chặt chẽ các tác dụng phụ không mong muốn của thuốc điều trị viêm 

gan vi rút C, đặc biệt với ngƣời sử dụng phác đồ có PegIGN, ribavirin, điều trị các 

bệnh kèm theo. Các thuôc DAAs có một số tác dụng phụ nhẹ, thƣờng tự khỏi. 

- Đối với ngƣời bệnh đang sử dụng các thuốc khác cần lƣu ý tƣơng tác thuốc 

giữa các thuốc đang sử dụng với thuốc điều trị viêm gan ví rút C. 

i. Xử trí các tác dụng phụ: 

- Giảm bạch cầu: 
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+ Số lƣợng BC < 1,5G/L: giảm liều PeglFN α-2a còn 135mcg/tuần, giảm liều 

PeglFN α-2b còn 1 mcg/kg/tuần, sau đó có thể giảm tiếp xuống 0,5mcg/kg/tuần. 

Có thể dùng G- SF (Granulocyte colony-stimulating). 

+ Số lƣợng BC < 1G/L: ngừng điều trị. 

+ BC đa nhân trung tính < 0,75g/dL: giảm liều PeglFN α-2a còn 135mcg/tuần, 

PeglFN α-2b 1mcg/kg/tuần sau đó có thể giảm tiếp xuống 0,5mcg/kg/tuần. Có 

thể dùng G-CSF. 

+ BC đa nhân trung tính < 0,5g/dL: ngừng điều trị. 

- Thiếu máu: 

+ Hb < 10g/dL: giảm liều ribavirin và có thể dùng thêm erythropoietin, 

darbepoietin. 

+ Hb 8,5-10g/dL: giảm liều PeglFN và ribavirin 50% cho đến liều 200mg/ngày. 

+ Hb < 8,5g/dL: ngừng ribavirin. 

- Giảm tiểu cầu: 

+ Số lƣợng tiểu cầu < 50g/dL: giảm liều PeglFN α-2a còn 90mcg/tuần, PeglFN 

α-2b: giảm liều còn 1mcg/kg/tuần, sau đó có thể giảm tiếp xuống 0,5mcg/kg/tuần. 

+ Số lƣợng tiểu cầu < 25g/dL: ngừng điều trị. 

- Trầm cảm: cần ngƣng ngay PegIGN nếu ngƣời bệnh bị trầm cảm nặng hoặc 

có ý định tự sát. Sử dụng thuốc chống trầm cảm sớm, nhóm ức chế chọn lọc tái hấp thu 

serotonin, có thể hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tâm thần. 

- Hủy hoại tế bào gan nặng, nhiễm khuẩn huyết: ngừng điều trị. 

- Ngƣời bệnh có rối loạn chức năng tuyến giáp: theo dõi FT4, TSH và hội 

chẩn với bác sĩ chuyên khoa nội tiết. 

j. Điều trị hỗ trợ 

- Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi 

Bên cạnh điều trị đặc hiệu, khuyên bệnh nhân nên sắp xếp công việc để nghỉ 

ngơi, tránh lao động nặng, hạn chế các thuốc gây hại cho gan, không uống rƣợu bia. 

Đối với bệnh nhân có nồng độ ferritin trong huyết thanh cao nên giảm các thức ăn có 

chất sắt (thịt bò, đồ biển, rau muống, rau dền, các loại cải xanh…). 

- Các loại thuốc hổ trợ gan, hạ men gan: BDD, Silimarin, Arginin,.. 
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XƠ GAN 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU 

ALP Alkaline phosphatases 

ALT Alanine aminotransferase 

APRI AST/platelet ratio index (chỉ số tỷ số AST/tiểu cầu) 

AST Aspartate aminotransferase 

DNA Deoxyribonucleic Acid 

GGT Gamma-glutanyl transferase 

HBV Hepatitis B Virus (Vi-rút viêm gan B) 

HCC Hepatocellular Carcinoma (Ung thƣ biểu mô tế bào gan) 

HCV Hepatitis C Virus (Vi-rút viêm gan C) 

RNA Ribonucleic Acid 

 

 I. ĐẠI CƢƠNG VỀ XƠ GAN 

Xơ gan là giai đoạn cuối trong diễn tiến của mọi bệnh lý gan mạn. Đặc trƣng 

bởi tình trạng xơ hóa lan tỏa và sự thay đổi cấu trúc mô gan bình thƣờng thành các cấu 

trúc nốt tái tạo bất thƣờng, dẫn đến các hệ quả chính là suy chức năng gan và tình trạng 

tăng áp cửa (TAC). Trên lâm sàng xơ gan có thể đƣợc chia thành xơ gan còn bù và xơ 

gan mất bù. Xơ gan mất bù đặc trƣng bởi sự xuất hiện các biến chứng nhƣ báng bụng, 

vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, bệnh não gan…[2] 

Bất kỳ nguyên nhân nào gây tổn thƣơng gan mạn tính đều có thể diễn tiến đến 

xơ gan (Bảng 1.1). Dù cơ chế bệnh sinh khác nhau, sự tổn thƣơng kéo dài và quá trình 

lành sẹo tái đi tái lại dần dẫn đến sự xơ hóa nhu mô gan. Ở hầu hết bệnh nhân, triệu 

chứng lâm sàng của xơ gan chƣa xuất hiện cho đến khi khoảng 80% – 90% nhu mô gan 

đã bị phá hủy [6]. 

  



 

250 

Bảng 1. Nguyên nhân xơ gan [2] 

NGUYÊN NHÂN CHÍNH 

- Viêm gan  vi rút B, C 

- Rƣợu 

- Bệnh gan nhiễm mỡ không do rƣợu (NAFLD) 

CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC (<2% TỔNG SỐ CA) 

Bệnh gan ứ mật và tự miễn 

- Xơ gan mật nguyên phát 

- Xơ đƣờng mật nguyên phát 

- Viêm gan tự miễn 

Tắc nghẽn đƣờng mật trong hoặc ngoài gan 

- Tắc nghẽn cơ học 

- Teo đƣờng mật bẩm sinh (Biliary atresia) 

- Bệnh xơ nang (Cystic fibrosis) 

Bệnh lý chuyển hóa 

- Bệnh ứ sắt 

- Bệnh Wilson 

- Thiếu α1-antitrypsin 

- Bệnh dự trữ glycogen 

- Hội chứng thiếu Apolipoprotein B  

- Bệnh rối loạn chuyển hóa porphyria 

Tắc nghẽn đƣờng ra tĩnh mạch gan 

- Hội chứng Budd-Chiari 

- Tắc nghẽn tĩnh mạch 

- Suy tim phải 

Thuốc và độc chất 

Nối tắt đƣờng tiêu hóa 

Xơ gan ứ đồng trẻ em (Indian childhood cirrhosis) 

 II. CHẨN ĐOÁN 

Nên cân nhắc khả năng xơ gan ở tất cả bệnh nhân có bệnh gan mạn. Chẩn đoán 

xơ gan gồm hai phƣơng pháp chính là xâm lấn (sinh thiết gan) và không xâm lấn. 

1. Lâm sàng 

1.1. Tiền căn 
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- Sử dụng thức uống có cồn (rƣợu/bia), nhiễm  vi rút viêm gan siêu vi B, C, tiền 

sử gia đình. 

1.2. Triệu chứng cơ năng 

- Mệt mỏi, yếu sức, ăn khó tiêu, đầy hơi, vàng da vàng mắt, bụng to,… 

1.3. Triệu chứng thực thể 

- Tổng trạng: run vẩy, dấu Clubbing, phì đại tuyến mang tai (nghiện rƣợu)… 

- Dấu hiệu bệnh gan mạn: vàng da, teo cơ, dấu sao mạch, lòng bàn tay son, rụng 

lông, nữ hóa tuyến vú, teo tinh hoàn, xuất huyết da niêm… 

- Dấu tăng áp tĩnh mạch cửa: báng bụng, tuần hoàn bàng hệ. 

- Khám bụng: gan to hoặc teo, lách to. 

2. Cận lâm sàng 

2.1. Sinh hóa 

- Giảm tiểu cầu 

- Tăng AST, ALT, tăng tỉ số AST/ALT 

- Giảm albumin 

- Kéo dài INR 

- Tăng bilirubin 

- Một số xét nghiệm hoá sinh khác có thể cần làm thêm tuỳ thuộc nguyên nhân 

xơ gan. 

  



 

252 

Bảng 2. Các xét nghiệm hóa sinh trong bệnh gan mạn  

Nguyên nhân Xét nghiệm 

Bệnh gan do rƣợu 
- Tỉ số AST/ALT > 2. 

- Tăng GGT. 

Thiếu α1-antitrypsin 
- Giảm nồng độ α1-antitrypsin huyết tƣơng. 

- Xét nghiệm di truyền học trong trƣờng hợp nghi ngờ. 

Viêm gan tự miễn (tuýp 

1) 
- ANA và/ hoặc SMA dƣơng với hiệu giá cao. 

Viêm gan  vi rút B mạn 

- HBsAg và HbeAg dƣơng. 

- Khi HbeAg âm và Anti-Hbe dƣơng, HbsAg dùng theo dõi định 

kỳ để xác định thải trừ  vi rút. 

- Định lƣợng HBV-DNA dùng ghi nhận sự thải trừ  vi rút. 

- Tăng AST và/ hoặc ALT. 

Viêm gan  vi rút C mạn 

- Anti-HCV dƣơng. 

- Định lƣợng HCV-RNA dùng ghi nhận sự thải trừ  vi rút 

- Định genotype HCV để đánh giá khả năng đáp ứng với liệu 

pháp kháng  vi rút. 

- Tăng AST và/ hoặc ALT 

Ung thƣ tế bào gan 
- Tăng alpha fetoprotein, AST và/ hoặc ALT. 

- Tăng ALP khi có tắc nghẽn hoặc ứ mật. 

Bệnh ứ sắt di truyền 

- Tăng độ transferrin bão hoà, tăng dự trữ gắn sắt chƣa bão hoà, 

hoặc ferritin. Nên tầm soát đột biến gen HFE khi độ bão hoà 

transferrin ≥ 45% hoặc dự trữ sắt chƣa bão hoà ≥ 155µg/dL 

(27,7µmol/L). 

NAFLD 
- Tăng AST và/ hoặc ALT. 

- Siêu âm hoặc sinh thiết gan để xác định chẩn đoán. 

Xơ gan mật nguyên phát 

và xơ đƣờng mật nguyên 

phát 

- Chẩn đoán bằng chụp đƣờng mật cản quang, gợi ý khi AMA 

(với xơ gan mật nguyên phát) hoặc ANCAs (với xơ đƣờng mật 

nguyên phát) dƣơng tính với hiệu giá cao 

- Tăng AST, ALT và ALP thƣờng gặp. 

Bệnh Wilson 

- Nồng độ ceruloplasmin < 20 mg/dL, hoặc nồng độ đồng huyết 

tƣơng thấp, lƣợng đồng nƣớc tiểu 24 giờ > 100 µg (1,57 µmol). 

- Xét nghiệm di truyền học trong trƣờng hợp nghi ngờ, xác định 

khi thấy nhiều đột biến trong gen gây bệnh Wilson. 

 

2.2. Hình ảnh học 

Siêu âm bụng, CT hoặc MRI. Những dấu hiệu xơ gan trên hình ảnh học đƣợc 

trình bày trong bảng 2.2 



 

253 

Bảng 3.Những dấu hiệu của xơ gan trên hình ảnh học  

Thay đổi tính 

chất mô học gan 

- Nốt trên bề mặt gan (thấy trên mọi kỹ thuật, rõ nhất bằng đầu 

dò tần số cao trên siêu âm). 

- Cấu trúc âm thô (siêu âm); vài trƣờng hợp đậm độ không đồng 

nhất với cấu trúc nốt (CT). 

- Phì đại thuỳ gan trái, teo phân thuỳ IV (thấy rõ hơn trên CT và 

MRI), hố túi mật to (CT và MRI). 

- Teo phân thuỳ giữa của thuỳ gan trái. 

Tĩnh mạch gan 

- Hẹp và mất tính đàn hồi của dòng chảy trên Doppler. 

- Uốn khúc. 

- Thành mạch phản âm không đồng nhất. 

Động mạch gan Tăng đƣờng kính (trên mọi kỹ thuật) và uốn khúc (CT). 

Hệ tĩnh mạch cửa 

- Dãn tĩnh mạch cửa (≥ 13 cm), dãn tĩnh mạch lách và tĩnh 

mạch mạc treo tràng trên (≥ 11 cm). 

- Giảm vận tốc dòng máu tĩnh mạch cửa. 

- Đảo chiều dòng máu tĩnh mạch cửa. 

Lách 
Tăng kích thƣớc (lách to: đƣờng kính > 12cm hoặc diện tích > 

45 cm
2
 trên siêu âm). 

Hiện diện tuần hoàn bàng hệ trong ổ bụng. 

Dịch ổ bụng. 

2.3. Đo độ đàn hồi gan 

Đo độ cứng của nhu mô gan dựa trên nguyên lý chung là sự biến dạng của mô 

gan dƣới tác động của một lực. Gồm các kỹ thuật:  

- Đo độ đàn hồi thoáng qua (Transient Elastography: TE) 

- Đo độ đàn hồi bằng cộng hƣởng từ (Magnetic Resonance Elastography: MRE)   

- Kỹ thuật ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse).  

Với kỹ thuật TE, độ cứng gan > 14 kPa gợi ý xơ gan và độ cứng >21 kPa có liên 

quan đến sự xuất hiện các biến chứng của TAC. 
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2.4. Sinh thiết gan 

Độ nhạy và độ đặc hiệu trong chẩn đoán xơ gan và nguyên nhân dao động từ 

80% – 100%, phụ thuộc vào phƣơng pháp lấy mẫu, cũng nhƣ số lƣợng và kích thƣớc 

mẫu sinh thiết. 

 Dựa vào mô bệnh học, xơ hoá gan đƣợc phân làm nhiều giai đoạn. Theo phân 

loại Metavir, có năm giai đoạn xơ hoá gan từ F0 đến F4 với F4 là xơ gan. 

2.5. Các chỉ điểm sinh học 

Sự kết hợp các dấu chứng lâm sàng và xét nghiệm hoá sinh để xác định tình 

trạng xơ hoá gan và xơ gan, bao gồm chỉ điểm gián tiếp và chỉ điểm trực tiếp.  

+ Chỉ điểm gián tiếp: chỉ số tỷ số AST/tiểu cầu (AST/platelet ratio index: 

APRI), chỉ số Fibrosis-4 (FIB4), điểm xơ hóa NAFLD, Fibrotest, Fibrosure, 

Fibrometre, Forns, Lok, FibroIndex, Actitest…trong đó chỉ số  APRI thƣờng đƣợc sử 

dụng do đơn giản và tiện lợi, với APRI ≥ 2 gợi ý xơ gan.  

Cách tính: 

APRI = (AST/giới hạn trên bình thƣờng của AST) × (100/tiểu cầu 

[×10
3
/mm3]) 

+ Chỉ điểm trực tiếp: rất ít sử dụng trong thực hành lâm sàng, bao gồm  chỉ điểm 

không chuyên biệt và chỉ điểm chuyên biệt. 

Các chỉ điểm sinh học có độ chính xác tốt giúp xác định hay loại trừ xơ hóa 

nặng và xơ gan, tuy nhiên kém nhạy ở các giai đoạn xơ hóa sớm và không chuyên biệt 

cho gan [13],[1]. Hiện nay vẫn chƣa có chỉ điểm sinh học nào đƣợc xem là đạt chuẩn 

và lựa chọn chỉ điểm nào tùy thuộc vào khả năng thực hiện của từng cơ sở y tế. 

3. Chẩn đoán xác định 

Bệnh nhân đƣợc chẩn đoán xơ gan khi có một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Với bệnh nhân nhiễm  vi rút viêm gan B, C: chỉ số APRI ≥ 2  

- Với bệnh nhân không nhiễm  vi rút viêm gan B, C: 

+ FibroScan: xơ gan khi kết quả giai đoạn F4  hoặc 

+ Sinh thiết gan: giai đoạn F4 theo phân loại Metavir hoặc 

+ Không FibroScan và sinh thiết gan: bệnh nhân có 2 trong các tiêu chuẩn . 

 Khám thực thể có dấu hiệu bệnh gan mạn / hội chứng tăng áp cửa 
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 Xét nghiệm: giảm tiểu cầu; tăng AST, ALT; giảm albumin; kéo dài INR; 

tăng bilirubin. 

 Hình ảnh học: những dấu hiệu xơ gan trên siêu âm bụng, CT hoặc MRI.   

4. Đánh giá mức độ 

Chia làm 3 nhóm theo phân loại Child-Pugh cải tiến: 

Bảng 4. Phân loại Child-Pugh cải tiến 

Tiêu chí 
Điểm 

1 2 3 

Bilirubin 
<2 mg/dL  

(<34,2 mmol/L) 

2 – 3 mg/dL 

(34,2 – 51,3 mmol/L) 

> 3 mg/dL 

(>51,3 mmol/L) 

Albumin 
>3,5 g/dL  

(35 g/L) 

2,8 to 3,5 g/dL  

(28 to 35 g/L) 

<2.8 g/dL  

(<28 g/L) 

INR <1,7 1,7 to 2,3 >2,3 

Bệnh não gan Không Độ 1 – 2  Độ 3 – 4  

Báng bụng Không Nhẹ  Vừa đến nặng 

 

5. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Vi-rút viêm gan B: HbsAg (+) ≥ 6 tháng. 

- Vi-rút viêm gan C: Anti-HCV (+) và HCV RNA (+). 

- Rƣợu: thỏa mãn các tiêu chuẩn sau  

+ Uống rƣợu nhiều: ≥ 30g/ngày với nam và 20g/ngày với nữ. 

+ Tỉ số AST/ALT > 2; tăng GGT. 

+ Loại trừ các nguyên nhân khác gây tăng ALT/AST nhƣ  vi rút viêm gan B, C, 

thuốc, tự miễn, chuyển hóa.... 

- Các nguyên nhân khác. 

 III. ĐIỀU TRỊ XƠ GAN 

1. Điều trị nội khoa 

1.1. Điều trị nguyên nhân 

Điều trị các nguyên nhân gây xơ gan nhƣ viêm gan  vi rút B, C; ngƣng uống 

rƣợu/bia; tập thể dục, giảm cân đối với NAFLD…. 

1.2. Tầm soát, điều trị và phòng ngừa các biến chứng cấp 
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Hình 1. Biến chứng của xơ gan 

(Nguồn: Friedman, Cecil Textbook of Medicine, 2016)  

1.3. Báng bụng 

Sự tích tụ có tính bệnh lý của dịch trong khoang màng bụng. AASLD khuyến 

cáo nên chọc dịch màng bụng chẩn đoán trên các bệnh nhân có báng bụng trên lâm 

sàng. Độ chênh lệch gradient nồng độ albumin dịch màng bụng và huyết thanh (serum-

ascites albumin gradient: SAAG) và nồng độ protein dịch màng bụng giúp phân biệt có 

hay không tình trạng TAC và dịch màng bụng là dịch thấm hay dịch tiết. 

*Tiếp cận ban đầu: 

- Bệnh sử/ Tiền căn 

- Khám lâm sàng 

- Siêu âm bụng 

- Xét nghiệm sinh hóa gan mật, chức năng thận, điện giản đồ… 

- Xét nghiệm dịch báng 

* Phân độ 

Bảng 5 Phân độ báng và điều trị  

Mức độ báng 

bụng 
Định nghĩa Điều trị 

Độ 1 
Báng nhẹ chỉ phát hiện trên 

siêu âm bụng 
Không 

Độ 2 
Bụng đối xứng, báng mức độ 

vừa 
Lợi tiểu và hạn chế muối 

Độ 3 Bụng báng nhiều, căng to 

Tháo báng 

Lợi tiểu và hạn chế muối 

(Trừ bệnh nhân báng kháng trị) 
 

*Điều trị 

- Hạn chế natri ăn vào:  



 

257 

+ Hạn chế natri trong khẩu phần mức độ vừa phải (80 – 120 mmol/ngày, tƣơng 

đƣơng 4,6 – 6,9 g muối ăn) ở bệnh nhân có báng bụng độ 2, không biến chứng 

+ Tránh hạn chế natri quá mức (<40 mmol/ngày), dễ dẫn đến các biến chứng do 

lợi tiểu và suy dinh dƣỡng 

- Lợi tiểu: 

+ Bệnh nhân báng bụng độ 2 lần đầu: điều trị đơn độc với lợi tiểu kháng 

aldosterone (spironolactone, canrenone, K-canrenoate). 

Khởi đầu: liều 100 mg/ngày, tăng 100mg mỗi 72 giờ nếu không đáp ứng. Liều 

tối đa 400 mg/ngày.  

+ Ở bệnh nhân không đáp ứng với lợi tiểu kháng aldosterone (giảm trọng lƣợng 

cơ thể < 2 kg/tuần) hoặc có tình trạng tăng kali máu: phối hợp furosemide 

Khởi đầu: liều 40 mg/ngày, tăng mỗi lần 40 mg, liều tối đa 160 mg/ngày. 

+ Bệnh nhân báng bụng kéo dài hoặc tái phát: phối hợp lợi tiểu kháng 

aldosterone và furosemide. 

+ Bệnh nhân đáp ứng kém với furosemide: có thể thay thế bằng torasemide. 

+ Tốc độ giảm trọng lƣợng: 0,5 kg/ngày với bệnh nhân không phù và 1 kg/ngày 

với bệnh nhân có phù. 

+ Khi đáp ứng điều trị: giảm dần đến liều thấp nhất còn hiệu quả. 

+ Theo dõi sát lâm sàng và sinh hóa trong tuần đầu điều trị. 

+ Thận trọng khi sử dụng lợi tiểu: bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, suy thận, 

bệnh não gan, hạ natri máu, tăng kali máu 

+ Ngƣng lợi tiểu: natri máu < 125 mmol/l, tổn thƣơng thận cấp, bệnh não gan 

nặng thêm, vọp bẻ nặng. 

+ Ngƣng furosemide khi kali < 3mmol/l, ngƣng lợi tiểu kháng aldosterone khi 

kali > 6 mmol/l). 

+ Với bệnh nhân bị vọp bẻ: truyền albumin hoặc baclofen (10 mg/ngày, tăng 

dần 10 mg mỗi tuần, tối đa 30 mg/ngày). 

- Chọc dẫn lƣu dịch báng: 

 + Chỉ định: bệnh nhân báng bụng độ 3, nên chọc tháo trong 1 lần duy nhất. 

 + Nếu lƣợng dịch báng rút ra > 5 L: truyền albumin (8g / mỗi lít dịch báng rút 

ra). 
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 + Dùng lợi tiểu liều thấp sau chọc dẫn lƣu dịch báng để ngừa tái lập dịch báng. 

- Các thuốc cần tránh trên bệnh nhân báng bụng: NSAIDs, thuốc ức chế men 

chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin, thuốc chẹn thụ thể α1, kháng sinh 

aminoglycoside. 

1.4. Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát  

Nên điều trị kháng sinh cho bệnh nhân có lƣợng bạch cầu trung tính (BCTT) 

dịch màng bụng ≥ 250/mm
3
 hoặc BCTT < 250/mm

3
 kèm dấu nhiễm trùng. Cần điều trị 

dự phòng dài hạn cho những bệnh nhân đã có một đợt viêm phúc mạc nhiễm khuẩn 

nguyên phát. Bệnh nhân xơ gan có xuất huyết tiêu hóa nên đƣợc điều trị kháng sinh 

trong 7 ngày. 

- Kháng sinh: 

 + Đối với VPMNKNP từ cộng đồng:  

Nơi có tỉ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh thấp: cephalosporin thế hệ 3. 

Nơi có tỉ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh cao: Piperacillin/Tazobactam hoặc 

Carbapenem. 

+ Đối với VPMNKNP bệnh viện và liên quan đến cơ sở y tế:  

Nơi có tỉ lệ vi khuẩn đa kháng thấp: Piperacillin/Tazobactam. 

Nơi có tỉ lệ Enterobacteriaceae tiết ESBL cao: Carbapenem. 

Nơi có tỉ lệ vi khuẩn gram dƣơng đa kháng cao: Carbapenem phối hợp 

glycopeptide hoặc daptomycin hoặc linezolid. 

+ Khi cần sử dụng kháng sinh có tính độc thận cao trên bệnh nhân xơ gan: theo 

dõi nồng độ thuốc trong máu. 

+ Xuống thang theo kết quả kháng sinh đồ. 

+ Chọc dịch màng bụng lần 2 (sau 48 giờ): đánh giá hiệu quả kháng sinh, lâm 

sàng diễn biến xấu đi, bạch cầu dịch màng bụng giảm < 25%). 

+ Thời gian điều trị: 5 – 7 ngày. 

+ Truyền albumin 1,5 g/kg lúc chẩn đoán và 1 g/kg vào ngày 3. 

- Dự phòng: 

 + Dự phòng nguyên phát với norfloxacin 400 mg/ngày đối với bệnh nhân 

 Child-Pugh ≥ 9 điểm 

 Bilirubin ≥ 3 mg/dl 
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 Giảm chức năng thận hoặc hạ natri máu 

 Protein dịch báng  < 15 g/l   

Dừng khi lâm sàng ổn định kéo dài và bệnh nhân hết báng bụng. 

+ Dự phòng thứ phát: norfloxacin 400 mg/ngày. 

+ Hạn chế sử dụng PPI. 

1.5. Bệnh não gan 

Sự suy giảm chức năng tâm thần kinh có thể hồi phục, do bệnh gan cấp hoặc 

mạn xảy ra chủ yếu ở bệnh nhân có TAC. Diễn tiến thƣờng âm thầm với các triệu 

chứng từ nhẹ đến nặng. Chẩn đoán bệnh não gan là chẩn đoán loại trừ, điều trị chủ yếu 

là điều trị hỗ trợ, xác định và loại bỏ yếu tố thúc đẩy, làm giảm lƣợng NH3 tại ruột. 

- Lactulose: 25mL/12 giờ cho đến khi bệnh nhân đi cầu phân mềm/lỏng ít nhất 2 

lần/ngày => chỉnh liều giữ cho tần suất đi cầu 2 – 3 lần/ngày. 

- Kháng sinh: 

 + Rifaximin 

 + Neomycin 

 + Metronidazole 

- Acid Amino mạch nhánh (branched-chain amino acids: BCAA) đƣờng uống: 

có thể dùng làm phƣơng pháp thay thế hoặc bổ sung trên những bệnh nhân không đáp 

ứng với điều trị thông thƣờng. 

- L-ornithine L-aspartate tĩnh mạch: có thể dùng làm phƣơng pháp thay thế hoặc 

bổ sung trên những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị thông thƣờng. 

1.6. Vỡ giãn tĩnh mạch thực quản 

Xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản đƣợc định nghĩa là chảy máu từ búi 

giãn tĩnh mạch thực quản hoặc dạ dày tại thời điểm nội soi, hoặc có búi giãn tĩnh mạch 

thực quản lớn kèm máu trong dạ dày mà không có nguồn chảy máu nào khác. Trên 

bệnh nhân chƣa từng vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, hƣớng dẫn của Hội tiêu hóa Anh 

(British Society of Gastroenterology: BSG) khuyến cáo bệnh nhân nên đƣợc điều trị dự 

phòng tùy thuộc dấu hiệu hình ảnh học ở lần soi đầu. Với bệnh nhân đã có tiền căn vỡ 

giãn tĩnh mạch thực quản, bệnh nhân nên đƣợc dự phòng bằng thuốc ức chế beta phối 

hợp thắt vòng thun qua nội soi định kỳ.  

1.7. Hội chứng gan thận 
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Đƣợc định nghĩa là tình trạng suy thận chức năng trên bệnh nhân xơ gan mà 

không do bệnh lý thận nội sinh khác. Đặc trƣng bởi sự co mạch thận, giảm dòng máu 

thận, giảm độ lọc cầu thận, giảm lƣợng nƣớc tiểu. Sinh lý bệnh vẫn chƣa đƣợc hiểu rõ, 

đƣợc cho là sự giảm lƣu lƣợng tuần hoàn hiệu quả từ sự giãn mạch tuần hoàn lách. 

Điều trị triệt để nhất là ghép gan. 

*Tiêu chẩn chẩn đoán hội chứng gan thận:  

(1) Xơ gan kèm báng bụng 

(2) Nồng độ creatinine máu  > 1,5 mg/dL 

(3) Nồng độ creatinine không giảm sau hai ngày ngƣng lợi tiểu và truyền 

albumin 1g/kg cân nặng/ngày (tối đa 100g) 

(4) Không có sốc 

(5) Gần đây không dùng thuốc độc thận 

(6) Không có bệnh lý chủ mô thận (protein niệu ≤ 500 mg/ngày, hồng cầu niệu 

≤ 50/quang trƣờng 40, siêu âm thận không bất thƣờng). 

* Phân loại: 

- Hội chứng gan thận tuýp 1: suy giảm chức năng thận tiến triển nhanh, biểu 

hiện bằng: 

+ Creatinine máu tăng ≥ 2 lần so với mức nền VÀ creatinine > 2,5 mg/dl trong 

vòng 2 tuần. Hoặc 

 + CrCl giảm ≥ 50% so với mức nền VÀ CrCl < 20 ml/phút trong vòng 2 tuần 

- Hội chứng gan thận tuýp 2: suy giảm chức năng thận tiến triển chậm hơn 

* Điều trị: 

- Điều trị chung 

 + Cân nhắc điều trị tại khoa hồi sức tích cực. 

+ Theo dõi sát sinh hiệu, lƣợng nƣớc tiểu, cân bằng dịch, đặt catheter đo áp lực 

tĩnh mạch trung tâm nếu cần. 

+ Đánh giá lâm sàng thƣờng xuyên, tầm soát nhiễm trùng. 

 + Xét nghiệm sinh hóa gan mật và chức năng thận. 

 + Điều trị đồng thời các biến chứng khác của xơ gan. 

 + Tránh truyền dịch quá nhiều: quá tải dịch truyền, hạ natri máu do pha loãng. 

 + Không sử dụng lợi tiểu giữ kali do nguy cơ tăng kali máu. 
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- Điều trị đặc hiệu  

 + Mục tiêu: creatinine máu < 133 µmol/l (1,5 mg/dl) 

+ Thuốc co mạch: Terlipressin 1mg / 4-6 giờ tiêm mạch chậm, nếu creatinine 

giảm < 25% sau 3 ngày => tăng tiều dần đến tối đa 2mg/4 giờ. Điều trị kéo dài tối đa 

14 ngày.  

Hoặc 

Midodrine 2,5 – 7,5mg/8 giờ uống + Octreotide 100µg/8 giờ tiêm dƣới da. Tăng 

liều dần đến Midodrine 12,5 mg/8 giờ + Octreotide 200µg/8 giờ nếu không đáp ứng. 

+ Truyền albumin: 1g/kg vào ngày đầu sau đó 40g/ngày 

+ Phƣơng pháp TIPS: có thể hiệu quả trên bệnh nhân hội chứng gan thận tuýp 1 

và tuýp 2, dữ liệu còn hạn chế 

+ Chạy thận nhân tạo: đối với bệnh nhân không đáp ứng với thuốc co mạch và 

có chỉ định chạy thận nhân tạo 

- Ghép gan: phƣơng pháp điều trị triệt để nhất đối với hội chứng gan thận 

- Dự phòng: Pentoxifylline 400mg x 3 lần/ngày trong 4 tuần giúp dự phòng hội 

chứng gan thận trên bệnh nhân viêm gan do rƣợu nặng. 

2. Điều trị ngoại khoa 

Ghép gan đƣợc cân nhắc trong các trƣờng hợp thất bại trong việc kiểm soát biến 

chứng bằng điều trị nội khoa. Cần cân nhắc kỹ lợi ích so với nguy cơ của ghép gan trên 

từng đối tƣợng bệnh nhân. 

2.1.Chỉ định 

- Suy gan cấp 

- Xơ gan mất bù (gồm cả hội chứng gan thận) 

- Ung thƣ tế bào gan (không có sang thƣơng nào > 5cm hoặc có ≤ 3 sang thƣơng 

với sang thƣơng lớn nhất ≤ 3 cm) 

2.2.Chống chỉ định 

*Chống chỉ định tuyệt đối: (chủ yếu trong các trƣờng hợp tiên lƣợng sống còn 

quá ngắn) 

- Suy đa cơ quan 

- Bệnh lý ác tính / nhiễm trùng ngoài gan / ngoài đƣờng mật. 

- Bệnh lý tim phổi nặng 
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- Nhiễm HIV 

- Nghiện rƣợu không kiểm soát 

*Chống chỉ định tƣơng đối 

- Suy thận 

- Bệnh lý ác tính gan mật nguyên phát với sang thƣơng > 5cm 

- Bệnh ứ sắt 

- Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát 

- Tuối > 65 

- Không thể sử dụng thuốc ức chế miễn dịch 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. S Friedman and T Schiano (2016), "Cirrhosis and its sequelae", Cecil Textbook of Medicine, PA: 

Saunders, Philadelphia, pp. 1023-1030. 

2.. Abdi W., Millan J. C., and Mezey E. (1979), "Sampling variability on percutaneous liver biopsy", Arch 

Intern Med. 139(6), pp. 667-9. 

3.. "EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018" (2018), J Hepatol. 69(2), pp. 461-511. 

4.. Friedrich-Rust M., et al. (2008), "Performance of transient elastography for the staging of liver fibrosis: a 

meta-analysis", Gastroenterology. 134(4), pp. 960-74. 

5.. Heidelbaugh J. J. and Bruderly M. (2006), "Cirrhosis and chronic liver failure: part I. Diagnosis and 

evaluation", Am Fam Physician. 74(5), pp. 756-62. 

6.. Heidelbaugh J. J. and Sherbondy M. (2006), "Cirrhosis and chronic liver failure: part II. Complications 

and treatment", Am Fam Physician. 74(5), pp. 767-76. 

7. Pugh R. N., et al. (1973), "Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices", Br J Surg. 

60(8), pp. 646-9. 

8.. Robic M. A., et al. (2011), "Liver stiffness accurately predicts portal hypertension related complications in 

patients with chronic liver disease: a prospective study", J Hepatol. 55(5), pp. 1017-24. 

9. Runyon B. A. (2013), "Introduction to the revised American Association for the Study of Liver Diseases 

Practice Guideline management of adult patients with ascites due to cirrhosis 2012", Hepatology. 57(4), 

pp. 1651-3. 

10. Sarin S. K., et al. (2016), "Asian-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 

2015 update", Hepatol Int. 10(1), pp. 1-98. 

11. Tripathi D., et al. (2015), "U.K. guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic 

patients", Gut. 64(11), pp. 1680-704. 

12. Sleisenger, et al. (2015), Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology, 

Diagnosis, Management, 10 ed, Saunders/Elsevier, Philadelphia, 2616. 

13. WHO (2015), Guidelines for the Prevention, Care and Treatment of Persons with Chronic Hepatitis B 

Infection, Geneva. 



 

263 

14. WHO (2016), Guidelines for the Screening Care and Treatment of Persons with Chronic Hepatitis C 

Infection, WHO Press, Geneva. 

15. Angeli Paolo, et al. (2018), "EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with 

decompensated cirrhosis", Journal of Hepatology. 69(2), pp. 406-460. 

16. Procopet Bogdan and Berzigotti Annalisa (2017), "Diagnosis of cirrhosis and portal hypertension: 

imaging, non-invasive markers of fibrosis and liver biopsy", Gastroenterology Report. 5(2), pp. 79-89. 

17. Thursz Mark, et al. (2018), "EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver 

disease", Journal of Hepatology. 69(1), pp. 154-181. 

 

 

  



 

264 

SUY GIÁP Ở NGƢỜI LỚN 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa :  

Suy giáp (thiểu năng tuyến giáp, nhƣợc năng tuyến giáp) là tình trạng giảm chức 

năng tuyến giáp dẫn đến sự thiếu hụt tổng hợp và giải phóng hormone tuyến giáp. 

2. Phân loại suy giáp theo nguyên nhân   

2.1. Suy giáp tiên phát có tuyến giáp to  

2.1.1. Suy giáp mắc phải 

- Viêm tuyến giáp Hashimoto (viêm tuyến giáp tự miễn typ 2A) 

- Thiếu hụt iod ( bƣớu cổ địa Phƣơng) 

- Do dùng một số thuốc có tác dụng 

-  Ức chế tổng hợp hoặc giải phóng thyroxin (lithium, sulfamid …) 

- Sinh u trong thực phẩm hoặc do ô nhiễm môi trƣờng 

- Các cytokine (interferon anfa, interleukin 2) 

- Tuyến giáp thâm nhiễm(amyloidosis, sarcoidosis) 

2.1.2. Suy giáp bẩm sinh 

- Khiếm khuyết vận chuyển và huy động iod (NIS hoặc đột biến pendrin) 

- Thiếu hụt bẩm sinh enzyme tham gia tổng hợp hormon tuyến giáp 

- Thiếu hụt hoặc rối chức năng thyroglobulin 

- Khiếm khuyết tổng hợp hoặc huy động thyroglobulin 

2.2. Suy giáp không có tuyến giáp to 

           2.2.1. Suy giáp mắc phải 

-  Bệnh tuyến giáp Hashimoto 

- Sau điều trị phóng xạ, phẫu thuật tuyến giáp hoặc xạ trị bệnh ác tính ngoài 

tuyến giáp      

2.2.2. Suy giáp bẩm sinh 

 - Thiểu sản hoặc loạn sản tuyến giáp 

 - Khiếm khuyết thụ thể của TSH 

 - Bất thƣờng protein Gs của tuyến giáp ( giả suy cận giáp typ 1a) 

 - TSH không đáp ứng không rõ  nguyên nhân 

2.3. Suy giáp thoáng qua sau viêm tuyến giáp 
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 Gặp ở bệnh nhân sau viêm tuyến giáp bán cấp hoặc viêm tuyến giáp sau sinh 

2.4. Suy giáp mắc phải do tuyến giáp bị phá hủy 

 Cấu trúc hormon tuyến giáp bị phá hủy do trình diện D3 trong các u máu hoặc u 

máu nội mặc kích thƣớc lớn.  

2.5. Suy giáp nguồn gốc trung ƣơng 

- Suy giáp mắc phải 

 + Do tổn thƣơng tuyến yên (thứ phát) 

+ Bệnh lý vùng dƣới đồi. 

 + Suy giáp bẩm sinh 

- Thiếu hụt hoặc bất thƣờng cấu trúc của TSH 

- Khiếm khuyết thụ thể tiếp nhận TSH 

 .6. Suy giáp do đề kháng hormone tuyến giáp 

 - Kháng hormone tuyến giáp nói chung. 

 - Kháng hormon tuyến giáp ƣu thế tại tuyến yên. 

3. Cơ chế bệnh sinh 

3.1. Suy giáp không có tuyến giáp to 

- Do tai biến điều trị basedow bằng phẫu thuật, phóng xạ gây mất tổ chức tuyến 

giáp dẫn đến giảm tổng hợp hormone tuyến giáp mặc dù tác dụng kích thích của THS 

đối với tuyến giáp vẫn còn đƣợc bảo tồn. 

- Teo tuyến giáp có thể do bệnh tiên phát, thƣờng do cơ chế tự miễn dich với sự 

hiện diện các kháng thể kháng tuyến với giáp, kháng thụ thể TSH gặp ở bệnh nhân 

trƣớc đó có viêm tuyến giáp bán cấp hoặc mạn tính. 

3.2. Suy giáp có tuyến giáp to. 

- Khi giảm nồng độ hormone tuyến giáp sẽ dẫn đến tăng TSH và dƣới tác dụng 

của TSH với nồng độ cao sẽ kích thích làm tuyến giáp to ra 

- Nguyên nhân hay gặp là bệnh Hashimoto, thiếu hụt iod, bệnh di truyền có 

khiếm khuyết quá trình gắn iod vô cơ và sự giải phóng bất thƣờng các protein gắn iod 
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II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng  

1.1. Triệu chứng da niêm 

- Mặt tròn, vẻ mặt thờ ơ, vô cảm. phù mi mắt, nhất là ở mi dƣới. 

- Da khô, thô nhám, bong tróc vẩy. tóc thƣa, khô và dễ rụng, chân mày thƣa.. 

- Da tay chân lạnh 

- Niêm mạc: thâm nhiễm glycosaminoglycan làm lƣỡi to, dầy, thâm nhiễm 

dây thanh âm làm giọng bệnh nhân trở nên khàn 

1.2. Triệu chứng giảm chuyển hóa: gây ra do sự thiếu hụt hormone tuyến giáp 

- Bệnh nhân thƣờng than mệt yếu cơ 

- Phản ứng chậm chạp hay ngủ gà 

- Sợ lạnh, thân nhiệt giảm, bệnh nhân hay mặc áo ấm 

- Thƣờng hay táo báo do nhu động ruột giảm 

- Cân nặng thƣờng tăng 

1.3. Triệu chứng tim mạch 

- Nhịp tim chậm dƣới 60 lần/phút ( tuy nhiên nhịp tim trên 60 lần/phút không 

loại trừ suy giáp), huyết áp tâm thu giảm thấp. 

- ECG nhịp tim chập, điện thế ngoại biên thấp. Đoạn ST chênh xuống, song T 

dẹt hoặc đảo ngƣợc giả dạng thiếu máu cơ tim. Các biểu hiện ECG này sẽ 

trở về bình thƣờng sau khi điều trị có thể gặp bóng tim to hoặc tràn dịch 

màng ngoài tim. 

1.4. Triệu chứng nội tiết 

- Có thể có bƣớu giáp hoặc không 

2. Cận lâm sàng 

2.1. Xét nghiệm thường quy 

- Công thức máu: thiếu máu đẳng sắc hay nhƣợc sắc, hồng cầu bình thƣờng 

hoặc lớn 

- Lipid máu tăng: cholesterol, triglyceride tăng 

2.2. Xét nghiệm hormon giáp 

- FT3, FT4 giảm; TSH tăng chứng tỏ suy giáp nguyên phát 
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- FT3, FT4 giảm, nhƣng TSH không tăng nguyên nhân suy giáp là tại tuyến 

yên hoặc vùng hạ đồi. Test TRH sẽ giúp phân biệt hai trƣờng hợp này. 

Test TRH đƣợc thực hiện nhƣ sau: Bệnh nhân đƣợc lấy máu định lƣợng TSH 

trƣớc chích TRH; sau đó dùng 200 microgam TRH tiêm TM; sau đó ta tiếp tục lấy máu 

ở thời điểm 30 phút và 60 phút sau chích để định lƣợng TSH. Nếu TSH không tăng lên 

sau chích TRH nguyên nhân suy giáp là ở tuyến yên. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị  

- Mục tiêu điều trị là phục hồi bình giáp cho bệnh nhân 

- Ngoại trừ một số ít trƣờng hợp suy giáp do dùng thuốc kháng giáp tổng hợp, 

thì suy giáp có thể hồi phục khi ngƣng thuốc, còn đa số trƣờng hợp đều phải 

điều trị thay thế suốt đời bằng levothyroxine (T4) 

- Levothyroxine đƣợc chọn vì trong tế bào T4 sẽ đƣợc chuyển đổi thành T3 

đảm bảo sự hiện diện của cả 2 hormon trong máu dù chỉ có T4 đƣợc dùng. 

2. Điều trị đặc hiệu 

- Liều thay thế của levothyroxine ở ngƣời lớn dao động từ 50 đến 200 

microgam/ ngày ( 1-2 microgam/kg/ngày); trung bình khoảng 125 

microgam/ngày ( 1,7 microgam/kg/ngày). Tuy nhiên trên bệnh nhân lớn tuổi, 

có nguy cơ tim mạch nên khởi đầu điều trị với liều thấp khoảng 25 

microgam/ngày trong 2 tuần, nếu bệnh nhân dung nạp tốt tăng lên 50 

microgam/ ngày, giữ liều đó trong 2 tuần và tiếp tục tăng dần 25 microgam 

cho mỗi 2 tuần cho đén khi đạt đƣợc liều thay thế khoảng 100- 125 

microgam/ ngày. 

- Trong trƣờng hợp bệnh nhân trẻ không có nguy cơ tim mạch có thể khởi đầu 

với liều 100microgam/ ngày. 

3.  Điều trị hỗ trợ: vitamin, bổ sung sắt trong trƣờng hợp có thiếu máu. 

IV.THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

- Trong quá trình điều trị, đặc biệt ở các bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cần 

theo dõi triệu chứng tim mạch, ECG. Nếu đau ngực hoặc rối loạn nhịp xẩy ra 

cần giảm ngay liều hormone giáp  
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- Nếu trong quá trình điều trị bệnh nhân bị tiêu chảy, hồi hộp run tay, sợ nóng 

coi chừng đã quá liều, cần giảm liều levothyroxine cho bệnh nhân. 

- Đánh giá hiệu quả điều trị dựa vào: cân nặng, nhịp tim, trình trạng táo bón. 

Theo dõi FT4 và TSH mỗi 4 đến 6 tuần khi đạt đƣợc tình trạng bình giáp 

FT4 và TSH đƣợc theo dõi một năm một lần. 
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SUY TUYẾN THƢỢNG THẬN CẤP 

 

I. ĐẠI CƢƠNG  

1. Định nghĩa  

Suy thƣợng thận cấp ( STTC) là một cấp cứu nội khoa do thiếu hụt corticoid 

cấp, ít nhiều đi kèm với thiếu corticoid khoáng. Đây là một trong những nguyên nhân 

gây đột tử, bệnh thƣờng bị bỏ sót với chẩn đoán trụy tim mạch không rõ nguyên nhân. 

Do vậy cần đƣợc điều trị kịp thời, tại chỗ ngay khi chƣa đƣợc chẩn đoán xác định, mới 

chỉ có vài triệu chứng nghi ngờ. 

Suy thƣợng thận cấp thƣờng gặp trong bối cảnh thứ phát của bệnh Addison 

không đƣợc chẩn đoán hoặc điều trị không đầy đủ. Bệnh cũng có thể gặp sau một đợt 

điều trị corticoid kéo dài. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Suy thƣợng thận cấp xảy ra trên nền suy thƣợng thận mạn đã có từ trƣớc. 

 Thƣờng gặp ở bệnh nhân có suy thƣợng thân nguyên phát (bệnh Addison) do 

tuyến thƣợng thận bị phá hủy bởi bệnh tự miễn, lao, ung thƣ di căn thƣợng thận hoặc 

suy thƣợng thận thƣ phát do bệnh lý hạ đồi, tuyến yên. Suy thƣợng thận cấp trong các 

trƣờng hợp này thƣờng xảy ra khi bệnh nhân quên dùng thuốc hoặc có các stress nặng 

nề nhƣ: nhiễm trùng, chấn thƣơng, phẫu thuật, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu 

não..  

 2.2. Suy thƣợng thận cấp do ngƣng đột ngột corticoid trên bệnh nhân đang điều 

trị corticoid kéo dài. 

2.3. Suy thƣợng thận cấp do xuất huyết thƣợng thận hai bên. 

Thƣờng gặp ở các bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng biến chứng đông máu nội 

mạch lan tỏa (DIC) hoặc dùng thuốc kháng đông. 

2.4. Dùng thuốc ức chế tổng hợp hormone thƣợng thận: ketoconazole, mototane. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán: 
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Chẩn đoán dựa vào khai thác bệnh sử, lâm sàng và cận lâm sàng. Chú ý đến tiền 

căn bệnh lý thƣợng thận, tuyến yên, phẫu thuật tuyến thƣợng thận, tuyến yên, tiền căn 

dùng corticoid. 

1.1 . Lâm sàng: 

- Tổng trạng bênh nhân suy sụp, mệt mỏi, sốt cao, có thể có mê sảng, rối loạn 

tri giác; 

- Chán ăn, buồn nôn, nôn ói và đau bụng hầu nhƣ luôn luôn hiện diện, triệu 

chứng đau bụng có thể nặng nhƣ đau bụng trong bệnh ngoại khoa; 

- Mạch nhanh yếu, tiếng tim nghe mờ, huyết áp giảm và có thể có choáng 

nặng; 

-  Bệnh nhân suy thƣợng thận nguyên phát (bệnh Addison) có sạm da, đặc biệt 

ở lòng bàn tay, bàn chân, núm vú, môi lợi…; 

- Trong suy thƣợng thận do bệnh lý hạ đồi tuyến yên bệnh nhân cũng có các 

triệu chứng nhƣ trên nhƣng không có biểu hiện sạm da, mà có thêm triệu 

chứng nhƣ: vô kinh, bất lực, triệu chứng suy giáp…; 

- Suy thƣợng thận thứ phát sau dùng corticoid lâu ngày có kiểu hình Cushing; 

- Nên nghĩ đến suy thƣợng thận khi đứng trƣớc trƣờng hợp hạ huyết áp không 

tìm ra đƣợc nguyên nhân, nhất là có kèm theo triệu chứng buồn nôn, nôn ói, 

sốt. 

1.2 . Cận lâm sàng: 

- Suy thận thƣợng có biểu hiện đặc trƣng là giảm natri và tăng kali huyết. Tuy 

nhiên, đôi khi natri máu bình thƣờng, đặc biệt khi có tình trạng mất nƣớc đi 

kèm; 

- Hạ đƣờng huyết thƣờng gặp; 

- Cortisol máu giảm;  

- Test đặc hiệu để chẩn đoán suy thƣợng thận là test kích thích bằng ACTH 

nhanh: đo cortisol/máu trƣớc chích ACTH, sau đó dùng ACTH tổng hợp 

(cosytropin) 0,25mg tiêm bắp hoặc tĩnh mạch, lấy thêm 2 mẫu máu ở thời 

điểm 30 phút và 60 phút sau chích ACTH để định lƣợng lại cortisol/máu; nếu 

cortisol/máu không lớn hơn 20ug/dl bệnh nhân có suy thƣợng thận.  
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- Tuy nhiên cần lƣu ý là chẩn đoán suy thƣợng thận cấp chủ yếu dựa vào lâm 

sàng vì phải điều trị ngay cho bệnh nhân trƣớc khi có kết quả xét nghiệm. 

2. Chẩn đoán phân biệt: 

Cần chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân gây hạ huyết áp, choáng nhƣ 

choáng nhiễm trùng, choáng tim, choáng giảm thể tích… 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Bổ sung hormone tuyến thƣợng thận bị thiếu hụt 

- Bảo đảm tuần hoàn, hô hấp. 

- Điều chỉnh rối loạn điện giải, đƣờng huyết. 

2. Điều trị đặc hiệu 

 .1. Điều trị giai đoạn suy thƣợng thận cấp 

a. Dịch truyền 

 Truyền dịch mặn ngọt đẳng trƣơng với tốc độ nhanh để điều chỉnh tình trạng 

mất nƣớc, hạ huyết áp, hạ natri huyết và hạ đƣờng huyết. Cần thận trọng khi truyền 

dịch nhanh vì chức năng tim mạch bị suy giảm. 

b. Corticoid 

 Hydrocortisone 100mg tiêm tĩnh mạch; sau đó 50- 100 mg hydrocortisone tĩnh 

mạch mỗi 6 giờ trong 24 giờ đầu. Glucocorticoid giúp điều chỉnh các triệu chứng hạ 

huyết áp, hạ natri máu, hạ đƣờng huyết,. Song song đó cần tìm và xử lí thích hợp các 

yếu tố thúc đẩy  suy thƣợng thận cấp. Sau 24 giờ đầu khi tình trạng bệnh nhân cải thiện 

liều corticoid có thể giảm còn 50 mg mỗi 6 giờ trong ngày thứ 2 và tiếp tục giảm liều 

dần sau đó. Khi tình trạng bệnh nhân ổn định có thể chuyển sang dùng corticoid dạng 

uống với liều duy trì. 

c. Mineralocorticoid 

 Trong giai đoạn đầu, không cần cho thêm mineralocorticoid vì hydrocorticoid 

liều cao cũng có tác dụng mineralocorticoid. Khi liều hydrocortisone giảm xuống dƣới 

100mg/24 giờ bệnh nhân có thể cần thêm mineralocorticoid dƣới dạng 

deoxycorticosterone acetat 2,5 -5 mg tiêm bắp mỗi 12 -24 giờ. 

  . . Điều trị duy trì 
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 Bệnh nhân suy thƣợng thận mạn nguyên phát ( bênh Addison) cần điều trị 

glucocorticoid và mineralocorticoid lâu dài. Hydrocortisone thƣơng đƣợc chuộng hơn 

vì phù hợp sinh lý. 

 Liều duy trì hydrocortisone thƣờng từ 15 – 30mg/ngày ở ngƣời lớn, thƣờng 

đƣợc chia thành 10-20mg sang và 5-10mg chiều. Trong trƣờng hợp phải dùng 

prednisone, liều thƣờng là 5mg buổi sang và 2,5 mg vào buổi chiều. 

 Mineralocorticoid đƣợc dùng dƣới dạng Fludrocortisone liều thông thƣờng từ 

0,05-0,1 mg/ngày dùng một lần vào buổi sáng. 

3. Điều trị hổ trợ 

- Điều chỉnh hạ đƣờng huyết 

- Điều chỉnh hạ natri máu 

- Bù dịch để đảm bảo tuần hoàn 

- Bổ sung hổ trợ và bảo vệ tế bào gan 

- Nâng cao thể trạng, bổ sung các vitamin thiết yếu. 

IV. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

Bệnh nhân cần đƣợc hƣớng dẫn để hiểu rõ về tình trạng bệnh bao gồm việc cần 

phải dùng thuốc thay thế lâu dài. Có thể nhận dạng bệnh lý theo ngƣời bệnh. Tái khám 

định kỳ mỗi tháng để thầy thuốc điều chỉnh liều hormone tuyến thƣợng thận khi cần 

thiết. 

Khi đang dùng corticoid bị cảm cúm nhẹ bệnh nhân phải tăng liều gấp đôi duy 

trì trong 24-48 giờ, nếu tình trạng cải thiện sẽ trở lại liều duy trì sau đó. 

Khi bệnh nhân bị sang chấn nặng, hoặc có nôn ói, tiêu chảy làm kém hấp thu 

cần dùng hydrocortisone tiêm mạch 50mg/mỗi 8 giờ và chú ý bù dịch đủ cho bệnh 

nhân. 

Bệnh nhân suy thƣợng thận khi phải phẫu thuật, tiêm mạch hydrocortisone 

50mg trƣớc phẫu thuật, sau đó tiếp tục 50mg hydrocortisone tiêm mạch mỗi 6 giờ 

trong 24 giờ đầu và giảm liều dần đến liều duy trì sau 3-4 ngày nếu phẫu thuât ổn định. 
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SUY TIM MẠN 

 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa  

Suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, là hậu quả của những tổn thƣơng 

thực thể hay rối loạn chức năng của quả tim dẫn đến tâm thất không đủ khả năng tiếp 

nhận máu (suy tim tâm trƣơng) hoặc tống máu (suy tim tâm thu) 

2. Phân loại 

Phân loại PSTM Mô tả 

1. Suy tim với 

PSTM giảm 
≤ 40% 

Còn gọi là suy tim tâm thu. Những nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên 

chính thu nhận những bệnh nhân có PSTM giảm và chỉ có những 

bệnh nhân này những phƣơng pháp điều trị có hiệu quả đƣợc chứng 

minh đến hôm nay. 

2. Suy tim với 

PSTM bảo tồn 
≥ 50% 

Còn gọi là suy tim tâm trƣơng. Có vài tiêu chuẩn khác nhau đƣợc sử 

dụng để định nghĩa suy tim PSTM bảo tồn. Chẩn đoán suy tim tâm 

trƣơng là một thử thách bởi vì phần lớn là chẩn đoán loại trừ những 

nguyên nhân không do tim khác gây triệu chứng giống suy tim. Đến 

nay, những phƣơng pháp điều trị hiệu quả chƣa đƣợc xác nhận. 

a. PSTM bảo 

tồn, giới hạn 

41% đến 

49% 

Những bệnh nhân này rơi vào giới hạn, hoặc ở nhóm trung gian. Đặc 

điểm lâm sàng, điều trị và dự hậu tƣơng tự nhƣ bệnh nhân suy tim 

PSTM bảo tồn. 

b. PSTM bảo 

tồn, cải thiện 
> 40% 

Ngƣời ta nhận thấy có một số ít bệnh nhân suy tim PSTM bảo tồn mà 

trƣớc đó có PSTM giảm. Những bệnh nhân này có PSTM cải thiện 

hoặc hồi phục có thể có đặc điểm lâm sàng khác biệt với bệnh nhân 

suy tim PSTM bảo tồn hay PSTM giảm. Cần có thêm nhiều nghiên 

cứu hơn cho những bệnh nhân này. 

 

3. Nguyên nhân 

3.1.Nguyên nhân suy tim tâm thu 
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1.      Bệnh động mạch vành 

•      Nhồi máu cơ tim* 

•      Thiếu máu cục bộ cơ tim* 

2. Tăng tải áp lực mạn 

•      Tăng huyết áp* 

•      Bệnh van tim gây nghẽn* 

3. Tăng tải thể tích mạn 

•      Bệnh hở van 

•      Dòng chảy thông trong tim (trái qua phải) 

•      Dòng chảy thông ngoài tim 

4. Bệnh cơ tim dãn nở không TMCB 

•      Rối loạn di truyền hoặc gia đình 

•      Rối loạn do thâm nhiễm* 

•      Tổn thƣơng do thuốc hoặc nhiễm độc 

•      Bệnh chuyển hóa* 

•      Virus hoặc các tác nhân nhiễm trùng khác 

5. Rối loạn nhịp và tần số tim 

•      Loạn nhịp chậm mạn tính 

•      Loạn nhịp nhanh mạn tính 

6. Bệnh tim do phổi 

•      Tâm phế 

•      Rối loạn mạch máu phổi 

7. Các tình trạng cung lƣợng cao 

8. Rối loạn chuyển hóa 

•      Cƣờng giáp 

•      Rối loạn dinh dƣỡng (Td: beriberi) 

9. Nhu cầu dòng máu thái quá (excessive blood flow requinement) 

•      Dòngchảy  thông động tĩnh mạch hệ thống 

•      Thiếu máu mạn 

 

* Các trƣờng hợp này còn có thể đƣa đến suy tim PSTM bảo tồn 

 Dòng chảy thông: shunt; TMCB; thiếu máu cục bộ 
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3.2.Nguyên nhân suy tim tâm trƣơng 

-   Bệnh động mạch vành 

-   Tăng huyết áp 

-   Hẹp van động mạch chủ 

-   Bệnh cơ tim phì đại 

-   Bệnh cơ tim hạn chế 

Các nguyên nhân hay yếu tố làm nặng suy tim bao gồm: 

-    Không tiết chế 

-    Giảm thuốc điều trị suy tim không đúng 

-    NMCT; thiếu máu cơ tim 

-    Loạn nhịp (nhanh, chậm) 

-    Nhiễm trùng 

-    Thiếu máu 

-    Khởi đầu sử dụng các thuốc có thể làm nặng suy tim: 

♦  Ức chế calci (verapamil, diltiazen) 

♦  Chẹn beta 

♦  Kháng viêm không steroid 

♦  Thuốc chống loạn nhịp (nhóm I, sotalol- nhóm III) 

-    Uống rƣợu 

-    Có thai 

-    Huyết áp tăng cao 

-    Hở van cấp 

4. Phân dộ chức năng suy tim 

4.1.Phân độ chức năng suy tim theo NYHA 

Độ I Không hạn chế - Vận động thể lực thông thƣờng không gây mệt, khó thở hay hồi hộp 

Độ II 

 

Hạn chế nhẹ vận động thể lực. Bệnh nhân khoẻ khi nghỉ ngơi, vận động thể lực thông 

thƣờng dẫn đến mệt, hồi hộp, khó thở hay đau ngực 

Độ III Hạn chế nhiều vận động thể lực. Mặc dù bệnh nhân khoẻ khi nghỉ ngơi nhƣng chỉ cần 

vận động nhẹ đã có triệu chứng cơ năng. 

Độ IV   Không vận động thể lực nào mà không gây khó chịu. Triệu chứng cơ năng của suy 

tim xảy ra ngay khi nghỉ ngơi, chỉ một vận động thể lực, triệu chứng cơ năng gia tăng. 

II. CHẨN ĐOÁN 
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  Hỏi bệnh sử và khám thực thể kỹ lƣỡng giúp ta có hƣớng chẩn đoán suy tim. 

Các phƣơng tiện cận lâm sàng nhƣ siêu âm tim, định lƣợng BNP hoặc NT-ProBNP 

huyết tƣơng góp phần xác định chẩn đoán suy tim trong hầu hết các trƣờng hợp. Đo 

ECG, chụp x-quang ngực thẳng cũng cần thiết trong mọi trƣờng hợp nghi ngờ suy tim. 

Trong đó, ECG, X-quang ngực và siêu âm tim giúp lƣợng định độ nặng và nguyên 

nhân suy tim. 

1. Tiêu chuẩn Framingham trong chẩn đoán suy tim 

-  Tiêu chuẩn chính : 

Cơn khó thở kịch phát về đêm hoặc khó thở phải ngồi 

           Phồng tĩnh mạch cổ 

            Ran ở  phổi 

           Tim lớn 

           Phù phổi cấp 

            Tiếng T3 

           Áp lực TM hệ thống > 16 cm H2O 

           Thời gian tuần hoàn > 25 giaây 

            Phản hồi gan TM cổ 

-  Tiêu chuẩn phụ 

           Phù cổ chân 

           Ho về đêm 

            Khó thở khi gắng sức 

           Gan lớn 

           Tràn dịch màng phổi 

            Dung tích sống giảm 1/3 so với tối đa 

           Tim nhanh (> 120 /phút) 

-  Tiêu chuẩn chính hay phụ 

           Giảm 4,5 kg/ 5 ngày điều trị suy tim 

-  Chẩn đoán xác định suy tim : 

          2 tiêu chuẩn chính hoặc 1 tiêu chuẩn chính kèm 2 tiêu chuẩn phụ 

2. Các tiêu chuẩn xác định suy tim theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch 

Châu Âu 2012 
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Chẩn đoán suy tim tâm thu: 3 điều kiện 

-  Triệu chứng cơ năng 

-  Triệu chứng thực thể 

-  Giảm phân suất tống máu 

Chẩn đoán suy tim tâm trƣơng: 4 điều kiện 

-  Có triệu chứng cơ năng và/hoặc thực thể của suy tim 

-  PXTM bảo tồn (LVEF ≥ 50%) 

-  Tăng Natriuretic Peptide (BNP > 35 pg/ml và/hoặc NT-proBNP > 125 pg/ml) 

-  Chứng cứ biến đổi cấu trúc và chức năng của suy tim 

 

III. ĐIỀU TRỊ 

Đánh giá thiếu máu hệ thống và sung huyết: 

                     Triệu chứng thiếu máu hệ thống và sung huyết 

    Sung huyết ( khô- ẩm) 

Không ( khô)   Có ( ẩm) 

Tƣới máu  

( ám- lạnh) 

Có ( ấm) Khô và ấm (1) Ẩm và ấm (3) 

Không ( lạnh) Khô và lạnh (2) Ẩm và lạnh (4) 

 

(1) Bình thƣờng và không phải can thiệp 

(2) Suy chức năng bơm nhƣng không phù phổi.Thƣờng thấy ở suy tim giai 

đoạn cuối 

(3) Tƣới máu đầy đủ có quả tải thể tích và tăng áp lực đổ đầy. 

(4) Quá tải thể tích kèm suy chức năng bơm. 

1. Xử trí cấp cứu: 

(1)Không phải can thiệp 

(2) Cần dùng thuốc tăng sức co cơ tim: Dobutamine,  milrinone, bóng đẩy 

ngƣợc ĐMC, dụng cụ hỗ trợ thất trái ; xem xét ghép tim. 

(3) Cần dùng thuốc lợi tiểu vòng  TM hay siêu lọc tại giƣờng. Một chỉ định 

khác là giảm tiền tải bằng thuốc giãn mạch đƣờng tĩnh mạch ( morphine 

sulfate, nitroglycerin hay nitroprusside, ức chế men chuyển ). 
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               (4) Cần dùng thuốc tăng co bóp, thuốc giãn mạch, lợi tiểu và xem xét dùng 

hỗ trợ cơ học. 

 Chú ý:  

- Siêu lọc có thể lấy đi nhanh chóng một lƣợng dịch lớn và thƣờng áp dụng cho 

những bệnh nhân không đáp ứng với lợi tiểu đƣờng tĩnh mạch. 

- Nesiritide là thuốc giãn mạch thay thế đƣợc dùng cho những bệnh nhân huyết 

áp bình thƣờng nhƣng còn khó thở do quá tải dịch mặc dù đã dùng lợi tiểu đƣờng tĩnh 

mạch. 

2. Tóm tắt điều trị lâu dài: 
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TĂNG HUYẾT ÁP 

 

I. ĐẠI CƢƠNG   

1. Định nghĩa 

Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm trƣơng 

≥ 90mmHg (hội tim mạch học Việt Nam)  

Theo ACC/AHA 2017 : Tăng huyết áp đƣợc định nghĩa là huyết áp ≥130/80 

mmHg 

Tăng HA kháng trị: HA vẫn còn cao với 3 nhóm thuốc HA khác nhau liều tối 

đa, trong đó có lợi tiểu 

2. Nguyên nhân 

Phần lớn tăng huyết áp (THA) ở ngƣời trƣởng thành là không rõ nguyên nhân 

(THA nguyên phát), chỉ có khoảng 10% các trƣờng hợp là có nguyên nhân (THA thứ 

phát). 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định THA 

Dựa vào trị số huyết áp đo đƣợc sau khi đo huyết áp đúng quy trình. Ngƣỡng 

chẩn đoán THA thay đổi tuy theo từng cách đo huyết áp (Bảng 1). 
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2. Phân độ THA 

Dựa vào trị số huyết áp do cán bộ y tế đo đƣợc (xem Bảng 2). 

 

Nếu huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trƣơng không cùng mức phân độ thì 

chọn mức cao hơn để xếp loại. THA tâm thu đơn độc cũng đƣợc phân độ theo các 

mức biến động của huyết áp tâm thu. 

3. Phân tầng nguy cơ tim mạch 
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III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc chung 

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính nên cần theo dõi đều, điều trị đúng và đủ hàng 

ngày, điều trị lâu dài. 

- Mục tiêu điều trị là đạt “huyết áp mục tiêu” và giảm tối đa “nguy cơ tim 

mạch”. 

- “Huyết áp mục tiêu” cần đạt là < 140/90 mmHg và thấp hơn nữa nếu ngƣời 

bệnh vẫn dung nạp đƣợc. Nếu nguy cơ tim mạch từ cao đến rất cao thì huyết áp mục 

tiêu cần đạt là < 130/80 mmHg. Khi điều trị đã đạt huyết áp mục tiêu, cần tiếp tục duy 

trì phác đồ điều trị lâu dài kèm theo việc theo dõi chặt chẽ, định kỳ để điều chỉnh kịp 

thời. 

- Điều trị cần hết sức tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thƣơng cơ quan đích. 

Không nên hạ huyết áp quá nhanh để tránh biến chứng thiếu máu ở các cơ quan đích, 

trừ tình huống cấp cứu. 

2. Điều trị nội khoa 

a. Bệnh nhân lớn tuổi (> 65 tuổi): 

• Không hạ HA TTr < 60mmHg. 

• Liều khởi đầu thấp, tăng từ từ. 

b. Bệnh nhân có đái tháo đường: 

• Giảm cân, giảm muối, ổn định đƣờng máu nghiêm ngặt. 

• HA mục tiêu < 140/90 mmHg, điều trị ngay khi HA bình thƣờng cao. 

• Cần ≥ 3 loại  có ức chế men chuyển / chẹn thụ thể angiotensin II → chậm 

suy thận. 

3. Tăng HA/ Rối loạn chức năng thận: 

• ↓ Protein niệu: ức chế men chuyển  +/  chẹn thụ thể angiotensin II 

• ClCr < 30ml/ph dùng lợi tiểu quai 

4. Tăng HA/ bệnh mạch máu não: 

• Mục tiêu HA < 130/80 mmHg dùng ≥ 3 loại  

•  Ngừa tái phát đột quị (NC PROGRESS: Perindopril + Indapamide) 

•  Không có bằng chứng hạ HA có lợi khi ở giai đoạn cấp  
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•  HA > 220/120 mmHg giảm 10%, điều trị HA sau vài ngày biến cố (đột quị 

ổn)  

• Xuất huyết não giữ HA > 160/100 mmHg 

5. Tăng HA / thai kỳ: 

• Không dùng thuốc: Chƣa đến ngày sinh  HATTr < 105mmHg:  Hạn chế  

VĐ, TD  sát  cân nặng , đạm niệu, tim thai  

•  Dùng thuốc: HA TTr > 105mmHg,  HA TT ≥170mmHg  

• Sử dụng Methyldopa, labetalol, có thể : ức chế calci, chẹn bêta  

• Tăng HA khẩn + tiền sản giật + OAP: Không dùng lợi tiểu, Hydralazin, 

Labetalol, Nitroglyxerin truyền tĩnh mạch, Methyldopa, Nifedipin 

• Không dùng ức chế men chuyển và chẹn thụ thể angiotensin II 

• MgSO4, Aspirin liều thấp  phòng tiền sản giật 

6. Điều trị các thể  tăng HA cấp cứu 

• Không đột quỵ: giảm 25% mức HA ban đầu/1 giờ, giữ HA 160/100 từ 2-6 

giờ, về bình thƣờng trong 24-48 giờ 

• Đột qụy : giảm 10 - 15% nếu HATT > 220 mmHg, HATTr > 120 mmHg, 

CT não, Manitol, Furosemide. 

• Không dùng tiêu sợi huyết khi HATT >185 mmHg, HATTr >110 mmHg. 

• Bóc tách động mạch chủ: điều trị nhanh HA về bình thƣờng, HATTr < 

100mmHg, ƣu tiên ức chế beta. 

7. Tăng huyết áp và phẫu thuật 

Tăng HA không khống chế đƣợc có liên quan với sự dao động HA biên độ 

lớn trong khi gây mê và đặt nội khí quản và có thể làm tăng nguy cơ tai biến thiếu 

máu cục bộ trƣớc và sau mổ. 

• Nên khống chế huyết áp khi huyết áp ≥ 180/110 mmHg trƣớc mổ 

• Nên thay thế ức chế men chuyển / chẹn thụ thể angiotensin II bằng thuốc 

huyết áp khác trƣớc phẫu thuật 
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VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG  

(Community-acquired pneumonia: CAP) 

 

I. ĐẠI CƢƠNG  

Định nghĩa: 

Viêm phổi cộng đồng (CAP) bao gồm các nhiễm khuẩn phổi xảy ra ở ngoài 

bệnh viện hoặc các cơ sở y tế ( BN không nhập viện hay sống trong viện điều dƣỡng 

trong thời gian 2 tuần trƣớc khi xuất hiện triệu chứng viêm phổi), biểu hiện bằng viêm 

phổi thùy, viêm phổi đốm hoặc viêm phổi không điển hình. Đặc điểm chung là có hội 

chứng đông đặc phổi và bóng mờ phế nang hoặc mô kẽ trên X quang phổi; bệnh do vi 

khuẩn, vi rút, nấm và một số tác nhân khác, nhƣng không do trực khuẩn lao. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán viêm phổi: 

a. Triệu chứng cơ năng: 

- Xuất hiện cấp tính thƣờng trong vài ngày. 

- Triệu chứng điển hình là tam chứng viêm phổi: sốt cao lạnh run, ho khạc đàm 

mủ, đau ngực kiểu màng phổi. 

b. Triệu chứng thực thể: 

- Hội chứng nhiễm trùng: sốt, vẻ mặt nhiễm trùng (môi khô, lƣỡi dơ). Trên BN 

lớn tuổi, suy giảm miễn dịch biểu hiện ban đầu của viêm phổi có thể không rầm rộ, từ 

đó dẫn đến bỏ sót chẩn đoán viêm phổi. 

- Hội chứng đông đặc: (rung thanh tăng, gõ đục, âm phế bào giảm) kèm ran nổ 

thƣờng vào cuối thì hít vào. Những tổn thƣơng nhỏ nằm sâu trong lồng ngực có thể 

không nghe đƣợc ran nổ. 

- Khám lâm sàng cần lƣu ý những dấu hiệu nặng: nhịp thở > 30 lần/phút, rối 

loạn tri giác, tím tái, HA tụt, dấu hiệu nhiễm trùng ngoài phổi. 

c. Xét nghiệm máu: 

- Tổng phân tích tế bào máu: tăng bạch cầu, tăng tỉ lệ neutrophil 

- Dấu ấn viêm: tăng CRP, procalcitonin 

d. X quang phổi: 
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- Hình ảnh kính mờ, đông đặc đƣợc xem là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán viêm 

phổi. 

2 . Các tác nhân thƣờng gặp gây viêm phổi cộng đồng: 

Viêm phổi cộng đồng chỉ cần điều trị ngoại trú 

- Mycoplasma pneumoniae 

- Streptococcus pneumoniae 

- Chlamydia pneumoniae 

- Haemophilus influenzae 

- Virus hô hấp ( Adenovirus, Influenzae A B, Rhinovirus, Enterovirus, Parainfluenzae, 

virus hô hấp cự bào) 

Viêm phổi cộng đồng cần điều trị nội trú nhƣng không cần phải nằm ICU 

- Streptococcus pneumoniae 

- Mycoplasma pneumoniae 

- Clamydia pneumoniae 

- Haemophilus influenzae 

- Nhiễm trùng phối hợp 

- Vi khuẩn gram âm đƣờng ruột 

- Vi khuẩn kỵ khí (Viêm phổi hít) 

- Virus hô hấp 

- Legionella spp 

Viêm phổi cộng đồng cần điều trị nội trú tại ICU (BN shock nhiễm trùng, suy hô 

hấp cần thở máy) 

- Streptococcus pneumoniae 

- Vi khuẩn gram âm đƣờng ruột 

- Staphylococcus aureus 

- Legionella spp 

- Mycoplasma pneumoniae 

- Virus hô hấp 

- Pseudomonas aeruginosae 
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Bảng 1. Các yếu tố nguy cơ và/hay yếu tố dịch tể hƣớng đến nguyên nhân trong VPCĐ 

Yếu tố thuận lợi/bệnh lý Tác nhân nghi ngờ 

Nghiện rƣợu - S.pneumoniae 

- Vi khuẩn kỵ khí miệng 

- K.pneumoniae 

- Acinetobacter sp 

COPD và/hay hút thuốc - H.influenzae 

- P.aeruginosa 

- Legionella sp 

- S.pneumoniae 

- M.catarrhalis 

- C.pneumoniae 

Hít - Vi khuẩn gram âm đƣờng ruột 

- Vi khuẩn kỵ khí miệng 

Áp-xe phổi - CA-MRSA 

- VK kỵ khí miệng 

- Nấm 

- Mycobacteria không điển hình 

Tiếp xúc với nƣớc dải của chim hay dơi Histoplasma capsulatum 

Tắc nội phế quản - Kỵ khí 

- S.pneumoniae 

- H.influenzae 

- S.aureus 

Bệnh cấu trúc phổi (Dãn phế quản) - P.aeruginosa 

- Burkholderia cepacia 

- S.aureus 
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3. Tiêu chuẩn nhập viện: 

Tuổi > 65 

Có bệnh đồng thời: 

  COPD, Dãn phế quản, Ung thƣ, Đái tháo đƣờng, Suy thận mạn, Suy tim, Suy gan, 

Tai biến mạch máu não, Sau cắt lách 

Lạm dụng rƣợu mạn, suy dinh dƣỡng 

Tiền sử nhập viện trong năm qua 

Lâm sàng: nhịp thở > 30 lần/phút, HA tâm thu < 90 mmHg, HA tâm trƣơng < 60 

mmHg, Mạch > 125 lần/phút, T° > 40°C hoặc < 35°C, rối laonj ý thức, nhiễm trùng 

ngoài phổi 

  + BC < 4000 (N < 1000) hoặc > 20000 

  + PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg khi thở khí trời 

  + Creatinin máu > 1,2 mg% hay BUN > 20mg/dl 

  + XQ ngực: tổn thƣơng > 1 thùy, hoại tử, tổn thƣơng lan nhanh, tràn dịch màng phổi 

kèm theo. 

  + Hct < 30% hay Hb < 9 mg/dl 

  + Bằng chứng của nhiễm trùng hay rối loạn chức năng cơ quan (toan chuyển hóa, rối 

loạn đông máu) 

 

4. Chẩn đoán mức độ nặng của viêm phổi cộng đồng: 

Mức độ nặng của viêm phổi cộng đồng có ý nghĩa then chốt quyết định: 

+ Nơi chốn điều trị: ngoại trú, khoa nội hoặc khoa hô hấp, ICU 

+ Kháng sinh ban đầu theo kinh nghiệm 

Các thang điểm đánh giá: 

a. Thang điểm CURB-65 của BTS 

Confusion - lú lẩn. Mất định hƣớng không gian, thời gian và bản thân 

Uremia - Ure máu > 7 mmol/l 

Respiratory rate - nhịp thở > 30 lần/phút 

Blood pressure - Huyết áp < 90/60 mmHg 

Age - Tuổi > 65 

 

CURB-65: 0-1 điểm (nhẹ): điều trị ngoại trú 
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                      2 điểm (trung bình): điều trị nội trú 

                      3 điểm (nặng): điều trị nội trú - phòng bệnh nặng 

4-5 điểm (nặng): nhập ICU 

 Chỉ số tiên lƣợng nặng viêm phổi mắc phải ở cộng đồng (PSI) 

Tiêu chí  Điểm 

Đặc điểm dân số học  

Nam Tuổi (tính bằng năm) 

Nữ Tuổi (tính bằng năm) - 10 

Nằm ở viện điều dƣỡng/ dƣỡng lão Tuổi (tính bằng năm) + 10 

Bệnh đồng mắc  

Ung thƣ + 30 

Bệnh gan + 20 

Suy tim ứ huyết + 10 

Bệnh mạch máu não + 10 

Bệnh thận + 10 

Triệu chứng thực thể  

Thay đổi tri giác + 20 

Nhịp thở ≥ 30 lần/phút + 20 

Huyết áp tâm thu < 90 mmHg + 20 

T° < 35°C hoặc ≥ 40°C + 15 

Mạch ≥ 125 lần/phút + 10 

Kết quả xét nghiệm  

pH < 7,35 + 30 

BUN > 10,7 mmol/l + 20 

Na+ máu < 130 mEq/l + 20 

Đƣờng máu > 13,9 mmol/l + 10 

PaO2 < 60 mmHg hoặc SpO2 < 90% + 10 

Tràn dịch màng phổi + 10 

PSI < 70 điểm: điều trị ngoại trú 

PSI 70 - 90 điểm: điều trị nội trú ngắn hạn 

PSI 90 - 130 điểm: điều trị nội trú 

PSI > 130 điểm: điều trị tại ICU 

 Hệ thống SMART- COP 
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S Systolic BP < 90 mmHg 2 đ 

M Multilobar CXR involvement (tổn thƣơng nhiều thùy) 1 đ 

A Albumin < 35g/l 1 đ 

R Respiratory rate 

< 50 tuổi: NT ≥ 25l/p 

> 50 tuổi: NT ≥ 30l/p 

1 đ 

T Tachycardia (nhịp tim ≥125l/p) 1 đ 

C Confusion 1 đ 

O Oxygen low (điều chỉnh theo tuổi) 2 đ 

P Arterial pH < 7,35 2 đ 

 

Tuổi < 50 tuổi > 50 tuổi 

PaO2 < 70mmHg < 60mmHg 

Sat O2 ≤ 93% ≤ 90% 

PaO2/FiO2 < 333 < 250 

 

Đánh giá: Nhẹ: 0-2 điểm 

                Trung bình: 3-4 điểm 

                Nặng: 5-6 điểm 

                Rất nặng: ≥ 7 điểm 

 Tiêu chuẩn nhập khoa ICU của ATS     

2 Tiêu chuẩn chính: 

            - Suy hô hấp phải thông khí cơ học 

            - Shock nhiễm trùng cần dùng thuốc vận mạch 

9 Tiêu chuẩn phụ: 

            - Nhịp thở > 30 l/p 

            - PaO2/FiO2 < 250 

            - Tổn thƣơng nhiều thùy phổi trên phim XQ 

            - Lú lẩn, mất định hƣớng 

            - Ure máu (BUN > 7 mmol/l) 

            - Bạch cầu máu <4000/mm3 

            - Giảm tiểu cầu < 100 000/mm3 

            - Hạ thân nhiệt 
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            - Hạ huyết áp cần bù dịch tích cực 

Nhập ICU khi có ≥ 1 tiêu chuẩn chính hoặc ≥ 3 tiêu chuẩn phụ 

 

5. Khuyến cáo đánh giá vi sinh trên bệnh nhân viêm phổi cộng đồng 

Viêm phổi điều trị ngoại trú 

- Không cần xét nghiệm vi sinh thăm dò 

- Nhuộm gram và cấy đàm khi BN có nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn đa kháng hoặc tác nhân 

không thƣờng gặp 

Viêm phổi điều trị nội trú 

- Cấy máu 2 lần 

- Nhuộm gram và cấy một mẫu đàm đạt tiêu chuẩn 

- Kháng nguyên nƣớc tiểu chẩn đoán Legionella pneumonphila (vùng dịch tể hoặc khi có 

dịch) 

- Nhuộm kháng cồn - acid cấy đàm tìm lao nếu nghi ngờ 

- Soi và cấy đàm tìm nấm. Huyết thanh chẩn đoán nấm nếu nghi ngờ 

- Soi đàm tìm Pneumocystis carinii nếu lâm sàng hay X quang phổi nghi ngờ 

- Huyết thanh chẩn đoán M.pneumoniae, C.pneumoniae, Legionella Spp, virus hô hấp (vùng 

dịch tể hoặc khi có dịch) 

- Cấy dịch màng phổi nếu có tràn dịch màng phổi đáng kể (> 5cm/Xq nghiêng) 

Viêm phổi điều trị tại ICU 

- Nhuộm gram và cấy một mẫu đàm đạt tiêu chuẩn, dịch hút phế quản, hoặc bệnh phẩm lấy 

qua chải phế quản qua nội soi phế quản có bảo vệ hoặc rửa phế quản - phế nang (nếu BN đặt 

NKQ) 

- Các kỹ thuật khác nhƣ viêm phổi điều trị nội trú 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc chung: 

- Nghỉ ngơi 

- Xử trí tùy mức độ nặng:  

+ Đánh giá mức độ nặng viêm phổi cho phép quyết định điều trị viêm phổi 

ngoại trú hay nội trú và nếu điều trị nội trú thì điều trị ở khoa hô hấp hay ICU 

+ Các thang điểm CURB-65, PSI, ATS là công cụ giúp xác định mức độ nặng 

của viêm phổi và chọn lựa nơi chốn để điều trị. 

- Điều trị triệu chứng 
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- Điều trị nguyên nhân:  

+ Lựa chọn kháng sinh theo căn nguyên gây bệnh, ban đầu thƣờng theo kinh 

nghiệm lâm sàng, yếu tố dịch tể, mức độ nặng của bệnh, tuổi, bệnh kèm theo, các 

tƣơng tác, tác dụng phụ của thuốc. 

+ Thời gian dùng kháng sinh từ 7 - 10 ngày nếu do các tác nhân gây viêm phổi 

điển hình. 

+ Thời gian dùng kháng sinh 14 - 21 ngày nếu do các tác nhân gây viêm phổi 

không điển hình, trực khuẩn mủ xanh, tụ cầu vàng. 

Lựa chọn kháng sinh dựa trên một số yếu tố sau: 

       + Các tác nhân gây bệnh thƣờng gặp 

       + Các thử nghiệm lâm sàng chứng minh hiệu quả của thuốc 

       + Nguy cơ kháng kháng sinh. Lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm phải dựa 

vào tình trạng kháng kháng sinh của S.pneumoniae, một trong những vi khuẩn phổ biến 

nhất gây CAP. 

       + Bệnh đồng mắc có thể ảnh hƣởng đến khả năng mắc loại tác nhân đặc hiệu và 

có thể là một yếu tố nguy cơ gây thất bại trong điều trị. 

Các yếu tố nguy cơ mắc S.pneumoniae kháng thuốc ở ngƣời lớn: 

- Tuổi > 65 tuổi 

- Tiền sử điều trị beta-lactam, macrolid, fluoroquinolon trong 3-6 tháng gần đây 

- Nghiện rƣợu 

- Bệnh đồng mắc 

- Bệnh suy giảm miễn dịch hoặc do điều trị 

- Tiếp xúc với trẻ đi mẫu giáo 

- Điều trị gần đây hoặc điều trị nhiều lần với beta-lactam, macrolides, 

fluoroquinolones là một yếu tố nguy cơ kháng thuốc với nhóm kháng sinh đó. 
 

2. Điều trị cụ thể: 

2.1. Điều trị ngoại trú: CURB65: 0-1 điểm 

- Với bệnh nhân khỏe mạnh, không bệnh đồng mắc, không có biến chứng của 

viêm phổi, không sử dụng kháng sinh trong 3 tháng gần đây, không ở trong khu vực có 

tỉ lệ S.pneumoniae kháng macrolid cao: 

+ Clarithromycin 500mg x 2 lần/ ngày 
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+ Azithromycin 500mg/ ngày đầu, tiếp theo 250mg trong 4 ngày hoặc 

500mg/ngày trong 3 ngày 

+ Doxycyclin 100ng x 2 lần/ ngày 

- Với bệnh nhân có bệnh đồng mắc, có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, có sử 

dụng kháng sinh trong vòng 3 tháng trƣớc đây 

+ Fluoroquinolon đƣờng hô hấp: levofloxacin 750mg/ ngày; moxifloxacin 

400mg/ ngày; gemifloxacin 320mg/ ngày. 

+ Phối hợp một beta-lactam có tác dụng với S.pneumoniae (Amoxicillin liều cao 

1g x 3 lần/ ngày; Amoxicillin-clavulanate 2g hai lần/ ngày; cefpodoxim 200mg x 2 lần/ 

ngày; cefuroxim 500mg x 2 lần/ ngày) và một macrolid (Azithromycin; Clarithromycin 

500mg x 2 lần/ ngày hoặc Clarithromycin XL 1000mg một lần/ ngày) hoặc Doxycyclin 

100mg x 2 lần/ ngày. 

 - Ở nơi có tỉ lệ S.peumoniae kháng macrolid cao (MIC > 16 microgam/ml): 

dùng kháng sinh nhƣ trên (mục 2) dành cho bệnh nhân không có bệnh đồng thời. 

 2.2. Điều trị nội trú (không ở ICU): 

-  Fluoroquinolon hô hấp đƣờng tĩnh mạch hoặc uống. 

- Phối hợp beta-lactam ( Ceftriaxon 2g/ ngày; Cefotaxim 1-2g mỗi 8 giờ; 

Ceftazolin 600mg mỗi 12 giờ; Ertapenem 1g / ngày: Ampicillin-sulbactam 1,5-3g mỗi 

6 giờ) phối hợp với macrolid hoặc Doxycyclin. 

- Nên tránh dùng lại kháng sinh mà bệnh nhân đã dùng trƣớc đó không hiệu quả. 

2.3. Điều trị nội trú (ở ICU): 

-  Điều trị theo kinh nghiệm: Các bệnh nhân CAP phải nhập khoa hồi sức tích 

cực thƣờng do vi khuẩn kháng thuốc nhƣ MRSA và Legionella spp. 

- Với bệnh nhân không có nguy cơ cũng nhƣ bằng chứng vi sinh nhiễm 

Pseudomonas aeruginosa hoặc MRSA, nên điều trị kết hợp thuốc đƣờng tĩnh mạch 

gồm một beta-lactam có tác dụng với S.pneumoniae ( Ceftriaxon; Cefotaxim; 

Ceftazolin, Ampicillin-sulbactam) và một macrolid thế hệ mới hoặc fluoroquinolon 

đƣờng hô hấp. Liều tối ƣu của nhóm beta-lactam chƣa đƣợc nghiên cứu đầy đủ, nhƣng 

liều khởi đầu phải cao cho đến khi đạt nồng độ tập trung ức chế tối thiểu. 

- Với các bệnh nhân có nguy cơ mắc Pseudomonas aeruginosa hoặc các vi 

khuẩn kháng thuốc khác (đặc biệt ở bệnh nhân dãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
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tính, bệnh nhân hay dùng kháng sinh hoặc corticoid) nên chỉ định các thuốc kháng sinh 

có tác dụng với S.pneumoniae, P.aeruginosa, Legionella spp. Các phác đồ lựa chọn 

bao gồm sự kết hợp một kháng sinh nhóm beta-lactam và một Fluoroquinolon: 

+ Piperacillin-tazobactam (4,5g mỗi 6 giờ) hoặc 

+ Imipenem (500mg mỗi 6 giờ) hoặc 

+ Meropenem (1g mỗi 8 giờ) hoặc 

+ Cefepim (2g mỗi 8 giờ) hoặc 

+ Ceftazidim (2g mỗi 8 giờ)hoặc 

+ Cefoperazone/sulbactam (2g mỗi 8 giờ) 

Phối hợp với 

+ Ciprofloxacin (400mg mỗi 8 giờ) hoặc 

+ Levofloxacin (750mg mỗi ngày) 

2.4. Các trƣờng hợp đặc biệt: 

- Nếu nghi ngờ nhiễm Pseudomonas hay vi khuẩn đa kháng: có thể chọn lựa các 

phối hợp sau: 

+ Beta-lactam có tác dụng với S.pneumoniae và Pseudomonas phối hợp 

fluoroquinolon (Ciprofloxacin hoặc levofloxacin) 

+ Beta-lactam có tác dụng với S.pneumoniae và Pseudomonas phối hợp với 

aminoglycosid và azithromycin. 

+ Beta-lactam trên phối hợp với aminoglycosid và fluoroquinolon có tác dụng 

với S.pneumoniae. 

- Với bệnh nhân dị ứng penicillin nên thay thế nhóm beta-lactam bằng 

aztreonam (2g tĩnh mạch mỗi 6-8 giờ) phối hợp với fluoroquinolon hô hấp 

(Levofloxacin hoặc Moxifloxacin). 

- Nếu nghi ngờ nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin: Thêm Vancomycin, 

Teicoplanin hoặc Linezolid. 

- Nếu do influenza: uống oseltamivir (10mg 2 lần/ ngày). 

- Nếu do influenza, kèm theo có bội nhiễm vi khuẩn thứ phát: Ceftriaxon hoặc 

Cefotaxim phối hợp với Vancomycin hoặc Linezolid và oseltamivir. 

- Khi nghi ngờ là viêm phổi hít cần điều trị kháng sinh phủ các vi khuẩn kỵ khí 

ở miệng. 
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- Viêm phổi do nấm: dùng một số thuốc chống nấm  nhƣ: amphotericin B, 

itraconazol, fluconazol. 

- Do a-mip: metronidazol 0,5g x 3 lần/ ngày truyền tĩnh mạch. 

- Do Pneumocystis carinii: cotrimoxazol             

3. Các biến chứng viêm phổi: 

Khoảng 10% bệnh nhân viêm phổi gây nhiễm khuẩn huyết  có nhiễm khuẩn 

ngoài phổi (viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phúc mạc, mủ màng phổi). Có thể 

xuất hiện các biến chứng không nhiễm khuẩn làm điều trị bệnh kém đáp ứng nhƣ suy 

tim, suy thận, nhồi máu phổi, nhồi máu cơ tim. Nặng nhất có thể xảy ra suy đa tạng, 

nhiễm khuẩn bệnh viện. 

4. Phòng bệnh: 

- Điều trị tốt các ổ nhiễm trùng tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Tiêm vaccin phòng cúm mỗi năm một lần, phòng S.pneumoniae 5 năm một lần 

cho những trƣờng hợp có bệnh phổi mạn tính, suy tim, tuổi trên 65 hoặc đã cắt lách. 

- Loại bỏ những yếu tố kích thích độc hại: thuốc lá, thuốc lào. 

- Giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh. 
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VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG 

 

I. ĐỊNH NGHĨA: 

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (VNTMNT) đƣợc định nghĩa là nhiễm trùng 

màng trong của tim do vi khuẩn hay vi nấm, và trong một số trƣờng hợp hiếm do 

Chlamydia spp. hay Rickettsia spp. Nhiễm trùng màng trong của động mạch (shunt 

động tĩnh mạch, còn ống động mạch, hẹp eo động mạch chủ) tuy gọi đúng tên là viêm 

nội tâm mạc động mạch nhiễm trùng (infective endarteritis) nhƣng về lâm sàng và 

bệnh học cũng giống VNTMNT. 

II. PHÂN LOẠI: 

1. Theo vị trí nhiễm trùng và có hay không vật liệu trong tim: 

 VNTMNT trên van tự nhiên bên trái 

 VNMTNT trên van nhân tạo: sớm (< 1 năm sau phẫu thuật van tim), trễ (> 

1 năm sau phẫu thuật van tim) 

 VNTMNT bên phải 

 VNTMNT liên quan đến các dụng cụ trong tim nhƣ máy tạo nhịp vĩnh viễn, 

ICD 

2. Theo kiểu mắc phải: 

 VNTMNT trong bệnh viện: khởi phát > 48h nằm viện 

 VNTMNT mắc phải ngoài cộng đồng 

 VNTMNT do tiêm thuốc đƣờng tĩnh mạch 

 VNTMNT hoạt động: 

Sốt kéo dài và cấy máu dƣơng tính 

Hoặc tìm thấy hình dạng viêm hoạt động lúc phẫu thuật 

Hoặc BN đang dùng kháng sinh 

Hoặc có bằng chứng mô bệnh học 

 Tái xảy ra: 

Tái phát: VNTMNT lập lại cùng với tác nhân tƣơng tự, dƣới 6 tháng sau 

lần nhiễm đầu tiên 
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Tái nhiễm: VNTMNT do tác nhân khác hoặc do tác nhân tƣơng tự, trên 6 

tháng sau lần nhiễm đầu tiên 

III. CHẨN ĐOÁN :  

 Tiêu chuẩn chẩn đoán Duke hiệu chỉnh: 

Tiêu chuẩn chính:  

1. Cấy máu dƣơng tính: 

a. Vi khuẩn điển hình gây VNTMNT từ hai mẫu cấy máu riêng biệt ( 

Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, nhóm HACEK, Staphylococcus 

aureus, Enterococci mắc phải ngoài cộng đồng) mà không có những ổ nhiễm 

nguyên phát. 

b. Vi khuẩn có thể gây VNTMNT từ  2 mẫu cấy máu lấy cách nhau >12 giờ 

hoặc từ cả 3 hay đa số của  4 mẫu cấy máu, trong đó lần cấy máu đầu và 

cuối cách nhau ít nhất 1 giờ 

c. Một mẫu cấy  máu dƣơng tính với Coxiella burnetii hoặc nồng độ kháng thể 

IgG phase 1 > 1: 800 

2. Bằng chứng VNTMNT trên hình ảnh học: 

a. Siêu âm tim  

Sùi; 

Áp-xe, giả phình, dò trong tim; 

Thủng van hoặc phình; 

Sút van nhân tạo mới xuất hiện 

b. Hoạt động bất thƣờng ở vị trí đặt van nhân tạo thể hiện trong 18F-FDG 

PET/CT (nếu van nhân tạo đƣợc đặt > 3 tháng) hoặc SPECT/CT. 

c. Xác định tổn thƣơng cạnh van trên CT tim 

Tiêu chuẩn phụ:  

1. Bệnh tim có nguy cơ hoặc ngƣời chích ma túy tĩnh mạch 

2. Sốt >= 38oC 

3. Hiện tƣợng mạch máu (bao gồm hiện tƣợng mạch máu đƣợc phát hiện nhờ vào 

hình ảnh học): thuyên tắc động mạch lớn, nhồi máu phổi do sùi, phình mạch 

nhiễm trùng, xuất huyết não, xuất huyết kết mạc, sang thƣơng Janeway 

4. Hiện tƣợng miễn dịch: viêm cầu thận, nốt Osler, chấm Roth, yếu tố thấp 
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5. Cấy máu dƣơng tính nhƣng chƣa đủ thành tiêu chuẩn chính hoặc có bằng chứng 

huyết thanh học của nhiễm trùng đang diễn tiến bởi vi sinh vật có thể gây 

VNTMNT 

 Chẩn đoán xác định : 2 tiêu chuẩn chính, 1 tiêu chuẩn chính và 3 tiêu chuẩn phụ, 

hoặc 5 tiêu chuẩn phụ 

 Chẩn đoán có thể: 1 tiêu chuẩn chính và 1 tiêu chuẩn phụ hoặc 3 tiêu chuẩn phụ 

IV. BIẾN CHỨNG  

a. Tim: suy tim, áp xe vòng van, viêm màng ngoài tim, dò trong tim, phình 

động mạch chủ, khối nhiễm trùng trong lòng động mạch chủ xuống. 

b. Thuyên tắc: đột quỵ, mù, thiếu máu chi hoặc hoại tử, hội chứng đau không 

đặc hiệu (do nhồi máu lách hoặc thận), giảm oxi máu (do thuyên tắc phổi 

trong VNTMNT bên phải), liệt, NMCT cấp 

c. Phình mạch nhiễm trùng: thƣờng ở những chỗ chia đôi mạch máu 

d. Thận: nhồi máu thận, viêm thận mô kẽ do thuốc, viêm cầu thận (do lắng 

đọng Ig và bổ thể ở màng đáy cầu thận), áp xe thận 

e. Áp xe di căn: thận, lách, não hoặc mô mềm  

f. Hệ cơ xƣơng: viêm tủy xƣơng, viêm khớp cấp do vi trùng 

g. Biến chứng do điều trị: độc thận do kháng sinh, viêm trung thất hoặc 

VNTMNT sớm trên van nhân tạo, sốt do thuốc, chảy máu do rối loạn đông 

máu do dùng kháng đông/ van nhân tạo 

V. ĐIỀU TRỊ:  

Kháng sinh điều trị VNTMNT do streptococci miệng và streptococci nhóm D 

Kháng sinh Liều và đƣờng dùng 
Thời gian 

(tuần) 
Khuyến cáo 

VI KHUẨN NHẠY VỚI PNC (MIC < 0.125 mg/L) 

Điều trị chuẩn 4 tuần 

PNC G hoặc 

Amoxicillin hoặc 

Ceftriaxone 

12- 18 MU/ ngày TM chia 4-6 liều 

100 – 200 mg/kg/ ngày  TM chia 4 

-6 liều 

2g/ ngày TM hoặc TB 

4 

4 

4 

6 tuần đối 

với BN có  

van nhân tạo 

Điều trị chuẩn 2 tuần 

PNC G hoặc 

Amoxicillin hoặc 

12- 18 MU/ ngày TM chia 4-6 liều 

100 – 200 mg/kg/ ngày  TM chia 4 

2 

2 
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Ceftriaxone 

     Kết hợp với 

Gentamicin hoặc 

Netilmicin 

-6 liều 

2g/ ngày TM hoặc TB 

 

3mg/kg/ ngày TM hoặc TB 1 liều 

4-5mg/kg/ ngày TM 1 liều 

2 

 

2 

2 

Dị ứng với beta – lactam 

Vancomycin 30mg/kg/ngày TM chia 2 liều 4 6 tuần đối 

với BN có  

van nhân tạo 

VI KHUẨN KHÁNG TƢƠNG ĐỐI PNC (MIC 0.125 – 2 mg/L) 

Điều trị chuẩn 

PNC G hoặc 

Amoxicillin hoặc 

Ceftriaxone 

   Kết hợp với 

Gentamicin 

24MUI/ ngày TM chia 6 liều 

200mg/kg/ngày TM chia 4-6 liều 

2g/ ngày TM hoặc TB 

 

3mg/kg/ngày TM hoặc TB 1 liều 

4 

4 

4 

 

2 

6 tuần đối 

với BN có  

van nhân tạo 

 

Dị ứng với beta – lactam 

Vancomycin +  

 Gentamicin 

30mg/kg/ngày TM chia 2 liều 

3mg/kg/ ngày TM hoặc TB 1 liều 

4 

2 

6 tuần đối 

với BN có  

van nhân tạo 

Kháng sinh điều trị VNTMNT do Staphylococcus spp. 

Kháng sinh Liều và đƣờng dùng Thời gian (tuần) 

VAN TỰ NHIÊN 

Staphylococci nhạy Methicillin 

Cloxacillin hoặc 

oxacillin 

12g/ ngày TM chia 4-6 liều 4 – 6 

Điều trị thay thế 

Cotrimoxazole  

 

và  

Clindamycin 

 

Sulfamethoxazole 4800mg/ngày và 

Trimethoprim 960 mg/ngày (TM chia 4-

6 liều) 

1800mg/ngày TM chia 3 liều 

 

1 TM + 5 

uống 

 

1 

Staphylococci kháng Methicillin hoặc BN dị ứng với PNC 

Vancomycin 30mg/kg/ngày TM chia 2 – 3 liều 4 – 6 

Điều trị thay thế 

Daptomycin 

 

10mg/kg/ngày 1 liều 

 

4 – 6 

Điều trị thay thế 

Cotrimoxazole  

và  

Clindamycin 

 

Sulfamethoxazole 4800mg/ngày và 

Trimethoprim 960 mg/ngày (TM chia 4-6 

liều) 

 

1 TM + 5 

uống 
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1800mg/ngày TM chia 3 liều 1 

VAN NHÂN TẠO 

Staphylococci nhạy Methicillin 

Cloxacillin hoặc 

Oxacillin 

Và  

Rifampin 

Và 

Gentamicin 

12g/ ngày TM chia 4-6 liều 

 

900-1200mg/ngày TM hoặc uống chia 2 -

3 liều 

3mg/kg/ngày TM hoặc TB 1 liều 

 

 6 

 

 6 

 

2 

Staphylococci kháng Methicillin hoặc BN dị ứng với PNC 

Vancomycin 

Và Rifampin 

Và Gentamicin 

30mg/kg/ngày TM chia 2 - 3 liều 

1200mg/ngày TM hoặc uống chia 2 – 3 

liều 

3mg/kg/ngày TM hoặc TB 1 liều 

≥ 6 

≥ 6 

2 

Kháng sinh điều trị VTMNT do Enterococcus 

Kháng sinh Liều lƣợng và đƣờng dùng Thời gian (tuần) 

Amoxicillin  

Và 

Gentamicin 

200mg/kg/ngày TM chia 4 -6 liều 

 

3mg/kg/ ngày TM hoặc TB 1 liều 

4 – 6 

 

2 – 6 

Ampicillin 

Và 

Ceftriaxone 

200mg/kg/ngày TM chia 4 -6 liều 

 

4g/ngày TM hoặc TB  chia 2 liều 

6 

 

6 

Vancomycin 

Và 

Gentamicin 

30mg/kg/ngày TM chia 2 liều 

 

3mg/kg/ ngày TM hoặc TB 1 liều 

6 

 

6 
 

Kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm cho VNTMNT cấp nặng 

Kháng sinh Liều lƣợng và đƣờng dùng 

VAN TỰ NHIÊN MẮC PHẢI TRONG CỘNG ĐỒNG HOẶC VAN NHÂN TẠO TRỄ (<12 

THÁNG SAU PHẪU THUẬT) 

Ampicillin với 

Cloxacillin hoặc oxacillin và 

Gentamicin 

12g/ngày TM chia 4 – 6 liều 

12g/ ngày TM chia 4 – 6 liều 

3mg/kg/ ngày TM hoặc TB 1 liều 

Vancomycin  

Và 

30 – 60 mg/kg/ngày TM chia 2 – 3 liều 
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Gentamicin 3mg/kg/ngày TM hoặc TB 1 liều 

VAN NHÂN TẠO SỚM (< 12 tháng sau mổ) HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ 

Vancomycin 

Và 

Gentamicin 

Và 

Rifampin 

30mg/kg/ngày TM chia 2 liều 

 

3mg/kg/ngày TM hoặc TB 1 liều 

 

900 - 1200mg/ngày TM hoặc uống chia 2-3 liều 

 

Chỉ định phẫu thuật trong VNTMNT: 

1. Sùi 

 Sùi dai dẳng sau thuyên tắc hệ thống 

 Sùi di động với kích thƣớc >10mm, đặc biệt sùi lá trƣớc van hai lá 

  1 biến cố thuyên tắc trong 2 tuần đầu dùng kháng sinh  

 Sùi tăng kích thƣớc dù đã đƣợc điều trị kháng sinh thích hợp 

2. Rối loạn chức năng van 

 Hở van hai lá cấp, hở van động mạch chủ cấp có dấu hiệu suy tim 

 Suy tim không đáp ứng với điều trị nội khoa 

3. Thủng hoặc rách van 

 Lan rộng quanh van 

 Sút van, rách hoặc dò 

 Nghẽn đƣờng dẫn truyền mới xuất hiện 

 Áp-xe lớn hoặc áp-xe lan rộng dù đã điều trị kháng sinh thích hợp 

4. Nhiễm trùng không kiểm soát 

 Nhiễm trùng dai dẳng dù đã đƣợc dùng kháng sinh thích hợp 

 Nhiễm trùng do nấm, vi khuẩn đa kháng  
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VNTMNT BÊN PHẢI: 

 Điều trị kháng sinh: 

 Kháng sinh theo kinh nghiệm tùy thuộc vào vi khuẩn nghi ngờ, loại thuốc vào 

dung môi ở những ngƣời tiêm ma túy, tổn thƣơng ở tim. VNTMNT bên phải phải điều 

trị bao phủ Staphylococcus aureus, đặc biệt ở ngƣời tiêm chích ma túy và VNTMNT 

liên quan catheter tĩnh mạch. Nếu BN nghiện Pentazocin, nên thêm kháng sinh kháng 

Pseudomonas. Nếu BN sử dụng Heroin nâu hòa tan trong nƣớc chanh, nên thêm tác 

nhân kháng nấm. Ở những ngƣời tiêm chích ma túy, nếu có tổn thƣơng van bên phải 

hoặc tổn thƣơng cả van bên trái, điều trị kháng sinh nên phủ cả Streptococci và 

Enterococci. 

 Chỉ định phẫu thuật: 

 Suy tim phải do hở van 3 lá nặng, đáp ứng kém với điều trị lợi tiểu 

 VNTMNT do những tác nhân khó tiệt trừ nhƣ nấm, hoặc nhiễm khuẩn 

huyết > 7 ngày (S. aureus, P. aeruginosa) mặc dù đã điều trị đủ kháng sinh 

 Sùi van 3 lá > 20 mm, kéo dài sau thuyên tắc phổi tái phát với hoặc không 

với suy tim phải 
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ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA  

UNG THƢ PHỔI TẾ BÀO NHỎ 2018 

I. ĐẠI CƢƠNG 

Bƣớu thần kinh nội tiết chiếm tỉ lệ xấp xỉ 20% ung thƣ phổi, khoảng 14% là ung 

thƣ phổi tế bào nhỏ (SLCL). Năm 2017, khoảng 29.654 ca SCLC mắc tại Mỹ. Gần tất 

cả các ca SCLC đƣợc cho là có liên quan thuốc lá.  Mặc dù xuất độ SCLC đã giảm, tỉ 

lệ nữ tăng dần và tỉ lệ nam: nữ là 1:1. SCLC có đặc tính thời gian nhân đôi nhanh, sự 

phân chia phát triển cao, và phát triển sớm di căn gieo rắc. Hầu hết bệnh nhân SCLC 

hiện diện với di căn theo đƣờng máu; xấp xỉ 1/3 hiện diện với bệnh giới hạn trong lồng 

ngực. SCLC thì nhạy cao với hóa trị ban đầu và xạ trị; tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân 

chết do bệnh tái phát. Ở bệnh nhân với giai đoạn giới hạn, chiến lƣợc điều trị là điều trị 

triệt căn sử dụng hóa trị kết hợp với xạ trị vào ngực. Ở bệnh nhân với giai đoạn, hóa trị 

đơn thuần có thể giảm triệu chứng và kéo dài sống còn hầu hết bệnh nhân; tuy nhiên, 

sống còn kéo dài hiếm. 

II. LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 

1. Lâm sàng: 

Bệnh chỉ đƣợc chẩn đoán khi bệnh giai đoạn có triệu chứng của bệnh tiến triển 

Triệu chứng và dấu hiệu bƣớu nguyên phát phổi: 

 Ho 

 Ho máu 

 Khò khè 

 Sốt 

 Khó thở 

Triệu chứng và dấu hiệu bƣớu nguyên phát xâm lấn hoặc di căn hạch vùng: 

 Khàn giọng 

 Liệt cơ hoành 

 Nuốt khó 

 Đau ngực 

 Hội chứng tĩnh mạch chủ trên 

 Tràn dịch màng tim hoặc chèn ép tim cấp 
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 Hạch cổ hoặc hạch thƣợng đòn lớn 

Triệu chứng và dấu hiệu di căn ngoài ngực: 

 - Di căn não: 

 Đau đầu, yếu hoặc nói lắp, lẫn lộn, dáng đi không ổn định, mất sự phối hợp 

 - Di căn màng não 

 - Di căn thƣợng thận 

 - Di căn gan 

 - Di căn xƣơng 

 - Di căn tạng 

Triệu chứng và dấu hiệu cận ung: 

 - Nội tiết: liên quan tiêt peptid bất thƣờng, SIADH, Hội chứng Cushing 

 - Thần kinh: Hội chứng đặc hiệu hiếm 

 - Huyết học: Thiếu máu mạn, phản ứng bệnh bạch, hội chứng Trousseau 

2. Cận lâm sàng 

Hình ảnh học: 

 X quang ngực 

 CT Scan phổi 

 CT Scan bụng 

 MRI ngực 

 PET-CT 

 Thử nghiệm đàm 

 Soi phế quản 

Soi trung thất: 

 Đánh giá chức năng phổi: FEV1 và/hoặc DLCO bằng hoặc lớn hơn 40% và bệnh 

nhân không bị tăng thán khí hay tăng áp phổi thì có thể chịu đựng phẩu thuật mở ngực. 

Sinh hóa: Ion đồ, calci máu và chức năng gan đánh giá di căn xa và hội chứng cận ung. 

Sinh thiết: Chọc dò màng phổi và sinh thiết bằng kim xuyên thành ngực, sinh thiết 

hạch cổ, hạch trên đòn, soi phế quản và sinh thiết bằng kim xuyên thành phế quản. 

- Giải phẩu bệnh: 

Carcinom tế bào nhỏ: 

 Tế bào lúa mạch 
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 Tế bào trung gian 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Xếp giai đoạn: Theo AJCC 8, 2016 

T: Bƣớu nguyên phát 

Tx Chƣa xác định đƣợc bƣớu nguyên phát; có tế bào ác tính trong đàm hoặc trong 

dịch rửa phế quản nhƣng không phát hiện bƣớu qua hình ảnh hay soi phế quản 

T0 Không có bằng chứng bƣớu nguyên phát 

Tis Carcinom tại chỗ: 

 Tis (AIS): adenocarcinoma 

 Tis (SCIS): squamous cell carcinoma 

T1 Bƣớu ≤ 3 cm đƣờng kính lớn nhất, nằm gọn trong nhu mô phổi hoặc màng phổi 

tạng, không kể soi phế quản có hiện tƣợng xâm lấn rõ đến gần phế quản thùy 

(chƣa tới phế quản gốc ) 

 Timi: adenocarcinoma xâm lấn tối thiểu 

 T1a: Bƣớu ≤ 1cm  

 T1b: Bƣớu > 1cm nhƣng  ≤ 2cm 

 T1c: Bƣớu > 2cm nhƣng  ≤ 3cm 

T2 Bƣớu > 3cm nhƣng ≤ 5cm; bƣớu bất kể kích thƣớc và kèm theo: 

  Xâm lấn phế quản chính xa carina, nhƣng không xâm lấn carina 

  Xâm lấn màng phổi tạng 

  Liên quan với xẹp hoặc viêm phổi tắc nghẽn nhƣng chƣa xâm lấn toàn bộ 

phổi 

 T2a: Bƣớu > 3cm nhƣng ≤ 4cm 

 T2b: Bƣớu > 4cm nhƣng ≤ 5cm 

T3 Bƣớu > 5cm nhƣng < 7cm hoặc xâm lấn trực tiếp đến một trong các thành phần 

sau: đỉnh phổi, thành ngực ( kể cả bƣớu vùng rãnh trên ), thần kinh hoành, màng  

phổi trung thất, màng ngoài tim; hoặc bƣớu phế quản chính cách carena < 2cm 

nhƣng không xâm lấn vào carena; hoặc kết hợp xẹp phổi hay viêm phổi tắc 

nghẽn toàn  bộ phổi hoặc bƣớu tách biệt  ở thùy phổi cùng bên 
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T4 Bƣớu > 7cm hoặc xâm lấn đến bất cứ thành phần sau: cơ hoành, trung thất, tim, 

mạch máu lớn, khí quản, thực quản, thần kinh quặt ngƣợc, cột sống, carena; 

hoặc có bƣớu tách biệt ở thùy phổi khác cùng bên 

N: Hạch vùng 

Nx Hạch vùng không đánh giá đƣợc 

N0 Không di căn hạch vùng 

N1 Di căn hạch quanh phế quản cùng bên và/hoặc rốn phổi cùng bên, bao gồm hạch 

xâm lấn trực tiếp 

N2 Di căn hạch trung thất cùng bên và/hoặc hạch cạnh carena 

N3 Di căn hạch trung thất đối bên, hạch rốn phổi đối bên, cơ thang cùng bên hoặc 

đối bên hoặc hạch trên đòn 

M: Di căn xa 

Mx Di căn xa không đánh giá đƣợc 

M0 Không di căn xa 

M1 Di căn xa 

M1a: Bƣớu riêng biệt ở thùy phổi đối bên; bƣớu với nốt ở màng phổi hoặc tràn 

dịch màng phổi ác tính hoặc tràn dịch màng tim 

 M1b: Di căn xa một vị trí ngoài ngực ở một cơ quan và xâm lấn một hạch 

(không phải hạch vùng) 

 M1c: Di căn xa nhiều vị trí ngoài ngực ở một hoặc nhiều cơ quan 
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Bảng xếp loại giai đoạn: 

Carcinom xảy ra Tx N0 M0 

0 Tis N0 M0 

IA1 T1mi N0 M0 

 T1a N0 M0 

IA2 T1b N0 M0 

IA3 T1c N0 M0 

IB T2a N0 M0 

IIA T2b N0 M0 

IIB T1a,b,c N1 M0 

 T2a,b N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T1a,b,c N2 M0 

 T2a,b N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

IIIB T1a,b,c N3 M0 

 T2a,b N3 M0 

 T3 N2 M0 

 T4 N2 M0 

IIIC T3 N3 M0 

 T4 N3 M0 

IVA Bất kỳ T Bất kỳ N M1a 

 Bất kỳ T Bất kỳ N M1b 

IVB Bất kỳ T Bất kỳ N M1c 
 

2. Tiên lƣợng 

Các yếu tố tiên lượng dựa vào: 

 Giai đoạn bệnh 

 Loại giải phẩu bệnh 

 Tổng trạng  

 Tuổi tác 

 Tình trạng hút thuốc 

 Di căn não và gan 

Ung thư phổi tế bào nhỏ có tỉ lệ sống còn 5 năm theo giai đoạn: 

IA  38% 

 IB  21% 

 IIA  % 
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 IIB  18% 

 IIIA  13% 

 IIIB  9% 

 IV  1% 

IV. ĐIỀU TRỊ: 

Đánh giá ban đầu: 

SCL 1 

 

SCL 2 

 

Small cell hoặc 
small/non-small 
cell trên sinh thiết 
hoặc tế bào học vị 
trí nguyên phát 
hoặc di căn 

- Hỏi bệnh sử và khám lâm sàng 

- Đánh giá giải phẩu bệnh 

- Công thức máu 

- Điện giản đồ, chức năng gan  
(LFTs), BUN, Creatinie 

- CT Csan ngực/bụng có cản 
quang 

- MRI não (ƣu tiên) hoặc CT scan 
có cản quang 

- PET/CT scan nếu nghi ngờ giai 
đoạn giới hạn 

- Ngƣng thuốc lá 

Giai đoạn giới 
hạn 

Xem SCL 2 

Giai đoạn lan 
tràn 

Xem SCL 4 

Đánh 
giá 

Giai 
đoạn 

Giai đoạn 
giới hạn 

- Nếu tràn dịch màng phổi thì 
khuyến cáo dẫn lƣu, nếu không 
hết, cân nhắc nội soi lồng ngực 

- Đánh giá chức năng phổi để 
phẩu thuật 

- Hình ảnh xƣơng ( xạ hình 
hoặc MRI) nếu thích hợp 
PET/CT,, cân nhắc sinh thiết 
xƣơng 

- Sinh thiết xƣơng lựa chọn 
bệnh nhân 

Giai đoạn 
lâm sàng T1-

2,N0 

Giai đoạn 
bệnh học 
trung thất 

Xem 
SCL 3 

Giai đoạn giới 
hạn hơn T1-

2,N0 

Xem 
SCL 3 

Sinh thiết tủy, 
dẫn lƣu, hoặc 
hỉnh ảnh 

xƣơng ác tính 

Xem SCL 
4 
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SCL 3 

 

 

Đánh giá đáp ứng + Điều trị hỗ trợ: Xem SCL 5 

Giai đoạn 
T1-2,N0 

Giai đoạn bệnh 
học trung thất (-

) 

Cắt thùy(ƣu 
tiên) và nạo 
hạch trung thất 
hoặc đơn giản 

N0 Hóa trị 

N1 Hóa trị +/- RT 
trung thất 

N2 
Hóa trị +/- RT 
trung thất 

Giai đoạn bệnh học trung thất 
(+) hoặc bệnh nội khoa hoặc 
không phẩu thuật đƣợc 

Giai đoạn giới hạn 
hơn T1-2,N0 

Good PS (1-2) 
Hóa trị + RT đồng 

thời 

Poor PS (3-4) 

SCLC 

Hóa trị +/- RT 
(đồng thời hoặc liên 

tiếp) 

Poor PS (3-4)  

Không SCLC 

Điều trị cá nhân 
hóa bao gồm chăm 
sóc giảm nhẹ 

Đánh giá đáp ứng + 

Điều trị hỗ trợ: Xem 

SCL 5 
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SCL 4 

 

 Xem đánh giá đáp ứng +Điều trị hỗ trợ SCLC 5 

SCL 5 

Đánh giá sau điều trị ban đầu: X quang ( tùy chọn), CT scan ngực/bụng có cản 

quang, MRI não (ƣu tiên) hoặc CT có cản quang nếu xạ dự phòng não (PCI) đƣợc cho, 

CBC, điện giải đồ, chức năng gan, BUN, Creatinine. 

Đánh giá:

 

Giai đoạn 
lan tràn 

Giai đoạn 
lan tràn 

không triệu 
chứng tại 
chỗ hoặc di 
căn não 

Good PS (0-2) 

Poor PS (3-4) 

SCLC 

Kết hợp hóa trị bao 
hồm chăm sóc giảm 

nhẹ 

Poor PS (3-4) 

không SCLC 

Cá nhân hóa điều trị 
bao gồm chăm sóc 

giảm nhẹ 

Giai đoạn 
lan tràn + 
triệu chứng 
tại chỗ 

Hội chứng SVC 

Tắc thùy 

Di căn xƣơng 

Hóa trị +/- RT vào vị trí có 
triệu chứng, nếu nguy cơ gãy 
xƣơng cao cân nhắc cố định 
khớp và xạ ngoài giảm nhẹ 

Chèn ép cột 
sống 

RT vào vị trí có triệu chứng 
trƣớc khi hóa trị nếu không cấp 

cứu 

Giai đoạn 
lan tràn di 
căn não 

Không triệu 
chứng 

Có thể hóa trị trƣớc, 
RT toàn bộ não sau khi 

hóa trị 

Có triệu 
chứng 

RT toàn não trƣớc 
hóa trị, trừ phi cấp 

cứu 

Đáp ứng hoàn 
toàn hoặc một 

phần 

GĐ giới hạn PCI 

Sau hoàn thành điều trị ban 
dầu: 

Theo dõi 3 tháng/2-3 năm 
đầu, 6 tháng/ năm tiếp theo 

GĐ lan tràn 
Cân nhắc PCI 
+/- RT ngực 

Sau điều trị ban dầu hoặc tiếp 
theo: Theo dõi 2 tháng/ năm 
đầu, 3-4 tháng/ năm 2-3, 6 
tháng/ năm 4-5, mỗi năm 

Bệnh ổn định 

GĐ giới hạn 

Sau hoàn thành điều trị ban dầu: 

Theo dõi 3 tháng/2-3 năm đầu, 6 tháng/ 
năm tiếp theo 

GĐ lan tràn 
Sau điều trị ban dầu hoặc tiếp theo: Theo 
dõi 2 tháng/ năm đầu, 3-4 tháng/ năm 2-3, 6 

tháng/ năm 4-5, mỗi năm  

Bệnh tiến triển 
Xem Điều trị 
giảm nhẹ SCL 

6 
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SCL 6 

 

 

Tái phát hoặc 
bệnh tiến 

triển nguyên 
phát 

PS 0-2 

Điều trị toàn 
thân tiếp theo 
hoặc Giảm nhẹ 
triệu chứng bao 
gồm RT vị trí có 

triệu chứng 

Đáp ứng 

Tiếp tục 2 chu kì để 
đáp ứng tốt nhất 

hoặc 

Tiến triển 

Tiến triển hoặc 
không chấp nhận 

độc tính 

Không đáp 
ứng hoặc 

không chấp 
nhận độc 

tính 
PS 3-4 

Giảm nhẹ 
bao gồm RT 
vị trí có triệu 

chứng 

PS 0-

2 

PS 3-

4 

- Cân nhắc 

điều trị 

toàn thân 

tiếp theo 

hoặc 

- Giảm nhẹ 

triệu chứng 

bao gồm RT 

Giảm nhẹ 

triệu chứng 

bao gồm RT 

vị trí có 

triệu chứng 
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1. Phẩu thuật: 

 HƢỚNG DẪN: 

- Ung thƣ phổi tế bào nhỏ (SCLC) giai đoạn I đƣợc chẩn đoán ít hơn 5% ở bệnh 

nhân SCLC. 

- Bệnh nhân với bệnh lớn hơn giai đoạn T1-2, N0 phẩu thuật không đem lại hiệu 

quả. 

- Bệnh nhân SCLC giai đoạn I (T1-2, N0), sau đánh giá giai đoạn ban đầu (bao 

gồm CT ngực, bụng và hình ảnh học não, và hình ảnh PET/CT) nên cân nhắc phẩu 

thuật. 

2. Chăm sóc nâng đỡ 

 HƢỚNG DẪN:  

- Khuyên bỏ thuốc lá 

- Hội chứng hormon lợi niệu không thích hợp 

- Hội chứng Cushing 

- Bệnh Leptomeningeal 

- Chống đau 

- Buồn nôn/nôn 

- Giảm stress 

- Chăm sóc giảm nhẹ 

3. Xạ trị: 

 HƢỚNG DẪN: 

- Giai đoạn giới hạn: xạ đồng thời hóa trị là điều trị chuẩn và thích hợp hơn 

hóa/xạ liên tiếp. 

- Giai đoạn lan tràn:  Xạ củng cố ngực đem lại hiệu quả (lựa chọn bệnh nhân) 

- Xạ não dự phòng: Bệnh nhân giai đoạn giới hạn 

- Di căn não: Nên đƣợc điều trị với WBRT 

4. Hóa trị: 

 HƢỚNG DẪN: 

Phác đồ hóa trị ban đầu hoặc hóa trị hỗ trợ: 

 Giai đoạn khu trú ( tối đa 4-6 chu kỳ ): 
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- Cisplatin 60 mg/m
2
 ngày 1 và etoposide 120 mg/m

2
 ngày 1, 2, 3 

- Cisplatin 80 mg/m
2
 ngày 1 và etoposide 100 mg/m

2
 ngày 1, 2, 3 

- Carboplatin AUC 5-6 ngày 1 và etoposide 100 mg/m
2
 ngày 1, 2, 3 

- Hóa xạ đồng thời cisplatin/etoposide 

- Sử dụng yếu tố tăng trƣởng tủy không khuyến cáo trong hóa xạ đồng thời. 

Giai đoạn lan tràn ( tối đa 4-6 chu kỳ ): 

- Carboplatin AUC 5-6 ngày 1 và etoposide 100 mg/m
2
 ngày 1, 2, 3 

- Cisplatin 75 mg/m
2
 ngày 1 và etoposide 100 mg/m

2
 ngày 1, 2, 3 

- Cisplatin 80 mg/m
2
 ngày 1 và etoposide 80 mg/m

2
 ngày 1, 2, 3 

- Cisplatin 25 mg/m
2
 ngày 1, 2, 3 và etoposide 100 mg/m

2
 ngày 1, 2, 3 

- Carboplatin AUC 5 ngày 1 và irinotecan 50 mg/m
2
 ngày 1, 8, và 15 

- Cisplatin 60 mg/m
2
 ngày 1 và irinotecan 60 mg/m

2
 ngày 1, 8, 15 

- Cisplatin 30 mg/m
2
 ngày 1 và irinotecan 65 mg/m

2
 ngày 1, 8 

Theo sau hóa trị: 

- Nghiên cứu lâm sàng 

- Tái phát </= 6 tháng, PS 0-2: 

+ Topotecan PO hoặc IV 

+ Irinotecan 

+ Paclitaxel 

+ Docetaxel 

+ Temozolomide 

+ Nivolumab +/- ipilimumab 

+ Vinorelbine 

+ Etoposide uống 

+ Gemcitabine 

+ Cyclophosphamide/doxorubicin/vincristin (CAV) 

+ Bendamustine  

 - Tái phát > 6 tháng: điều trị nhƣ ban đầu 

Cân nhắc giảm liều hoặc yếu tố tăng trƣởng hõ trợ cho bệnh nhân với PS 2 
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V. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG: Theo tiêu chuẩn RECIST 

 Đáp ứng hoàn toàn ( CR ): 

  Không xuất hiện tất cả tổn thƣơng đích 

  Hạch bất kỳ phải giảm kích thƣớc, < 10mm đƣờng kính 

 Đáp ứng một phần ( PR ): 

  Giảm ít nhất 30% kích thƣớc tổn thƣơng đích  

 Bệnh tiến triển ( PD ):  

Tăng ít nhất 20% kích thƣớc của tổn thƣơng đích, thêm vào là phải chứng 

minh tăng ít nhất 5mm 

Bệnh ổn định ( SD ): khi không đủ tiêu chuẩn PR, PD 

VI. THEO DÕI 

 Hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và CT ngực có hoặc không có cản quang mỗi 6-12 

tháng trong 2 năm, sau đó Hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và CT ngực không cản quang 

mỗi năm. 

 Khuyên bỏ thuốc lá.  PET hoặc MRI não khi có chỉ định 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

 1. Bài giảng ung bƣớu học 

 2. NCCN guideline V 2.2018 

 3. Devita 

 4. RECIST guideline 
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ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 

UNG THƢ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ 2018 

1. Tổng quan 

- Dịch tễ học: Ung thƣ phổi dẫn đầu các nguyên nhân gây chết ở Mỹ. Năm 

2018, khoảng 234.00 ca mới đƣợc chẩn đoán. Khoảng 18% sống 5 năm sau chẩn đoán. 

-  ếu tố nguy cơ:  

 Hút thuốc lá là nguyên nhân đã đƣợc chứng minh rõ ràng, chủ động lẫn thụ 

động. 

 Tiền sử gia đình ung thƣ phổi 

   nhiễm không khí và phóng xạ 

 Asbestos có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt ở những ngƣời hút thuốc lá 

- Diễn biến tự nhiên: 

Ung thƣ phổi đa số xuất phát từ lớp biểu mô phế quản.  

Bƣớu phát triển tại chỗ có thể xâm lấn các cấu trúc lân cận nhƣ màng phổi trung 

thất, mạch máu lớn, bao màng tim, thực quản, cơ hoành hay thành ngực. 

 Theo đƣờng bạch huyết cho di căn hạch trung thất , hạch cạnh khí quản, đến 

hạch cạnh động mạch chủ và thực quản. Đôi khi sẽ xuất hiện hạch nách, hạch trên đòn, 

hạch cổ. 

 Theo đƣờng máu nhƣ theo đƣờng tĩnh mạch phổi, cuống phổi và cột sống 

thƣờng đến gan, não, xƣơng, phổi và tuyến thƣợng thận. 

 Tỉ lệ cơ quan di căn ung thƣ phổi không tế bào nhỏ theo Tamura ( Mol Clin 

Oncol, 2015 Jan; 3 (1): 217-221. Epub 2014 Sep 4). 

 

Cơ quan Tỉ lệ (%) 

Xƣơng 34,3 

Phổi 32,1 

Não 28,4 

Thƣợng thận 16,7 

Gan 13,4 

Hạch ngoài ngực 9,5 
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2. Chẩn đoán 

a. Lâm sàng: 

Triệu chứng:  

Tùy thuộc vào mức độ xâm lấn, vị trí, kích thƣớc của bƣớu, các vị trí bị di căn. 

Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng, phát hiện tình cờ bằng X quang phổi. 

  Ho: Là triệu chứng chủ yếu, gặp 80% ở những bệnh nhân có triệu chứng lâm 

sàng. 

 Khó thở 

 Ho máu 

 Đau ngực 

 Nếu bƣớu ở vị trí trung tâm thì triệu chứng tùy thuộc vào triệu chứng chèn ép 

cuống phổi có thể gồm ho khan, ho có đàm kéo dài, ho ra máu cũng thƣờng gặp, đau 

nặng ngực tăng dần khi cuống phổi bị chèn ép hoàn toàn, gây xẹp phổi hay khí phế 

thủng. 

 Bƣớu ở ngoại biên ít khi có triệu chứng, thƣờng đƣợc chẩn đoán nhờ X quang 

phổi. Có thể đau nhƣ dau đâm do màng phổi hoặc lồng ngực bị xâm lấn. 

Triệu chứng chèn ép: 

 Khàn tiếng do chèn ép thần kinh quặt ngƣợc thanh quản 

 Tràn dịch màng phổi 

 Hội chứng Pancoast Tobias xảy ra khi bƣớu ở đỉnh phổi, xâm lấn lồng ngực và 

đám rối thần kinh cánh tay gây đau cánh tay và đau vai kèm dị cảm vùng da chi phối 

bởi đốt sống C7-D1. 

Hội chứng Claude Bernard Horner: Do bƣớu xâm lấn hạch sao thần kinh cảm 

giác; triệu chứng: sụp mi cùng bên tổn thƣơng, co đồng tử, mắt thụt vào trong hốc mắt, 

không bài tiết mồ hôi cùng bên, báo hiệu tiên lƣợng xấu. 

Di căn xa: 

 Di căn não thƣờng gây nhức đầu, các dấu hiệu thần kinh định vị hoặc rối loạn về 

nhận thức. 
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 Di căn cột sống có thể chèn ép tủy gây đau, rối loạn vận động sau đó rối loạn 

cảm giác. 

Lƣu ý: Ngƣời hút thuốc lá nhiều trên 40 tuổi có triệu chứng viêm phổi tái phát nhiều 

lần trong thời gian ngắn, nhất là có ho ra máu nên nghi ngờ ung thƣ. 

Triệu chứng thực thể: 

 Phù áo khoác: Bƣớu xâm lấn tĩnh mạch chủ trên 

 Khám phổi ghi nhận: viêm phổi, tràn dịch màng phổi 

 Có thể sờ chạm hạch nách, trên đòn, hạch cổ 

Hội chứng cận ung: Phì đại xƣơng khớp, ngón tay dùi trống, rối loạn đông máu, các 

biểu hiện ở da, thần kinh, nội tiết, thận và hệ cơ. 

b. Cận lâm sàng 

Hình ảnh học: 

 X quang ngực: Tùy thuộc vào vị trí bƣớu 

 Bƣớu ở vùng trung tâm thƣờng cho hình ảnh khối bƣớu vùng rốn phổi gây xẹp 

phổi hay khí phế thủng. Đôi khi có hạch ác tính vùng rốn phổi, vòm hoành có thể nâng 

cao. 

 Bƣớu ở ngoại biên thƣờng cho hình ảnh nốt mờ trên X quang, giai đoạn sớm 

bƣớu hình sao, khi bƣớu phát triển thêm có hình tròn với bờ gai. Nếu có hình ảnh vôi 

hóa dạng miếng hoặc dạng đặc trong tổn thƣơng thì có thể là bƣớu lành. 

 Chú ý quan sát sát tổn thƣơng hai bên phổi, cấu trúc xƣơng, màng phổi và khí 

quản. 

 CT Scan phổi: Có độ nhạy cao hơn x quang phổi, ƣu thế trong việc đánh giá các 

nốt trong phổi và tình trạng hạch trung thất, hạch rốn phổi. Hạch có đƣờng kính lớn 

hơn 1 cm nghi ngờ ác tính. Trong trƣờng hợp CT scan  bình thƣờng có khoảng 21% di 

căn hạch trung thất. Nên khảo sát thêm CT Scan bụng, não để tìm di căn gan, thƣợng 

thận, não. 

 MRI: Có độ nhạy và độ đặc hiệu tƣơng đƣơng CT scan nhƣng MRI tốt hơn 

trong việc khảo sát xâm lấn mô mềm thành ngực và tổn thƣơng di căn não. 
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 PET-CT: Có độ nhạy và độ đặc hiệu hơn hẳn CT scan trong đánh giá hạch trung 

thất. PET ít dùng để chẩn đoán mà chỉ dùng để đánh giá độ lan tràn của bệnh. 

Thử nghiệm đàm: Xét nghiệm tế bào học có thể chẩn đoán xác định 50% trƣờng hợp 

ung thƣ phế quản. 

Soi phế quản: Thƣờng hiệu quả khi bƣớu ở vị trí trung tâm. Nội soi giúp quan sát và 

sinh thiết hoặc lấy chất tiết của sang thƣơng. 

Soi trung thất: Đánh giá hạch trung thất bị xâm lấn hoặc di căn. Nhằm đánh giá khả 

năng phẫu thuật là chủ yếu. 

Siêu âm nội soi kết hợp chọc hút kim nhỏ hoặc chọc hút xuyên phế quản. 

Đánh giá chức năng phổi: Tiên lƣợng phẫu thuật mở ngực. 

Sinh hóa: Ion đồ, calci máu và chức năng gan đánh giá di căn xa và hội chứng cận ung. 

Cypra 21.1, CEA. 

Sinh thiết: Chọc dò màng phổi và sinh thiết bằng kim xuyên thành ngực, sinh thiết 

hạch cổ, hạch trên đòn, soi phế quản và sinh thiết bằng kim xuyên thành phế quản. 

- Giải phẫu bệnh:  

 Ung thƣ phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 75-80% bƣớu ác ở phổi và bao 

gồm các loại Carcinom tuyến, carcinom tế bào gai, carcinom tế bào lớn, carcinom phôi 

phế quản, carcinom gai tuyến, pleomorphic carcinom, carcinom dạng tuyến nƣớc bọt, 

carcinoid. Tần suất tƣơng đối các loại mô học không tế bào nhỏ này có chiều hƣớng 

thay đổi trong hai thập niên qua với khuynh hƣớng ƣu thế của carcinom tuyến (35-40% 

), kế tiếp là carcinom tế bào gai ( 30% ) và carcinom tế bào lớn ( 10-15% ). 

Carcinom không tế bào nhỏ: 

 Carcinom tuyến: 35-40% 

 Carcinom tế bào gai 30% 

 Carcinom tế bào lớn 10-15% 

- Đánh giá mô bệnh học: giúp phân loại mô học của ung thƣ phổi, xác định độ xâm 

lấn, nguyên phát hay di căn, tình trạng mặt cắt, cũng nhƣ đánh giá tình trạng gien. 

 Đánh giá sự thay đổi gien: đột biến EGFR, BRAF V600E, tái sắp xếp gien 

ALK, ROS1 
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 Nhuộm hóa mô miễn dịch để phân biệt: adenocarcinoma, squamous cell 

carcinoma, large cell carcinoma, di căn hay mesothelioma nguyên phát màng phổi. 

Nhuộm hóa mô miễn dịch để phù hợp với điều trị ức chế ALK hoặc ức chế PD-L1. 

3. Xếp giai đoạn: Th o AJCC    2016 

Xếp hạng TNM: 

T: Bƣớu nguyên phát 

Tx Chƣa xác định đƣợc bƣớu nguyên phát; có tế bào ác tính trong đàm hoặc trong 

dịch rửa phế quản nhƣng không phát hiện bƣớu qua hình ảnh hay soi phế quản 

T0 Không có bằng chứng bƣớu nguyên phát 

Tis Carcinom tại chỗ 

 Carcinom tế bào gai in situ (SCIS) 

Adenocarcinoma in situ (AIS): adenocarcinoma với pure lepidic pattern, d≤ 3cm 

T1 Bƣớu ≤ 3 cm đƣờng kính lớn nhất, nằm gọn trong nhu mô phổi hoặc màng phổi 

tạng, không kể soi phế quản có hiện tƣợng xâm lấn rõ đến gần phế quản thùy ( 

chƣa tới phế quản gốc ) 

 T1mi: adenocarcinoma xâm lấn tối thiểu: adenocarcinoma (d≤ 3cm) với chủ yếu 

là lepidic pattern và ≤ 5mm 

 T1a: Bƣớu ≤ 1cm  

 T1b: Bƣớu > 1cm nhƣng  ≤ 2cm 

 T1c: Bƣớu > 2cm nhƣng  ≤ 3cm 

T2 Bƣớu > 3cm nhƣng ≤ 5cm hoặc bất kỳ kích thƣớc và kèm theo: 

 Xâm lấn phế quản chính, cách xa carena, nhƣng không xâm lấn carena 

 Xâm lấn màng phổi tạng (PL1 hoặc PL2) 

Liên quan với xẹp hoặc viêm phổi tắc nghẽn nhƣng chƣa xâm lấn toàn bộ phổi 

 T2a: Bƣớu > 3cm nhƣng ≤ 4cm 

 T2b: Bƣớu > 4cm nhƣng ≤ 5cm 

T3 Bƣớu > 5 cm nhƣng ≤ 7cm hoặc xâm lấn trực tiếp đến một trong các thành phần 

sau: màng phổi thành (PL3), thành ngực ( kể cả bƣớu vùng rãnh trên ), thần kinh 
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hoành, màng ngoài tim; hoặc bƣớu tách biệt  ở thùy phổi cùng bên nhƣ nguyên 

phát 

T4 Bƣớu > 7cm hoặc bất kỳ kích thƣớc nhung đã xâm lấn đến bất cứ thành phần 

sau: cơ hoành, trung thất, tim, mạch máu lớn, khí quản, thực quản, thần kinh 

quặt ngƣợc, cột sống, carina; hoặc có bƣớu tách biệt ở thùy phổi khác cùng bên 

nhƣ nguyên phát 

N: Hạch vùng 

Nx Hạch vùng không đánh giá đƣợc 

N0 Không di căn hạch vùng 

N1 Di căn hạch quanh phế quản cùng bên và/hoặc rốn phổi cùng bên, bao gồm hạch 

xâm lấn trực tiếp 

N2 Di căn hạch trung thất cùng bên và/hoặc hạch cạnh carina 

N3 Di căn hạch trung thất đối bên, hạch rốn phổi đối bên, cơ thang cùng bên hoặc 

đối bên hoặc hạch trên đòn 

M: Di căn xa 

Mx Di căn xa không đánh giá đƣợc 

M0 Không di căn xa 

M1 Di căn xa 

M1a: Bƣớu riêng biệt ở thùy phổi đối bên; bƣớu với nốt ở màng phổi hoặc màng 

tim hoặc tràn dịch màng phổi ác tính hoặc tràn dịch màng tim 

M1b: Di căn ngoài đơn độc ở một cơ quan đơn độc (bao gồm xâm lấn một hạch 

không phải hạch vùng) 

 M1c: Di căn đa ổ ngoài ngực ở một cơ quan hoặc nhiều cơ quan 

Bảng xếp loại giai đoạn: 

Carcinom xảy ra Tx N0 M0 

0 Tis N0 M0 

IA1 T1mi N0 M0 

 T1a N0 M0 

IA2 T1b N0 M0 

IA3 T1c N0 M0 

IB T2a N0 M0 

IIA T2b N0 M0 
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IIB T1a N1 M0 

 T1b N1 M0 

 T1c N1 M0 

 T2a N1 M0 

 T2b N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T1a N2 M0 

 T1b N2 M0 

 T1c N2 M0 

 T2a N2 M0 

 T2b N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

IIIB T1a N3 M0 

 T1b N3 M0 

 T1c N3 M0 

 T2a N3 M0 

 T2b N3 M0 

 T3 N2 M0 

 T4 N2 M0 

IIIC T3 N3 M0 

 T4 N3 M0 

IVA Bất kỳ T Bất kỳ N M1a  

 Bất kỳ T Bất kỳ N M1b 

IVB Bất kỳ T Bất kỳ N M1c 
 

 

Dấu ấn sinh học cho tiên đoán và tiên lƣợng: 

- Tiên đoán: ALK, ROS1, BRAF V600E, đột biến HER2, tái sắp xếp gen RET 

hoặc METex14, đột biến EGFR, KRAS, mức bộc lộ PD-L1 

4. Tiên lƣợng 

Các yếu tố tiên lượng dựa vào: 

 Giai đoạn bệnh 

 Giải phẫu bệnh 

 Tổng trạng  

 Tuổi tác  

 Tình trạng hút thuốc  

 Di căn não, gan, thƣợng thận  
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Ung thư phổi không tế bào nhỏ có tỉ lệ sống 5 năm: 

Theo SEER 2007: 

 IA  49% 

 IB  45% 

 IIA  30% 

 IIB  31% 

 IIIA  14% 

 IIIB  5% 

 IV  1% 

5. Điều trị 

Phẫu thuật: 

Đánh giá: 

Xác định khả năng phẫu thuật, giai đoạn phẫu thuật, khả năng cắt phổi dựa vào 

bác sĩ phẫu thuật ung thƣ phổi 

CT và PET sử dụng đánh giá giai đoạn nên thực hiện trong vòng 60 ngày trƣớc 

phẫu thuật 

Phẫu thuật là phƣơng thức điều trị tại chỗ thích hợp, các phƣơng thức điều trị 

khác gồm: hủy bằng sóng cao tần,  đông lạnh, SABR. 

Phẫu thuật: 

- Giai đoạn I-IIIA  

- Cắt phổi theo giải phẫu là lựa chọn chính cho bệnh nhân ung thƣ phổi không tế 

bào nhỏ 

- Cắt phân thùy và cắt hình nêm cần đạt đƣợc mặt cắt phần nhu mô ≥ 2cm hay ≥ 

kích thƣớc bƣớu. 

- Cắt phân  thùy, nạo hạch N2 không làm tăng nguy cơ phẫu thuật so với N1. 

- Cắt phân thùy hoặc cắt hình nêm trong các trƣờng hợp sau: 

 Dự trữ phổi kém hoặc bệnh nội khoa chống chỉ định cắt thùy 

 Tiền sử AIS ( Adenocarcinoma in situ of lung ) 

 Hạch  xuất hiện ≥ 50% trên phim CT 

 Thời gian nhân đôi bƣớu trên hình ảnh học ≥ 400 ngày 

- VATS hoặc phẫu thật ít xâm lấn cân nhắc bệnh nhân không còn cấu trúc giải 

phẫu hoặc chống chỉ định phẫu thuật ,  lựa chọn bệnh nhân cắt thùy VATS cho cải 
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thiện kết quả: giảm đau, giảm thời gian nằm viện, nhanh hồi phục chức năng, ít biến 

chứng hơn 

- Cắt phổi theo giải phẫu tiết kiệm phổi ( sleeve lobectomy ) thích hợp  cho quá 

chỉ định cắt phổi nếu đạt đƣợc mặt cắt âm và tiếp cận đƣợc về giải phẫu. 

- Bƣớu T3 xâm lấn và T4 tại chỗ đòi hỏi phẫu thuật nguyên khối với mặt cắt âm 

Mặt cắt và đánh giá hạch: 

 Sự liên quan bệnh học sau phẫu thuật là bằng chứng để đánh giá mặt cắt âm hay 

dƣơng liên quan đến tái phát tại chỗ 

 Nạo hạch N1 và N2 và vẽ bảng đồ nên thực hiện thƣờng quy trong phẫu thuật 

ung thƣ phổi- nạo hạch hoàn chỉnh hoặc chặn 3 N2 

 Nạo hạch trung thất cùng bên chỉ định cho bệnh dƣới giai đoạn IIIA (N2) 

 Phẫu thuật hoàn chỉnh đòi hỏi mặt cắt âm, nạo hạch hệ thống và hạch trung thất 

âm. Phẫu thuật không hoàn chỉnh khi bao gồm mặt cắt, hạch dƣơng không cắt đƣợc, 

màng phổi dƣơng hoặc xâm lấn màng tim. R0: mặt cắt âm, R1: mặt cắt dƣơng trên vi 

thể, R2: mặt cắt dƣơng trên đại thể 

 Giai đoạn II trở lên: hóa trị 

 Giai đoạn IIIA: cân nhắc xạ trị 

Chống chỉ định: 

  Giai đoạn IIIB hoặc IV 

  Khàn tiếng kèm liệt dây thanh âm 

  Hội chứng tĩnh mạch chủ trên 

  Chức năng phổi bị suy giảm nặng 

  Bệnh tim nặng ( suy tim, loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim mới ) 

Vai trò phẫu thuật bệnh nhân giai đoạn IIIA (N2) NSCLC 

Vai trò phẫu thuật với N2 còn bàn cãi. Nhƣng hai nghiên cứu ngẫu nhiên đánh 

giá vai trò phẫu thuật là cải thiện sống còn toàn bộ. 

Xạ trị: 

Mục tiêu kiểm soát bƣớu tối đa và hạn chế độc tính 
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Các kỹ thuật: xạ trị mô phỏng 4D, xạ trị biến điện cao tần/xạ trị xoắn ốc biến 

thiên thể tích ( IMRT/VMAT), xạ trị dƣới hƣớng dẫn hình ảnh, photon thì giảm độc 

tính và tăng tỉ lệ sống còn 

Chỉ định: 

Có thể áp dụng cho các giai đoạn I-IV, triệt để hay tạm bợ 

Ở bệnh nhân đã điều trị phẫu thuật hoàn chỉnh, xạ trị không đƣợc khuyến cáo 

cho mặt cắt (-) (R0) hay hạch N0-1 

Xạ trị có thể dùng trong các trƣờng hợp sau: 

- Điều trị bổ trợ cho bệnh nhân NSCLC đã phẫu thuật 

- Điều trị triệt để ( xạ trị triệt để hay SABR ( xạ trị định vị khung) cho bệnh 

nhân có bệnh nội khoa đi kèm hay không phẫu thuật đƣợc) 

- Điều trị tạm bợ bệnh nhân không thể điều trị khỏi 

Hóa trị: 

 Phác đồ hóa trị cho liệu pháp tân hỗ trợ và hỗ trợ:  

- Cisplatin 50 mg/m
2
 ngày 1, 8; vinorelbine 25 mg/m

2 
ngày 1, 8, 15, 22; mỗi 28 

ngày cho 4 chu kỳ 

- Cisplatin 100 mg/m
2
 ngày 1; vinorelbine 30 mg/m

2 
ngày 1, 8, 15, 22; mỗi 28 

ngày cho 4 chu kỳ 

- Cisplatin 75-80 mg/m
2
 ngày 1; vinorelbine 25-30 mg/m

2 
ngày 1 + 8; mỗi 21 

ngày cho 4 chu kỳ 

- Cisplatin 100 mg/m
2
 ngày 1; epotoside 100 mg/m

2 
ngày 1 - 3; mỗi 28 ngày cho 4 

chu kỳ 

- Cisplatin 75 mg/m
2
 ngày 1; gemcitabine 1250 mg/m

2 
ngày 1, 8; mỗi 21 ngày cho 

4 chu kỳ 

- Cisplatin 75 mg/m
2
 ngày 1; docetaxel 75 mg/m

2 
ngày 1; mỗi 21 ngày cho 4 chu 

kỳ 

- Cisplatin 75 mg/m
2
 ngày 1; pemetrexed 500 mg/m

2 
ngày 1 cho nonsquamous; 

mỗi 21 ngày cho 4 chu kỳ 

Phác đồ điều trị cho bệnh nhân không dung nạp  cisplatin: 
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- Carboplatin AUC 6 ngày 1, paclitaxel 200 mg/m
2
 ngày 1, mỗi 21 ngày cho 4 chu 

kỳ 

- Carboplatin AUC 5 ngày 1, gemcitabine 1000 mg/m
2 

ngày 1, 8, mỗi 21 ngày cho 

4 chu kỳ 

- Carboplatin AUC 5 ngày 1, pemetrexed 500 mg/m
2 

ngày 1 cho nonsquamous; 

mỗi 21 ngày cho 4 chu kỳ 

Tất cả các phác đồ có thể sử dụng cho hóa/xạ. 

 Phác đồ hóa trị kết hợp xạ trị: 

 Phác đồ hóa xạ đồng thời: 

- Cisplatin 50 mg/m
2
 ngày 1, 8, 29 và 36; epotoside 50 mg/m

2 
ngày 1-5, 29-33; 

đồng thời xạ trị vùng ngực 

- Cisplatin 100 mg/m
2
 ngày 1 và 29; vinblastine 5 mg/m

2 
mỗi tuần x 5; đồng 

thời xạ trị vùng ngực 

- Carboplatin AUC 5 vào ngày 1, pemetrexed 500 mg/m
2
 vào ngày 1 mỗi 21 

ngày cho 4 chu kỳ, đồng thời xạ trị vùng ngực ( nonsquamous ) 

- Cisplatin 75 mg/m
2
 ngày 1; pemetrexed 500 mg/m

2
 vào ngày 1 mỗi 21 ngày 

cho 3 chu kỳ, đồng thời xạ trị vùng ngực ( nonsquamous ) +/- thêm 4 chu kỳ 

pemetrexed 500mg/ m
2
 

- Paclitaxel 45-50mg/ m
2
 mỗi tuần; carboplatin AUC 2, đồng thời xạ trị vùng 

ngực +/- thêm  2 chu kỳ aclitaxel 200mg/ m
2
 và carboplatin AUC 6 

 Phác đồ điều trị củng cố cho bệnh nhân NSCLC giai đoạn III không phẫu 

thuật đƣợc, PS 0-1, và bệnh không tiến triển  sau 2 chu kì hoặc hơn hóa 

xạ triệt để: 

Durvalumab 10mg/ m
2
 tĩnh mạch mỗi 2 tuần cho 12 tháng 

Chăm sóc giảm nhẹ: 

HƢỚNG DẪN PHÂN TÍCH SINH HÓA VÀ PHÂN TỬ: 

o Điều trị trúng đích cho bệnh nhân với thay đổi gien 

Thay đổi gien Thuốc tƣơng ứng 

Mức độ cao khuếch đại MET hoặc đột biến mất 

exon 14 MET 

Crizotinib 

Tái sắp xếp RET Cabozantinib 

Vandetanib 

Đột biến HER2 Ado-trastuzumab emtansine 
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o Điều trị trúng đích cho bệnh di căn hoặc tiến triển: 

Đánh giá đáp ứng với CT  có hoặc không cản quang mỗi 6-12 tuần. 

- Nhạy đột biến EGFR 

 Bƣớc 1:  

  Afatinib 

  Erlotinib 

  Gefitinib 

  Osimertinib 

Điều trị theo sau 

  Osimertinib 

- Tái sắp xếp ALK 

Bƣớc 1: 

  Alectinib 

  Ceritinib 

  Crizotinib 

Điều trị theo sau 

  Alectinib 

  Brigatinib 

  Ceritinib 

- Tái sắp xếp ROS1 

Bƣớc 1: 

  Ceritinib 

  Crizotinib 

- Đột biến BRAF V600E 

Bƣớc 1: 

  Dabrafenib/trametinib 

 

Điều trị theo sau 

  Dabrafenib/trametinib 

- Bộc lộ PD-L1 

Bƣớc 1: 

  Pembrolizumab 

Điều trị theo sau 

  Atezolizumab 

  Nivolumab 

  Pembrolizumab 

Hóa trị toàn thân cho bệnh tiến triển hoặc di căn: 

Bệnh tiến triển 

 Phác đồ có tính hiệu quả phù hợp cao với độc tính chấp nhận đƣợc cho cả bác sĩ 

và bệnh nhân nên đƣợc lựa chọn đầu tiên cho điều trị ung thƣ phổi tiến triển. 



 

327 

 Giai đoạn, sụt cân, tổng trạng và sống còn dựa đoán theo giới. 

- Phác đồ Platinum-based kéo dài sống còn, cải thiện kiểm soát triệu chứng và 

chất lƣợng cuộc sống hơn chăm sóc giảm nhẹ. 

- Mô học NSCLC là quan trọng trong lựa chọn phác đồ điều trị. 

- Kết hợp platinum cho tỉ lệ đáp ứng cao (25-35%), thời gian bệnh tiến triển (4-6 

tháng), trung vị sống còn (8-10 tháng), tỉ lệ sống còn 1 năm (30-40%), và tier lệ sống 

còn 2 năm (10-15%) ở bệnh nhân phù hợp. 

Khởi đầu điều trị độc tế bào: 

- Có hiệu quả và giảm độc tính của cisplatin/pemetrexed hơn 

cisplatin/gemcitabine bệnh nhân với mô học nonsquamous. 

- Phác đồ 2 thuốc thích hợp; 3 thuốc tăng tỉ lệ đáp ứng nhƣng không cải thiện 

sống còn. Phác đồ 1 thuốc nên lựa chọn bệnh nhân. 

- Đánh giá đáp ứng sau 2 chu kỳ, sau đó mỗi 2-4 chu kỳ với CT Scan 

Điều trị duy trì: 

- Điều trị duy trì thích hợp sử dụng ít nhất một chất trong phác đồ bƣớc 1, 4-6 

chu kỳ, trong trƣờng hợp bệnh không tiến triển. Chuyển điều trị duy trì ban dầu sang 

chất khác, không có trong bƣớc 1, trong trƣờng hợp bệnh không tiến triển, sau 4-6 chu 

kỳ sau điều trị ban đầu. 

Điều trị tiếp theo: 

Đánh giá đáp ứng với CT scan  mỗi 6-12 tuần. 

Lựa chọn điều trị độc tế bào ban đầu: 

Adenocarcinoma, tế bào lớn, NSCLC NOS (PS 0-1) 

Bevacizumab/carboplatin/paclitacel (category 1) 

Bevacizumab/carboplatin/pemetrexed 

Bevacizumab/cisplatin/pemetrexed 

Carboplatin/albumin-bound paclitaxel (category 1) 

Carboplatin/docetaxel 

Carboplatin/etoposide 

Carboplatin/gemcitabine 

Carboplatin/paclitaxel 

Carboplatin/pemetrexed 

Cisplatin/docetaxel 

Cisplatin/etoposide 
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Cisplatin/gemcitabine 

Cisplatin /paclitaxel 

Cisplatin/pemetrexed 

Gemcitabine/docetaxel 

Gemcitabine/vinorelbine 

Pembrolizumab/carboplatin/pemetrexed 

Adenocarcinoma, tế bào lớn, NSCLC NOS (PS 2) 

Albumin-bound paclitaxel 

Carboplatin/albumin-bound paclitaxel 

Carboplatin/docetaxel 

Carboplatin/etoposide 

Carboplatin/gemcitabine 

Carboplatin/paclitaxel 

Carboplatin/pemetrexed 

Docetaxel 

Gemcitabine 

Gemcitabine/docetaxel 

Gemcitabine/vinorelbine 

Paclitaxel 

Pemetrexed 

Squasmous cell carcinoma (PS 0-1) 

Carboplatin/albumin-bound paclitaxel 

Carboplatin/docetaxel 

Carboplatin/gemcitabine 

Carboplatin/paclitaxel 

Cisplatin/docetaxel 

Cisplatin/etoposide 

Cisplatin/gemcitabine 

Cisplatin /paclitaxel 

Gemcitabine/docetaxel 

Gemcitabine/vinorelbine 

Squasmous cell carcinoma (PS 2) 

Albumin-bound paclitaxel 

Carboplatin/albumin-bound paclitaxel 

Carboplatin/docetaxel 

Carboplatin/etoposide 

Carboplatin/gemcitabine 

Carboplatin/paclitaxel 

Docetaxel 

Gemcitabine 

Gemcitabine/docetaxel 

Gemcitabine/vinorelbine 

Paclitaxel 
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Các yếu tố nguy cơ cao: 

 Biệt hóa kém ( bao gồm bƣớu nội tiết thần kinh phổi ( bao gồm bƣớu thần kinh 

nội tiết biệt hóa tốt ) 

 Xâm lấn mạch máu 

 Phẫu thuật cắt rộng 

 Bƣớu > 4 cm 

 Xâm lấn màng phổi tạng 

 Nạo hạch không hoàn toàn ( Nx ). 

Điều trị theo giai đoạn: 

Giai đoạn 0: 

Điều trị bằng cắt đốt rộng qua nội soi bằng laser, quang động học, xạ trị áp sát 

hay phẫu thuật. Nội soi phế quản theo dõi mỗi 3 tháng. 

NSCLC 1 

BỆNH HỌC 

CHẨN ĐOÁN 

NSCLC 

ĐÁNH GIÁ 

BAN ĐẦU 
GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG 

 

 

NSCLC 

Đánh giá mô 

bệnh học 

Hỏi bệnh sử và 

khám lâm sàng ( 

bao gồm PS và 

sụt cân) 

CT ngực và 

bụng trên có cản 

quang bao gồm 

tuyến thƣợng 

thận 

CTM, tiểu cầu 

Sinh hóa 

Bỏ thuốc lá 

Chăm sóc giảm 

nhẹ 

Giai đoạn IA, ngoại biên (T1abc, 

N0) 

Xem NSCLC 2 

Giai đoạn IB, ngoại biên (T2a, N0) 

Giai đoạn I, trung tâm (T1abc-

T2a,N0) 

Giai đoạn II(T1abc-T2ab, 

N1;T2b,N0) 

Giai đoạn IIB (T3,N0);  

Giai đoạn IIIA (T3,N1) 

Xem NSCLC 2 

Giai đoạn IIB (T3 xâm lấn,N0) 

Giai đoạn IIIA (T4 xâm lấn, N0-1; 

T3,N1;T4,N0-1) 

Xem NSCLC 4 

Giai đoạn IIIA (T1-2, N2);  

Giai đoạn IIIB (T3,N2) 

Xem NSCLC 7 

Nốt phổi riêng lẽ ( Giai đoạn IIB, 

IIIA,IV) 

Xem NSCLC 9 

Ung thƣ phổi đa ổ  

Giai đoạn IIIB (T1-2,N3); Giai đoạn 

IIIC (T3,N3) 

Xem NSCLC 11 
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Giai đoạn IIIB (T4,N2); Giai đoạn 

IIIC (T4,N3) 

Xem NSCLC 12 

Giai đoạn IVA (M1a) (lan tỏa màng 

phổi hoặc màng tim) 

Xem NSCLC 12 

Giai đoạn IVA (M1b) Vị trí giới hạn 

và điều trị triệt để bệnh tại ngực 

Xem NSCLC 13 

Giai đoạn IVB (M1c) bệnh lan tràn Xem NSCLC 17 

 

NSCLC 2 

ĐÁNH GIÁ 

LÂM SÀNG 
ĐÁNH GIÁ TRƢỚC ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU 

Giai đoạn IA, 

ngoại biên 

(T1abc, N0) 

PFTs 

Nội soi phế quản 

Cân nhắc mô bệnh 

học hạch trung 

thất 

FDG PET/CT 

scan ( nếu trƣớc 

đó chƣa làm) 

Hạch 

trung 

thất (-) 

Phẫu thuật Phẫu thuật thám sát và 

cắt phổi + nạo hạch trung 

thất hoặc hệ thống 

Xem NSCLC 

3 

Bệnh nội 

khoa 

không 

phẫu thuật 

Xạ triệt để bao gồm 

SABR 

 

Hạch 

trung 

thất (+) 

Xem Giai đoạn IIIA/IIIB 

(NSCLC 7) hoặc Giai 

đoạn IIIB/IIIC (NSCLC 

11) 

 

Giai đoạn IB, 

ngoại biên (T2a, 

N0) 

Giai đoạn I, 

trung tâm 

(T1abc-T2a,N0) 

Giai đoạn 

II(T1abc-T2ab, 

N1;T2b,N0) 

Giai đoạn IIB 

(T3,N0);  

Giai đoạn IIIA 

(T3,N1) 

PFTs 

Nội soi phế quản 

Cân nhắc mô bệnh 

học hạch trung 

thất 

FDG PET/CT 

scan ( nếu trƣớc 

đó chƣa làm) 

MRI não với cản 

từ (Giai đoạn II, 

IIIA) 

(Giai đoạn IB [tùy 

chọn]) 

Hạch 

trung 

thất (-) 

Phẫu thuật Phẫu thuật thám sát và 

cắt phổi + nạo hạch trung 

thất hoặc hệ thống 

Xem NSCLC 

3 

Bệnh nội 

khoa 

không 

phẫu thuật 

N0 Xạ triệt để 

bao gồm 

SABR 

Cân nhắc hóa 

trị tân hỗ trợ 

(2B) cho giai 

đoạn IB-IIB 

nguy cơ cao 

N1 Hóa xạ 

đồng thời 

triệt để 

Durvalumab 

  Hạch 

trung 

thất (+) 

 Xem Giai đoạn IIIA/IIIB 

(NSCLC 7) hoặc Giai 

đoạn IIIB/IIIC (NSCLC 

11) 
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NSCLC 3 

TÌM THẤY KHI PHẪU THUẬT HÓA TRỊ HỖ TRỢ 

Giai đoạn IA 

(T1abc,N0) 

Mặt cắt (-) R0 Theo dõi Xem 

NSCLC 15 
Mặt cắt (+) R1, R2 Phẫu thuật hoặc RT (2B) 

Giai đoạn IB (T2a,N0) 

Giai đoạn IIA 

(T2b,N0) 

Mặt cắt (-) R0 Theo dõi hoặc 

Hóa trị cho bệnh nhân nguy cơ cao 

Mặt cắt (+) R1, R2 Phẫu thuật ± hóa trị hoặc 

RT ± hóa trị ( hóa trị cho giai đoạn 

IIA) 

Giai đoạn IIB (T1abc-

T2a,N1) 

Giai đoạn IIB 

(T3,N0;T2b,N1) 

Mặt cắt (-) R0 Hóa trị (1) 

Mặt cắt (+) R1, R2 R1 Phẫu thuật + hóa trị 

hoặc 

Hóa xạ (đồng thời hoặc 

liên tiếp) 

R2 Phẫu thuật + hóa trị hoặc 

Hóa xạ đồng thời  

Giai đoạn IIIA (T1-

2,N2;T3,N1) 

Giai đoạn IIIB (T3,N2) 

Mặt cắt (-) R0 Hóa trị hoặc 

Hóa trị theo sau + RT (chỉ N2) 

Mặt cắt (+) R1, R2 R1 Hóa xạ (đồng thời hoặc 

liên tiếp) 

R2 Hóa xạ đồng thời 

NSCLC 4 

ĐÁNH GIÁ LÂM 

SÀNG 

LƢỢNG GIÁ TRƢỚC 

ĐIỀU TRỊ 
LƢỢNG GIÁ LÂM SÀNG 

Giai đoạn IIB (T3 xâm 

lấn,N0) 

Giai đoạn IIIA (T4 xâm 

lấn, N0-1; T3,N1;T4,N0-

1) 

PFTs 

Nội soi phế quản 

Cân nhắc mô bệnh học 

hạch trung thất 

MRI não với cản từ 

MRI có cản từ cột sống 

+ ngực cho tổn thƣơng 

rãnh liên thùy trên giáp 

cột sống hoặc mạch máu 

dƣới đòn 

FDG PET/CT scan ( nếu 

trƣớc đó chƣa làm) 

 

Bƣớu liên thùy trên Xem NSCLC 5 

Thành ngực Xem NSCLC 6 

Gần đƣờng thở hoặc trung 

thất 

Xem NSCLC 6 

Giai đoạn IIIA (T4, N0-1) Xem NSCLC 6 

Không phẫu thuật Xem NSCLC 6 

Di căn Xem NSCLC 13, Xem 

NSCLC 16 



 

332 

NSCLC 5 

LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ 

Bƣớu liên 

thùy trên 

(T3 xâm 

lấn, N0-1) 

 Hóa xạ 

đồng thời 

trƣớc mổ 

  Phẫu thuật + 

hóa trị 

 

 

 

 

 

 

Xem 

NSCLC 

15 

Bƣớu liên 

thùy trên 

(T4 xâm 

lấn, N0-1) 

Có thể 

phẫu thuật 

đƣợc 

Hóa xạ 

đồng thời 

trƣớc mổ 

Phẫu thuật 

tái đánh 

giá bao 

gồm CT 

có hoặc 

không ± 

PET/CT 

Phẫu thuật Phẫu thuật + 

hóa trị 

   Không 

phẫu thuật 

Hoàn thành 

RT triệt để + 

hóa trị 

 Không 

phẫu thuật 

đƣợc 

Hóa xạ 

đồng thời 

triệt để 

   

Durvalumab 

 

NSCLC 6 

LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ 

BAN ĐẦU 

  ĐIỀU TRỊ 

HỖ TRỢ 

 

Thành ngực, 

gần đƣờng 

thở hoặc 

trung thất (T3 

xâm lấn, N0-

1; T4 có thể 

phẫu thuật, 

N0-1) 

Phẫu thuật 

(ƣu tiên) 

hoặc 

 

 

 

 

Hóa xạ đồng 

thời 

hoặc 

Hóa trị 

Mặt cắt (-) 

R0 

 Hóa trị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Mặt cắt (+) R1 Phẫu thuật + 

hóa trị hoặc 

Hóa xạ ( 

đồng 

thời/liên tiếp) 

 R2 Phẫu thuật + 

hóa trị hoặc 

Hóa xạ đồng 

thời 

Giai đoạn 

IIIA (T4,N0-

1) 

Phẫu thuật Mặt cắt (-) 

R0 

Theo dõi 

Mặt cắt (+) 

(R1,R2) 

Phẫu thuật 

Giai đoạn 

IIIA (T4,N0-

1) không 

phẫu thuật 

Hóa xạ đồng 

thời triệt để 

(1) 

   

Durvalumab 
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NSCLC 7 

LÂM SÀNG 
ĐÁNH GIÁ TRƢỚC ĐIỀU 

TRỊ 

SINH THIẾT HẠCH TRUNG THẤT VÀ 

PHẪU THUẬT 

Giai đoạn IIIA (T1-2, 

N2);  

Giai đoạn IIIB 

(T3,N2) 

PFTs 

Nội soi phế quản 

Đánh giá mô bệnh học hạch 

trung thất 

FDG PET/CT scan (nếu trƣớc 

đó chƣa làm) 

MRI não với cản từ  

N2, N3 (-) Xem NSCLC 8 

  N2 (+), M0 Xem NSCLC 8 

  N3 (+), M0 Xem NSCLC 11 

  Di căn Xem NSCLC 13 hoặc 

Xem NSCLC 16 

Nốt phổi riêng lẽ ( 

Giai đoạn IIB, 

IIIA,IV) 

PFTs 

Nội soi phế quản 

Đánh giá mô bệnh học hạch 

trung thất 

MRI não với cản từ 

FDG PET/CT scan ( nếu trƣớc 

đó chƣa làm 

Nốt riêng lẽ phổi, cùng 

thùy (T3,N0-1) hoặc 

thùy không nguyên 

phát cùng bên (T4,N0-

1) 

Xem NSCLC 9 

  Giai đoạn IVA 

(N0,M1a): phổi đối 

bên ( nốt đơn độc) 

Xem NSCLC 9 

  Di căn ngoài ngực Xem NSCLC 13 hoặc 

Xem NSCLC 16 

NSCLC 8 

SINH THIẾT TRUNG THẤT ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ 

T1-3,N0-1 ( bao 

gồm T3 với 

nhiều nốt thùy 

cùng bên) 

Phẫu thuật Phẫu thuật thám sát và cắt phổi + nạo 

hạch trung thất hoặc hệ thống 

Xem NSCLC 3 

 Bệnh nội 

khoa 

Xem NSCLC 2 Durvalumab Xem NSCLC 

15 

T1-2, T3 ( xâm 

lấn hơn), N2 (+), 

M0 

 Hóa xạ 

đồng thời 

triệt để (1) 

hoặc 

Hóa trị ±Rt 

Không tiến 

triển 

 Phẫu thuật ± hóa 

trị ± RT (nếu 

trƣớc đó chƣa) 

 

   Tiến triển Tại chỗ RT (nếu trƣớc đó 

chƣa) ± Hóa  

 

    Hệ thống Xem NSCLC 13 

hoặc 

Xem NSCLC 16 

 

T3 (xâm lấn), 

N2(+),M0 

 Hóa xạ 

đồng thời 

triệt để 

  Durvalumab Xem NSCLC 

15 
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NSCLC 9 

LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ 

Nốt riêng lẽ 

phổi, cùng 

thùy 

(T3,N0-1), 

hoặc thùy 

không 

nguyên phát 

cùng bên 

 

Phẫu thuật N0-1   Hóa trị Xem NSCLC 15 

N2 Mặt cắt (-) 

R0 

 Hóa trị (1) hoặc 

Hóa trị + RT 

Xem NSCLC 15 

Mặt cắt (+) R1 Hóa xạ ( đồng 

thời hoặc liên 

tiếp) 

Xem NSCLC 15 

R2 Hóa xạ đồng 

thời 

Xem NSCLC 15 

Giai đoạn 

IVA 

(M0,M1a): 

phổi đối bên 

(nốt đơn 

độc) 

Điều trị nhƣ 

hai bƣớu 

nguyên 

phát nếu 

triệt căn 

Xem 

NSCLC 1 

    

Ung thƣ 

phổi đa ổ 

CT ngực 

cản quang 

FDG 

PET/CT ( 

nếu trƣớc 

đó chƣa 

làm) 

MRI não có 

cản từ 

Di căn 

ngoài ngực 

Hóa trị 

bệnh di căn 

(NSCLC 

17) 

   

Không di 

căn ngoài 

ngực 

Đánh giá 

hạch trung 

thất 

N0-1  Xem NSCLC 10 

N2-3  Hóa trị bệnh di 

căn (NSCLC 17) 

 

NSCLC 10 

LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU 

Ung thƣ 

phổi đa ổ 

Không triệu 

chứng 

Tổn thƣơng 

đa ổ 

Nguy cơ 

thấp thành 

triệu chứng 

Theo dõi Xem 

NSCLC 15 

   Nguy cơ 

cao thành 

triệu chứng 

Điều trị tại 

chỗ triệt để 

nếu có thể 

 

hoặc 

 

Không thể 

điều trị tại 

chỗ triệt để 

Phẫu thuật 

mô mềm 

gieo rắc 

hoặc 

RT hoặc 

Hủy u 

 

  Tổn thƣơng đơn ổ ( di 

cănđông thời) 

Hóa trị 

giảm nhẹ ± 

Chăm sóc 

giảm nhẹ 

hoặc 

Theo dõi 

 Có triệu 

chứng 
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NSCLC 11 

LÂM SÀNG ĐÁNH GIÁ TRƢỚC ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU 

Giai đoạn 

IIIB (T1-

2,N3) 

Giai đoạn 

IIIC (T3,N3) 

PFTs ( nếu trƣớc 

đó chƣa làm) 

FDG PET/CT scan 

( nếu trƣớc đó chƣa 

làm) 

MRI não với cản từ 

Bệnh học xác định 

N3: 

Nội soi trung thất 

Sinh thiết hạch 

thƣợng đòn 

Nội soi lồng ngực 

Sinh thiết kim 

Sinh thiết trung thất 

EUS sinh thiết 

EBUS sinh thiết 

N3 (-) Xem NSCLC 

8 

  

N3(+) Hóa xạ đồng 

thời triệt để 

Durvalumab Xem NSCLC 

15 

Di căn Xem NSCLC 

13 hoặc Xem 

NSCLC 16 

  

 

NSCLC 12 

LÂM 

SÀNG 

ĐÁNH GIÁ TRƢỚC ĐIỀU 

TRỊ 
ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU 

Giai đoạn 

IIB 

(T4,N2) 

Giai đoạn 

IIIC 

(T4,N3) 

FDG PET/CT 

scan ( nếu trƣớc 

đó chƣa làm) 

MRI não với 

cản từ 

Bệnh học xác 

định N2-3: 

Nội soi trung 

thất 

Sinh thiết hạch 

thƣợng đòn 

Nội soi lồng 

ngực 

Sinh thiết kim 

Sinh thiết trung 

thất 

EUS sinh thiết 

EBUS sinh thiết 

Hạch trung 

thất đối bên 

(-) 

Hạch trung 

thất cùng 

bên (-) 

(T4,N0-1) 

Xem 

NSCLC 6 

 

Hạch trung 

thất cùng 

bên (+) 

(T4,N2) 

Hóa xạ đồng 

thời triệt để 

(1) 

Durvalumab 

Hạch trung 

thất đối bên 

(+) (T4,N3) 

Hóa xạ 

đồng thời 

triệt để (1) 

Durvalumab Xem 

NSCLC 15 

Di căn  Xem 

NSCLC 13 

hoặc Xem 

NSCLC 16 

 

Giai đoạn 

IVA, M1a: 

lan tràn 

màng phổi, 

màng tim 

Dẫn lƣu màng 

phổi/ màng tim 

± nội soi lồng 

ngực 

Âm tính  Xem 

NSCLC 8 

 

Dƣơng tính  Điều trị tại 

chỗ nếu cần 

thiết 
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NSCLC 13 

LÂM 

SÀNG 
ĐÁNH GIÁ TRƢỚC ĐIỀU TRỊ 

ĐIỀU TRỊ BAN 

ĐẦU 

Giai đoạn 

IVB,M1b: 

vị trí giới 

hạn 

Nếu trƣớc 

đó chƣa 

làm: 

MRI não có 

cản từ 

FDG 

PET/CT 

Scan 

Bệnh học 

xác định di 

căn 

PS 0-1 Di căn 

giới hạn 

Não Xạ SRS 

hoặc 

Phẫu 

thuật 

theo sau 

bởi SRS 

hoặc xạ 

toàn não 

Xem 

NSCLC 

14 

Vị trí 

khác 

 Xem 

NSCLC 

14 

 

Di căn 

đa ổ 

Xem hóa 

trị toàn 

thân 

(NSCLC 

17) 

  

PS 2-4  Xem hóa 

trị toàn 

thân 

(NSCLC 

17) 

  

 

NSCLC 17 

Giai đoạn di căn: Đánh giá phân nhóm mô bệnh học, ngƣng thuốc lá, chăm sóc 

giảm nhẹ: 

Nếu: Adenocarcinoma, large cell, NSCLC NOS: test phân tử: Đột biến EGFR, 

test ALK, test ROS1, test BRAF; test PD-L1 

Nếu: Squamous cell carcinoma: Test phân tử: Cân nhắc Đột biến EGFR và test 

ALK ở ngƣời không hút thuốc lá và mô học thể hỗ hợp, cân nhắc test ROS1, test 

BRAF;test PD-L1. 

Điều trị theo kết quả test phân tử hoặ test PD-L1 

Nhạy đột biến EGFR (+): 

-  Đột biến EGFR (+) trƣớc hóa trị bƣớc 1: Erlotinib hoặc Afatinib hoặc 

Gefitinib hoặc Osimertinib, tiến triển: điều trị tiếp theo sau 
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- Đột biến EGFR (+) trong hóa trị bƣớc 1: hoàn thành hóa trị bao gồm điểu trị 

duy trì, ngắt quãng, theo sau bởi erlotinib hoặc afatinib hoặc geftinib hoặc osimertinib, 

nếu tiến triển điều trị tiếp theo 

Điều trị tiếp theo sau bệnh tiến triển erlotinib, afatinib, geftinib: Test T790M: 

 Nếu không triệu chứng: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc Osimertinib nếu 

T790M(+) hoặc tiếp tục erlotinib hoặc afatinib hoặc gefitinib, tiến triển: điều trị tiếp 

theo sau 

 Nếu có triệu chứng:  

 Não: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc Osimertinib nếu T790M(+) hoặc tiếp tục 

erlotinib hoặc afatinib hoặc gefitinib, tiến triển: điều trị tiếp theo sau 

 Hệ thống: Đơn ổ: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục erlotinib hoặc afatinib 

hoặc gefitinib, tiến triển: điều trị tiếp theo sau hoặc điều trị nhƣ tổn thƣơng đa ổ nếu 

tổn thƣơng đa ổ: T790M (+):Osimertinib nếu trƣơc đó chƣa điều trị, nếu T790M (-); 

điều trị độc tế bào. 

Tiến triển Osimertinib:  

 Không triệu chứng: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục osimertinib 

 Nếu có triệu chứng: Não: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục osimertinib; 

nếu hệ thống mà tổn thƣơng đơn ổ: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục osimertinib 

hoặc điều trị tiếp theo sau hoặc điều trị nhƣ tổn thƣơng đa ổ, nếu dic ăn đa ổ: điều trị 

độc tế bào. 

Tái sắp xếp ALK (+):  

ALK (+) trƣớc hóa trị bƣớc 1: Alectinib (ƣu tiên) hoặc Crizotinib hoặc 

Ceritibib, nếu tiến triển: điều trị sau tiến triển 

 ALK (+) trong hóa trị bƣớc 1: Hoàn thành hóa trị, bao gồm điều trị duy trì  hoặc 

ngắt quãng, theo sau bởi alectinib hoặc ceritinib hoặc crizotinib, nếu tiến triển: điều trị 

sau tiến triển. 

Tiến triển crizitinib: 

 Không triệu chứng: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục crizotinib hoặc 

ceritinib hoặc alectinib hoặc brigatinib, nếu tiến triển: điều trị sau tiến triển 
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 Có triệu chứng: Não: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục crizotinib hoặc 

ceritinib hoặc alectinib hoặc brigatinib, nếu tiến triển: điều trị sau tiến triển 

Nếu di căn hệ thống: đơn ổ: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục crizotinib 

Nếu di căn hệ thống đa ổ: ceritinib hoặc alectinib hoặc brigatinib hoặc tùy chọn hóa trị 

độc tế bào. 

Tiến triển alectinib hoặc ceritinib: 

 Không triệu chứng: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục alectinib hoặc 

ceritinib, nếu tiến triển: điều trị sau tiến triển 

 Có triệu chứng: Não: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục alectinib hoặc 

ceritinib, nếu tiến triển: điều trị sau tiến triển 

Nếu di căn hệ thống: đơn ổ: Cân nhắc điều trị tại chỗ hoặc tiếp tục alectinib hoặc 

ceritinib Nếu di căn hệ thống đa ổ: tùy chọn hóa trị độc tế bào. 

Tái sắp xếp ROS1 (+): Crizotinib (ƣu tiên) hoặc Ceritinib, tiến triển: tùy chọn hóa trị 

độc tế bào 

Đột biến BRAF V600E (+): Dabrafenib + trametinib, tiến triển: tùy chọn hóa trị độc tế 

bào hoặc tùy chọn hóa trị độc tế bào, tiến triển: Dabrafenib + trametinib 

Quá bộc lộ PD-L1 (+) ( ≥50%) và EGFR, ALK, ROS1, BRAF (-) hoặc không biết: 

Pembrolizumab, tiến triển: tùy chọn hóa trị độc tế bào 

6. Đánh giá đáp ứng: Theo tiêu chuẩn RECIST 

 Đáp ứng hoàn toàn ( CR ): 

  Không xuất hiện tất cả tổn thƣơng đích 

  Hạch bất kỳ phải giảm kích thƣớc, < 10mm đƣờng kính 

 Đáp ứng một phần ( PR ): 

  Giảm ít nhất 30% kích thƣớc tổn thƣơng đích  

 Bệnh tiến triển ( PD ):  

Tăng ít nhất 20% kích thƣớc của tổn thƣơng đích, thêm vào là phải chứng 

minh tăng ít nhất 5mm 

Bệnh ổn định ( SD ): khi không đủ tiêu chuẩn PR, PD 
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7. Theo dõi 

 Hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và CT ngực có hoặc không có cản quang mỗi 6-12 

tháng trong 2 năm, sau đó ỏi bệnh sử, khám lâm sàng và CT ngực không cản quang 

mỗi năm. Khuyên bỏ thuốc lá 

 PET hoặc MRI não khi có chỉ định 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

 1. Bài giảng ung bƣớu học 

 2. NCCN guideline V3.2018 

 3. Devita 

 4. RECIST guideline 

 5. ncbi.nlm.nih.gov 
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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: phản ánh tần suất bƣớu không xâm lấn so với bƣớu xâm 

lấn, di căn. 

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 

  Đã ngƣng hút thuốc:  RR = 2-2.4 

  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:  



 

341 

 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% 

- 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 

 Cắt bỏ tất cả bƣớu quan sát đƣợc khi có thể 

- Ánh sáng trắng 

 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): so với ánh sáng trắng 

 Tỷ lệ phát hiện ung thƣ không xâm lấn (đặc biệt CIS) nhiều hơn 
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 Tỷ lệ tái phát thấp hơn 

 Thời gian sống bệnh không tái phát (recurrence-free survival) dài hơn 

 Không làm giảm tỷ lệ bệnh tiến triển xâm lấn lớp cơ 

 Tỷ lệ dƣơng giả cao 

 Cần huấn luyện và thiết bị phù hợp 

- Kết hợp NBI (narrow band imaging): so với ánh sáng trắng 

 Tỷ lệ phát hiện bƣớu cao hơn 

 Tỷ lệ dƣơng giả cao hơn, tuy nhiên khác biệt không ý nghĩa thống kê 

 Giảm tỷ lệ tái phát sau 1 năm (OR 0.62) 

 Chƣa có bằng chứng lợi ích lâm sàng dài hạn 

     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. 
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     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 

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) 
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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 

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 
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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 

 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 
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III. ĐIỀU TRỊ (dành cho ung thƣ niệu mạc) 

1. Xử trí ban đầu 

 1.1. Cắt đốt nội soi bƣớu (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 TURB lần 2 

 Nghi ngờ TURBT lần đầu không hoàn toàn 

 Không có lớp cơ trên mẫu mô, trừ trƣờng hợp bƣớu TaG1 hoặc CIS nguyên 

phát 

 Bƣớu T1 
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 Tất cả trƣờng hợp bƣớu grade cao/G3, trừ CIS nguyên phát 

Thời điểm: trong vòng 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 

 1.2. Kết quả giải phẫu bệnh 

Thông tin cần thiết: 

 Vị trí bƣớu 

 Grade mô học 

 Độ xâm lấn bƣớu 

 Có carcinoma in situ? 

 Có mô cơ trên mẫu bệnh phẩm? 

2. Bƣớu chƣa xâm lấn cơ (Ta  T1  Tis) 

 2.1. Mục tiêu điều trị 

 Giảm tái phát 

 Dự phòng 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 
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 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 

- 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 
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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 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. 
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3. Bƣớu 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 

 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 
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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 

 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: 
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- 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: 
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- Miễn dịch: Pembrolizumab, Atezolizumab, Nivolumab, Durvalumab, 

Avelumab 

- Hoá trị: nab-paclitaxel, Paclitaxel hoặc Docetaxel, Gemcitabine, 

Pemetrexed, DDMVAC, Gemcitabine-Cisplatin, Ifosfamide, Methotrexate, 

Ifosfamide-Doxorubicin-Gemcitabine 

IV. THEO DÕI 

1. Bƣớu chƣa 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. Bƣớu 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) 
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