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 CẤP CỨU NGƯNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN NGƯỜI 

LỚN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

Ngưng hô hấp tuần hoàn là sự ngừng hô hấp và các nhát bóp tim có hiệu quả. 

2.Nhận biết ngưng hô hấp tuần hoàn 

 Mất ý thức đột ngột 

 Thở ngáp cá hoặc ngưng thở 

 Mất mạch bẹn hoặc mạch cảnh 

II. XỬ TRÍ 

1. Ngay khi phát hiện ngưng hô hấp tuần hoàn: 

 Gọi giúp đỡ 

 Đặt miếng ván cứng dưới lưng bệnh nhân 

 Tiến hành ngay CABD: 

 Cấp cứu chỉ có 1 người: xoa bóp tim ngoài lồng ngực 30 lần/18 giây, thổi ngạt 2 

lần. 

 Nếu có 2 người: 1 xoa bóp tim, 1 thổi ngạt. 

 Khi có mọi người đến: tiến hành sốc điện, lập đường truyền, hồi sinh tim phổi 

(HSTP) nâng cao, thuốc, tìm nguyên nhân. 

2. Các bước tiến hành HSTP cơ bản: CABD 

2.1. C: Compression → Circulation: Ép tim ngoài lồng ngực. 

Ép tim ngoài lồng ngực hiệu quả: 2 cánh tay thẳng, lồng ngực lún xuống 5cm/1 

lần nhấn tim, tần số nhanh ít nhất 100 lần/phút. 

2.2. A: Airway: Thông đường thở 

 Mở miệng lấy dị vật (nếu có) 

 Thao tác ngửa cổ, nâng cằm 

 Thao tác nâng hàm, không ngửa đầu (chấn thương cột sống cổ) 

2.3. B: Breathing: Giúp thở 

 Miệng – miệng 
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 Miệng – mũi  

 Miệng qua lỗ khai khí đạo 

 Miệng qua Mask 

2.4. Sốc điện: 

 Vận hành máy 

 Bôi gel vào Paddles 

 Xem ECG là nhịp gì? 

 Cài đặt mức sốc: 200, 300, 360J tuỳ đáp ứng của BN. 

2.5. HSTP nâng cao: ABCD nâng cao 

2.5.1. A: Airway: Đặt NKQ 

 Nên tối thiểu hoá thời gian ngừng xoa bóp tim để đặt NKQ 

2.5.2. B: Breathing: 

 Đánh giá tình trạng thông khí sau đặt NKQ 

 Lắp ráp nối cần thiết 

 Giúp thở với tần số 10 – 12 lần/ phút 

2.5.3. C: Circulation 

Chích TM: Adrenaline 1 – 2 mg mỗi 3 – 5 phút, xen kẽ với sốc điện và xoa bóp 

tim ngoài lồng ngực đến khi có lại nhịp tim. 

 Nếu trên ECG nhịp chậm: cho atropine 0,5mg tĩnh mạch mỗi 3 phút, tổng liều 

3mg. 

 Nếu trên ECG nhịp nhanh thất: Lidocaine 1 -1,5mg/kg tĩnh mạch chậm, nếu 

không cải thiện: Amiodarone 300mg tĩnh mạch chậm. 

 Lưu y trong quá trình cấp cứu xen kẽ xoa bóp tim, thuốc, sốc điện liên tục cho 

đến khi có nhịp tim lại. 

2.5.4. D: Diagnosis:  

Tìm nguyên nhân đưa đến ngưng tim 

 Mục đích: tìm NN có thể phục hồi,  điều trị riêng biệt 

 Đồng thời xem xét trên monitoring nhịp gì ? nhịp xoang, nhịp thất, rung thất, 

phân ly điện cơ, vô tâm thu,… 

 Xem xét các NN góp phần, có thể phục hồi và xử trí: 

 5H: 
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Hypovolemie 

Hypokalemie 

Hyperkalemie 

Hypoxemie 

Hypoglycemie 

 4T: 

Toxic 

Tamponade 

Tension pneumothorax 

Thrombosis 

3. Đánh giá hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn có hiệu quả: 

 Tim đập lại kéo dài > 20 phút 

 Có nhịp thở tự nhiên 

 Đồng tử co nhỏ lại, có phản xạ ánh sáng 

4. Chăm sóc sau cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn  

 Tái lập tuần hoàn sau ngưng HHTH: khi tim đập lại, mạch bắt được kéo dài > 

20 phút 

 Tối ưu hoá chức năng tim phổi và sự tưới máu cơ quan sinh tồn 

 Chuyển ngay BN đến khoa hồi sức tích cực 

 Xác định NN ngừng tim 

 Dùng các biện pháp để phòng ngừng tim tái phát 

 Đánh giá sự phục hồi về thần kinh 

 Đa số tử vong trong vòng 24 giờ đầu sau ngưng tim (tổn thương não và tim mạch 

không ổn định là yếu tố chính quyết định sự sống còn sau ngưng tim) 

5. Thực hành trong lâm sàng: 

 Đáp ứng sau hồi sức: 

 Phục hồi hoàn toàn 

 Vẫn hôn mê và suy chức năng các cơ quan 

 Theo dõi: 

 Monitoring theo dõi: M, HA, ECG, SpO2 

 Theo dõi lượng nước tiểu/ giờ, tri giác, nhiệt độ 
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 Theo dõi chức năng các cơ quan bằng xét nghiệm máu 

 Nằm đầu cao ít nhất 30 ° 

 Kiểm soát nhiệt độ cơ thể 

 Duy trì oxy đủ 

 Tránh tăng thông khí quá mức 

 Tránh giảm HA: duy trì HA tâm thu > 90mmHg 

 Truyền dịch, máu 

 Thuốc vận mạch 

 Tìm NN để điều trị 

 Đảm bảo chức năng sinh tồn: 

 Theo dõi tri giác theo thang điểm Glasgow, mức độ mê, có cải thiện dần? còn 

phản xạ mi mắt? 

 Đề phòng ngừng tim trở lại:  

  Trên monitoring nhịp chậm dần 

  Rung thất 

  HA thấp mặc dù đang dùng vận mạch, HA không đo được 

6. Chỉ định ngưng hồi sức 

6.1. Khi hồi sức > 60 phút mà không có kết quả 

6.2. Đồng tử giãn to, mất phản xạ ánh sang 

6.3. Trên ECG: vô tâm thu 
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 DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN HỒI SỨC CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đáp ứng chuyển hóa đối với các tình trạng bệnh lý nặng cần hồi sức được đặc 

trưng bằng những thay đổi trong chuyển hóa cacbonhydrat, mỡ và acid amin. Điều này 

gây ra tình trạng dị hóa, thoái giáng các protein thiết yếu, mỡ và cacbonhydrat phân tử 

lớn. Tình trạng suy dinh dưỡng đi kèm với bệnh lý nặng cần hồi sức có thể gây tác 

động âm tính trên nhiều hệ thống cơ quan. Điều này dẫn tới tăng thời gian nằm viện, 

tăng nguy cơ bị nhiễm khuẩn, suy giảm chức năng hô hấp, tăng thời gian phải thở máy 

và tăng tổng tỷ lệ tàn phế và tử vong. 

- Quá trình đánh giá nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân HSCC thường bị chậm trễ 

do tập trung vào xử trí cấp cứu ban đầu, xử trí nguyên nhân bệnh (phẫu thuật, điều trị 

sốc, đa chấn thương, nhiễm khuẩn nặng,…) 

1. Đối tượng bệnh nhân nặng trong HSCC 

- Bệnh nhân cao tuổi, suy dinh dưỡng bị mắc các bệnh cấp tính 

- Bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn 

- Bệnh nhân sau chấn thương nặng, sau phẫu thuật lớn, phẫu thuật đường tiêu hóa, 

biến chứng phẫu thuật, … 

- Bệnh nhân viêm tụy cấp nặng, sau ghép tạng. 

- Bệnh nhân đã có suy kiệt sẵn trước khi nhập HSCC. 

2. Mục tiêu của hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân HSCC 

- Cung cấp được một lượng calo và protein thích hợp để bù lại tình trạng mất đang 

tiếp diễn. Hạn chế và bảo tồn được các tổ chức của khối cơ thể. 

- Dự phòng stress oxy hóa, hỗ trợ liền sẹo vết thương. 

- Tạo điều kiện kích thích chức năng miễn dịch. 

3. Đánh giá thực trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân nặng 

- Tình trạng hiện tại của bệnh nhân: mức độ nặng của bệnh, hệ thống cơ quan bị tác 

động, rối loạn chuyển hóa, chức năng đường tiêu hóa và ảnh hưởng của các can thiệp 

thủ thuật khác nhau. 

- Quy trình đánh giá dinh dưỡng:  

 Khai thác tiền sử dinh dưỡng trước khi nhập viện (đặc biệt là khẩu phần dinh 

dưỡng gần đây). 
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 Tiền sử bị sút cân trong thời gian gần đây. 

 Chỉ số khối cơ thể (BMI: Body Mass Index) 

Tiêu chuẩn chẩn đoán suy dinh dưỡng ở người trưởng thành – ESPEN 2015 (Hội 

dinh dưỡng lâm sàng châu âu) 

1. BMI < 18,5 hoặc 

2. Sụt cân >10% hoặc sụt cân >5% / 3 tháng với: 

. BMI < 20 nếu dưới 70 tuổi 

. Chỉ số khối không mỡ <15 ở nữ và <17 ở nam. 

4. Nhu cầu năng lượng: 

  Năng lượng: 

- Đối với bệnh nhân sau phẫu thuật: 25kcal/kg/ngày 

- Bệnh nhân nặng hồi sức tích cực: 30kcal/kg/ngày 

5. Các xét nghiệm cận lâm sàng bổ sung: 

Xét nghiệm máu: protein, albumin, pre-albumin, điện di protein, điện giải đồ (kali, 

magie, phospho). 

II. XỬ TRÍ 

1. Dinh dưỡng qua đường tiêu hóa 

Ưu tiên sớm 24 giờ đầu cho phần lớn các trường hợp vì lợi ích lâm sàng đã được chứng 

minh qua các thử nghiệm. Lợi ích: bảo vệ tình trạng nguyên  vẹn của niêm mạc ruột, 

tránh sự xâm nhập của vi khuẩn vào tuần hoàn cửa và tuần hoàn hệ thống. 

- Những khó khăn, trở ngại trong nuôi dưỡng đường tiêu hóa cho bệnh nhân nặng: 

+ Sự dung nạp thức ăn qua sonde 

+ Chất lượng, công thức dinh dưỡng. 

+ Kỹ thuật(cách cho ăn, tốc độ). 

+ Dụng cụ và thiết bị dùng cho nuôi ăn. 

+ Ứ trệ thức ăn trong dạ dày, trào ngược, hít sặc, tiêu chảy,… làm hạn chế hiệu quả của 

dinh dưỡng qua sonde dạ dày. 

- Khắc phục trở ngại: 

+ Ống sonde nhỏ hơn, mềm hơn. 

+ Tránh cho ăn bolus. 

+ Dùng dạng nhỏ giọt hoặc liên tục thức ăn qua sonde dạ dày, qua máy đếm giọt. 
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+ Công thức dinh dưỡng phù hợp, theo dõi hợp lý. 

+ Cân nhắc đặt sonde nuôi dưỡng tới ruột non ( trường hợp sự làm rỗng dạ dày bị chậm 

trễ, liệt dạ dày sau mổ, bệnh trào ngược dạ dày thực quản nặng, viêm tụy nặng, lỗ dò dạ 

dày ruột phần gần, không dung nạp với dinh dưỡng qua dạ dày do nôn nhiều, thể tích 

tồn dư dạ dày lớn,…) 

- Công thức nuôi ăn: 

 Do bác sĩ dinh dưỡng phối hợp điều trị: soup xay, cháo dinh dưỡng : các dung dịch nuôi 

ăn qua sonde dạ dày pha chế sẵn, có chuẩn năng lượng sẵn, sữa có nồng độ đạm thủy 

phân cao ( sữa peptamen ), sữa dành cho bệnh nhân suy thận, đái tháo đường,… 

- Phối hợp dinh dưỡng qua tĩnh mạch kịp thời: 

Bổ sung dinh dưỡng tĩnh mạch sau 3 ngày của dinh dưỡng qua sonde không đạt đủ nhu 

cầu năng lượng.  

2. Điều chỉnh giảm nặng protein/máu, albumine/máu ở bệnh nhân 

HSCC 

a. Chỉ định 

- Chỉ định dùng albumine: giảm protein liên quan mất quá nhiều albumin trong 

trường hợp suy gan cấp, bỏng nặng, sốc do sốt xuất huyết, chấn thương, nhiễm trùng, 

nhiễm độc, viêm tụy cấp hoại tử xuất huyết. 

- Chỉ định dùng Biseko: giảm protein/máu, giảm albumine/máu, giảm globulin/máu, 

dự phòng chống các bệnh trùng và hội chứng suy giảm kháng thể. 

- Biseko là protein huyết tương người + IgG, IgM, IgA 

- Trường hợp sốc nhiễm khuẩn nặng, suy giảm miễn dịch nên dùng kết hợp albumin 

và biseko. 

b. Liều dùng 

- Albumin: tối đa 2g/kg 

- Biseko: người lớn: 100-200ml/ngày, trường hợp nặng 250-500ml/ngày ( mỗi 1 lít 

chứa: 50g protein huyết tương người trong đó có 31g albumin, 7g IgG; 1,4g IgA; 0,5g 

IgM. 

3. Dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch 

a. Chỉ định nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch 
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- Ưu tiên sớm (24 giờ) khi có chống chỉ định cho dinh dưỡng qua đường tiêu hóa, 

hoặc trì hoãn nếu có dinh dưỡng qua đường tiêu hóa, khi dinh dưỡng qua đường tiêu 

hóa không đạt đích năng lượng và đạm.  

- Chống chỉ định dinh dưỡng qua đường tiêu hóa: Tắc nghẽn ống tiêu hóa, liệt ruột, 

xuất huyết tiêu hóa, tiêu chảy hay nôn ói khó chữa, thiếu máu ruột, suy chức năng 

ruột(hội chứng ruột ngắn, viêm ruột do xạ), dò tiêu hóa trên, viêm tụy cấp nặng,… 

- Các đối tượng bệnh nhân nặng trong hồi sức cấp cứu (đã đề cập ở phần I); khi hệ 

tiêu hóa không hoạt động, khi ruột cần được nghỉ ngơi, khi nuôi dưỡng đường tĩnh 

mạch không đủ. 

b. Các thành phần nuôi dưỡng 

Nước 

< 10 kg: 100ml/kg 

10 – 20 kg: 50ml/kg 

> 20 kg: 30 – 40ml/kg 

- Sản phẩm từ Natriclorua 9%, Lactate ringer, Acetate ringer 

Glucose 

- Là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào và hạn chế sự tạo Glucose nội sinh của 

cơ thể. Truyền < 4mg/kg/ph với số lượng < 6 g/kg/24 giờ, bảo đảm Glucose/máu bình 

thường 

- (< 200mg/dL) tối thiểu 150g/24 giờ. 

- Nhược điểm khi chỉ dùng Glucose: Tăng sản xuất CO2; không dung nạp Glucose 

và tăng đường máu, tăng nhiễm trùng; dự trữ do tạo lipide gây ra gan nhiễm mỡ. 

- Loại Glucose sử dụng : Glucose 10%; 20%; 30% 

Lipide 

- Cung cấp năng lượng và các acide béo thiết yếu, cung cấp 20 – 40% năng lượng:  

- 1 – 1,5g/kg/ngày. 

- Loại lipide:  

- Dinh dưỡng mỡ/ bệnh nhân nặng: stress, sốc, chấn thương nặng, suy đa tạng: chất 

béo có omega 3 và omega 6 từ dầu olive: sản phẩm clinoleic 20%. 

- Lợi ích khi sử dụng lipide:  

 Ít nguy cơ tăng đường huyết 

 Ít nguy cơ tăng áp lực thẩm thấu do truyền nhanh 
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 Ít nguy cơ hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu 

 Ít nhu cầu dùng Insuline 

 Ít nguy cơ hạ đường huyết 

 Giảm tạo mỡ và quá trình thoái hóa mỡ gan 

 Ít nguy cơ rối loạn hô hấp 

Các khuyến nghị dùng nhũ dịch béo lipide trong hồi sức: 

Theo ESPEN Guideline 2009: 

- Nhũ dịch béo là phần quan trọng trong cung cấp năng lượng cho bệnh nhân hồi 

sức điều trị kéo dài (Grade B) 

- Dùng dạng LCT, MCT hay phối hợp, tốc độ an toàn 0,7-1,5g/kg trong 12-24 giờ. 

- Tỉ lệ năng lượng:  

- Đạm: Béo: Đường= 20%: 30%: 50% 

- Bảo tồn Nitrogen tối ưu: Nên dùng dạng hỗn hợp (tất cả trong một túi) truyền liên 

tục 24 giờ. 

Theo ASPEN/SCCM 2016: 

- Trì hoãn hay hạn chế dùng dùng nhũ dịch béo chứa hoàn toàn dầu nành (FA omega 

6) trong tuần đầu có chỉ định dinh dưỡng tĩnh mạch.  

Protein 

- Hậu quả của thiếu protein: Đề kháng kém với nhiễm khuẩn, chậm liền vết thương, 

phù, giảm chức năng các cơ quan. 

- Lượng protein trong cơ thể = 10% trọng lượng cơ thể. Khi mất > 20-30% protein 

của cơ thể bệnh nhân sẽ chết. 

- Nhu cầu protein: Bệnh nhân nặng, stress: 1,5 – 2g/ kg/ ngày (0,13 – 0,32 g N/ kg/ 

ngày) 

- 1g N = 6,25g protein. Khi nôn mất 2g N/L, dò tiêu hóa cao mất 2g N/L, dò hồi 

tràng mất 5g N/L. 

- Các sản phẩm chứa protein dùng cho bệnh nhân nặng có suy đa tạng nên dùng loại 

chuyên biệt. Đạm dùng cho bệnh nhân suy gan (morihepamin, aminoplasma Hepa, 

aminosteril N-Hepa,…). Đạm dùng cho bệnh nhân suy thận (Nephrosteril, Neoamiju, 

Kidmin,…) 

c. Lợi ích của dinh dưỡng tĩnh mạch đầy đủ các thành phần: Đạm + 

đường + lipid 
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- Thành phần dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ, năng lượng vào cơ thể sẽ cân bằng. 

- Giảm nhiễm trùng do không phải thay nhiều dây truyền dịch, giảm công làm việc 

của điều dưỡng. 

- Sản phẩm: Các dung địch túi 3 ngăn: Oliclinomel gồm: dung dịch Glucose, dung 

dịch aminoacids, nhũ dịch lipids (80% dầu olive + 20% dầu đậu nành) 

d. Các yếu tố vi lượng, vitamine 

- Vai trò  của các yếu tố vi lượng: Đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nội môi, 

hoạt động như các coenzyme, hoạt động chống oxy hóa, đảm bảo tính toàn vẹn của 

mô. 

- Sự cần thiết cung cấp  các yếu tố vi lượng ở bệnh nhân nặng do: 

 Lượng đưa vào không đủ 

 Giảm hấp thu 

 Tăng chuyển hóa 

 Phục hồi các vết thương 

 Nhu cầu bù đắp vào sự thất thoát: dò ruột gây mất kẽm, dò dịch mật gây mất 

đồng, dịch bỏng gây mất kẽm, đồng, Selenium,… 

Bảng: Nhu cầu các yếu tố vi lượng ở người lớn 

Nguyên tố 
Nhu cầu/người lớn 

(mg/ngày) 

Sắt (Fe) 0,5 – 5,0 

Kẽm (Zn) 2,5 – 4,0 

Đồng (Cu) 0,5 – 1,5 

Chronium (Cr) 0,01 – 0,02 

Manganese (Mn) 0,15 – 0,8 

Selenium (Se) 0,02 – 0,05 

Iodide (I) 0,07 – 0,3 

Fluoride (F) 0,5 – 1,0 

Molybedenum (Mo) 0,01 – 0,03 
 

(Theo 1. K.N. Jeejeebhoy, New Aspects of Clinical Nutrition (1993) 1-24 

           2. T.G. Baumgartner, Clinical Guide to Parenteral Micronutrition (1994)) 

Sử dụng vitamine trong nuôi dưỡng tĩnh mạch 
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- Bệnh nhân nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch cần được bổ sung vitamine 

thường xuyên 

- Chế phẩm đa vitamine phải được dễ dàng sử dụng chung với nuôi ăn đường tĩnh 

mạch. 

- Chế phẩm đa vitamine đường tĩnh mạch phải có đủ các yêu cầu: cung cấp đủ 

vitamine thiết yếu, dễ sử dụng, dễ kết hợp các phương pháp nuôi ăn khác, thành phần 

phải tương thích với nhu cầu của số đông bệnh nhân. 

- Sản phẩm đáp ứng nhu cầu trên đang được sử dụng: Cernevit với 12 vitamine. 

Cung cấp vitamine, các yếu tố vi lượng trong nuôi dưỡng tĩnh mạch:  

- Cần phải đánh giá cho từng bệnh nhân 

- Khi đường ruột của bệnh nhân hoạt động trở lại có thể đưa qua đường uống. 

- Xem xét các vitamine đưa qua đường tĩnh mạch hoặc tiêm bắp (vitamine K 1 lần/ 

tuần). 

- Vitamine cần phải đưa vào kết hợp vì nếu riêng lẻ nó có thể gây rối loạn toàn cơ 

thể. 

4. Biến chứng nuôi dưỡng đường tĩnh mạch 

- Cơ học: thrombosis, embolism, hoại tử da. 

- Nhiễm khuẩn: tụ cầu vàng, candida. 

- Chuyển hóa: hạ đường huyết, tăng đường huyết, cholestasis. 

Tránh biến chứng: 

- Tôn trọng nguyên tắc vô khuẩn 

- Nuôi dưỡng tĩnh mạch vào cùng thời điểm trong vòng 24 giờ 

- Thay bộ truyền hàng ngày 

- Không tiêm thuốc khác vào đường truyền nuôi dưỡng 

- Thử xét nghiệm: Na, K hàng ngày khi nuôi dưỡng đường tĩnh mạch 

 Ure, creatinin, Ca 2 lần/tuần 

 P, Mg, triglycerit 1 tuần/1 lần 

- Nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch phải được thực hiện qua cổng được 

thiết kế chuyên biệt trên catheter tĩnh mạch trung tâm để tránh gây các biến chứng tiềm 

tàng có liên quan với tình trạng không tương hợp với các thuốc dùng chung đường tĩnh 

mạch. Đường tĩnh mạch dưới đòn thường được ưa dùng do dễ duy trì chăm sóc và có 

tỉ lệ nhiễm khuẩn ít hơn. 



 

 

14 

 

 

  



 

 

15 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE, et al. ESPEN guidelines on enteral 

nutrition: intensive care. Clin Nutr. 2006;25;210-223. 

2. Martindale RG, McClave SA, Vanek VW, et al. American College of Critical 

Care Medicine, and the A.S.P.E.N. Board of Directors, Guidelines for the provision and 

assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of 

Critical Care Medicine and Executive Summary: Crit Care Med. 2009; 37; 1757. 

3. Montejo JC, Minambres E, Bordege L, et al. Gastric residual volume during 

enteral nutrition in ICU patients: the REGANE study. Intensive Care Med. 2010; 36; 

1386-1393. 

4. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G, et al.  ESPEN guidelines on parenteral 

nutrition: intensive care. Clin Nutr. 2009; 28: 387-400. 

5. Tiếp cận phác đồ HSCC “The Washington Manual of Critical Care 2ed” do 

PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh và PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn dịch tiếng Việt, ấn bản lần hai 

– 2012. “Dinh dưỡng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu”, trang 915-931. 

 

 



 

 

16 

 

 ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU BỆNH NHÂN HÔN MÊ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

1. Định nghĩa 

- Hôn mê là trạng thái giống như ngủ, không có ý thức nhưng không đáp ứng với 

kích thích. Hôn mê có thể do tổn thương não nặng nề hoặc do các nguyên nhân có thể 

đảo ngược hoặc có thể điều trị được. 

- Hôn mê xảy ra khi hệ thống lưới hoạt hóa lên (hệ thống dẫn truyền phức tạp từ cầu 

não đến trung não đến các nhân đồi thị và trán trước, cùng với các đường nối lan tỏa 

đến vỏ não) bị ảnh hưởng bởi các thương tổn cấu trúc đơn độc như nhồi máu não 

(NMN) hoặc u não – ngăn cản trực tiếp đến hệ thống dẫn truyền này ở phần trên thân 

não; các thương tổn vỏ não hai bên, nặng và lan rộng như xuất huyết não (XHN) nhiều 

ổ, hoặc do các rối loạn chuyển hóa gây ức chế chức năng vỏ não như do thuốc hoặc hạ 

đường huyết. 

2. Yếu tố nguy cơ 

- Biểu hiện suy yếu sức khỏe toàn thân: 

 Người già 

 Rối loạn chức năng nhận thức sẵn có 

 Bệnh thần kinh hay nội khoa sẵn có 

- Đang dùng các thuốc 

 Các thuốc kháng cholinergic (bao gồm meperidine và diphenhydramine) 

 Ngưng các thuốc ngủ không chủ ý 

- Ngưng rượu 

- Sốt/nhiễm trùng, đặc biệt ở người già 

- Rối loạn chuyển hoá nội sinh (ở trường hợp nặng hơn có thể gây hôn mê) 

- Đột quị trước đó 

- Sa sút trí tuệ 

- Các yếu tố nguy cơ phẫu thuật và vô cảm: 

 Bắt cầu tim phổi 

 Điều trị đau không đủ hay quá mức ở giai đoạn ngay sau phẫu thuật 

 Tiến hành phẫu thuật chỉnh hình rộng 
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3. Nguyên nhân 

a. Hôn mê trong các bệnh lý tổn thương mạch máu não 

- Thường gặp người già: có tiền sử tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu 

- Ở người trẻ: thường gặp xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch não, xuất huyết dưới 

nhện 

- Tắc mạch não (nhồi máu não): gặp ở bệnh nhân rung nhĩ, viêm nội tâm mạc nhiễm 

khuẩn, hẹp van hai lá. Lâm sàng là tình trạng hôn mê + hội chứng liệt khu trú + một 

bệnh lý tim mạch 

b. Hôn mê liên quan đến bệnh lý nhiễm trùng 

- Viêm màng não: hội chứng màng não có sốt cần chọc dịch não tủy sớm 

- Viêm não: có thể sốt cao, có tính chất dịch tễ, nước não tủy bình thường, thường 

kèm theo các triệu chứng ngoại tháp, cần chụp CT scan sọ não để giúp thêm cho chẩn 

đoán 

- Viêm tắc tĩnh mạch não: thường nhiễm trùng huyết tụ cầu, bệnh nhân sốt cao, co 

giật, ngoài da có ổ nhiễm trùng: nhọt ngoài da hoặc nhiễm trùng tiểu khung 

- Sốt rét ác tính: cơn sốt điển hình liên quan đến dịch tễ, cần tìm kí sinh trùng sốt rét 

và điều trị sớm 

c. Hôn mê liên quan đến bệnh lý có co giật 

- Cơn động kinh:có cơn co giật điển hình, có tiền sử cơn, trạng thái ý thức hoàng 

hôn sau co giật 

- Co giật do cơn hạ đường huyết: có dấu hiệu báo trước, cồn cào, tăng phản xạ gân 

xương, dấu hiệu bó tháp, thường gặp ở bệnh nhân đang dùng thuốc hạ đường huyết 

hoặc bệnh nhân đã có tiền sử co giật liên quan đến hạ đường huyết, điều trị thử bằng 

tiêm tĩnh mạch đường ưu trương, bệnh nhân tỉnh lại 

- Co giật do sản giật: thường gặp ở phụ nữ có thai 3 tháng cuối, có hội chứng nhiễm 

độc thai nghén. 

- Co giật liên quan bệnh lý khối choán chỗ gặp trong u não, áp xe não, soi đáy mắt 

thấy phù gai, chụp CLVT não khẳng định chẩn đoán. 

d. Hôn mê liên quan bệnh lý chuyển hóa 

- Hôn mê do biến chứng của bệnh ĐTĐ: hôn mê tăng áp lực thẩm thấu gặp trong 

tiểu đường típ 2, hôn mê nhiễm toan xê tôn gặp trong tiểu đường típ 1. 
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- Hôn mê gan: hôn mê kèm theo hội chứng suy tế bào gan, tăng áp lực tĩnh mạch 

cửa (xơ gan). 

- Hôn mê do hội chứng ure máu cao: gặp trong suy thận nặng, nhiễm toan nặng, ure, 

creatinin máu rất cao. 

- Hôn mê do rối loạn nước điện giải nặng: hạ natri máu , hạ kali, tăng canxi máu 

thường gặp trong các bệnh lý như: ỉa chảy cấp nặng, dùng lợi tiểu thải muối quá mức, 

các bệnh chuyển hóa nội tiết không được chẩn đoán và theo dõi. 

- Hôn mê trong các bệnh nội tiết thường gặp: suy giáp, suy thượng thận, hội chứng 

suy đa tuyến 

- Hôn mê liên quan với tính trạng sốc trụy mạch kéo dài: các bệnh lý sốc phản vệ, 

sốc giảm thể tích, sốc nhiễm khuẩn, sốc tim…thường kèm theo các rối loạn chuyển 

hóa nặng như toan chuyển hóa 

- Hôn mê liên quan đến suy hô hấp kéo dài thường có tăng CO2 và giảm nặng PaO2, 

các bệnh lý thường gặp: sau ngừng thở, ngừng tim sau hen phế quản ác tính, đợt cấp 

COPD nguy kịch, các bệnh lý tổn thương hô hấp trầm trọng, ARDS, suy đa tạng 

(MOFS)… 

e. Hôn mê liên quan đến bệnh lý ngộ độc 

- Thường gặp là ngộ độc thuốc ngủ, ở bệnh nhân trẻ, cơ liên quan đến các mâu thuẫn 

xung đột, hôn mê xảy ra đột ngột, kiểm tra có thể thấy thuốc thừa, gói thuốc, vỉ thuốc 

để lại..tính chất của hôn mê thường yên tĩnh, thở chậm, ngừng thở, đồng tử co. 

- Nhóm thuốc phiện và các loại ma túy: hôn mê đột ngột, tiền sử nghiện hút, tiêm 

chích: tím, đồng tử co nhỏ, thở chậm, có thể thấy vết tiêm chích, thử naloxon tĩnh mạch 

khẳng định chẩn đoán. 

- Các ngộ độc khác như ngộ độc phosphor hữu cơ có hôn mê thường rất nặng, gặp 

chủ yếu bệnh nhân là nông dân, trẻ, có hội chứng muscarin điển hình. Hôn mê do ngộ 

độc rượu, ngộ độc CO… 

f. Hôn mê trong bệnh lý chấn thương sọ não 

- Liên quan với chấn thương, hôn mê có thể xuất hiện ngay sau chấn thương (dập 

não) hặc hôn mê sau một khoảng thời gian từ lúc chấn thương (khoảng tỉnh) thường 

tổn thương kiểu tụ máu dưới màng cứng. 

4. Phân loại hôn mê 

a. Theo lâm sàng 
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Chia độ hôn mê (cổ điển) 

 Độ 1: Hôn mê nhẹ, làm được lệnh đơn giản (lẫn lộn) 

 Độ 2: Còn phản xạ tương ứng với kích thích đau; nhăn mặt, gạt tay (trạng 

thái lơ mơ). 

 Độ 3: Không có phản xạ tương ứng với kích thích đau, duỗi cứng mất não, 

ruồi cứng mất vỏ (hôn mê sâu) 

 Độ 4: Tình trạng chết não, mất hết các phản xạ. 

Bảng điểm Glasgow: 

Mở mắt  

Mở mắt tự nhiên 4 điểm 

Mở mắt khi gọi to 3 điểm 

Mở mắt khi gây đau 2 điểm 

Không mở mắt 1 điểm 

Cho điểm đáp ứng bằng tiếng nói tốt nhất  

Trả lời có định hướng tốt nhất 5 điểm 

Trả lời lẫn lộn 4 điểm 

Trả lời không phù hợp 3 điểm 

Không hiểu bệnh nhân nói gì 2 điểm 

Im lặng 1 điểm 

Cho điểm đáp ứng vận động tốt nhất  

Thực hiện đúng 6 điểm 

Định khu khi gây đau 5 điểm 

Co chi lại khi gây đau 4 điểm 

Gấp chi bất thường 3 điểm 

Duỗi chi 2 điểm 

Mềm nhẽo 1 điểm 
 

- Tổng điểm: 15 điểm 

- Tỉnh táo hoàn toàn: 15 điểm 

- Hôn mê sâu: 3 điểm 

- Thang điểm Glasgow không có ý nghĩa tiên lượng trong ngộ độc thuốc ngủ. 

b. Phân loại theo điện não đồ 

- Giai đoạn I: Alpha chậm, không cao, có nhiều sóng theta và delta một hình dạng, 

từng đợt phản ứng thường tăng. 

- Giai đoạn II: sóng alpha, còn phản ứng với kích thích mạnh 

- Giai đoạn III: Sóng delta lan tỏa, không có phản ứng 

- Giai đoạn IV: điện não đồ là đường thẳng. 
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II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

          a. Triệu chứng cơ năng, bệnh sử: 

- Hoàn cảnh xuất hiện hôn mê: từ từ, đột ngột, lần đầu hay tái phát… 

  - Bệnh sử: 

+ Hôn mê đột ngột gợi ý: XHN, xuất huyết màng não (XHMN), NMN thân não hoặc 

NMN đa ổ do thuyên tắc, chấn thương sọ não,… 

    + Lú lẫn hoặc sảng trước hôn mê thường gợi ý do độc tố (rối loạn chức năng các cơ 

quan hoặc nhiễm trùng, rối loạn điện giải hoặc do thuốc) 

    + Các thông tin quan trọng cần tìm: thuốc đang sử dụng, đặc biệt thuốc hạ đường 

huyết, thuốc chống co giật, thuốc tim, kháng đông; Bệnh sử về dị ứng hoặc phản ứng 

phụ của thuốc; Bệnh sử về chấn thương đầu, sốt, các bệnh lý khác hoặc các 

trie65uchu71ng thần kinh trước đó; Sử dụng thuốc gây nghiện. 

         b. Triệu chứng thực thể: 

Các triệu chứng toàn thân: 

 Cần lưu ý đánh giá ý thức, mức độ hôn mê 

 Các triệu chứng thông tin về nguyên nhân:  

Tăng huyết áp (THA) nhiều có thể hướng đến đột quỵ não hoặc bệnh não 

THA, sản giật,… 

Giảm huyết áp phản ánh tình trạng giảm thể tích, nguyên nhân tim mạch 

hoặc choáng nhiễm trùng. 

Sốt gợi ý nhiễm trùng toàn thân hoặc hệ thần kinh trung ương, tăng thân 

nhiệt ác tính, hội chứng ác tính do thuốc neuroleptic, hoặc hội chứng 

serotonin. Giảm thân nhiệt: sau tếp xúc lạnh, chết não. 

Xuất huyết da niêm, quanh mắt và vùng xương chũm thường do gãy sàn sọ. 

Máu tụ lan tỏa thường do rối loạn đông máu. 

Vàng da báng bụng có thể gặp trong hôn mê gan, bệnh não gan. 

Dấu cổ gượng hướng đến VMN hoặc XHMN,… 

Thăm khám thần kinh: 

 Đánh giá ý thức: Sử dụng thang điểm Glasgow 
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 Tính chất của hôn mê: yên lặng, vật vã 

 Tìm kiếm dấu hiệu thần kinh khu trú: liệt nửa người, liệt thần kinh sọ 

 Tìm kiếm các phản xạ bệnh lý: Hoffman, babinski, phản xạ gân xương 

 Phát hiện hội chứng màng não 

 Khám đồng tử: 

 Co nhỏ còn phản xạ: ngộ độc Morphin, thuốc ngủ 

 Đồng tử giãn một bên: xuất huyết não 

 Đồng tử giãn to, mất phản xạ ánh sang: tổn thương não nặng nề, 

dùng thuốc giãn đồng tử: atropine, scopolamine 

 Soi đáy mắt tìm tổn thương: xuất huyết, phù gai thị 

 Phát hiện tăng áp lực nội sọ: đau đầu, nôn, nhịp chậm, phù gai thị, tụt điểm 

Glasgow 

 Dấu hiệu tụt não trung gian: thở cheyne-stokes, đồng tử co nhỏ. 

 Tụt hạnh nhân tiểu não: ngừng thở, tụt huyết áp, đồng tử giãn 2 bên, mất 

hết các phản xạ và hôn mê sâu 

 

Về thăm khám bộ phận: 

 Khám phát hiện tăng huyết áp, các bệnh lý tim mạch khác như van tim, rung 

nhĩ và các loạn nhịp khác. 

 Các bệnh lý nội tiết, chuyển hóa: đái tháo đường, xơ gan, suy thận 

 Kiểu thở: 

 Cheyne-stokes: tụt não trên lều, hôn mê do chuyển hóa 

 Kiểu thở Kussmaul: nhiễm toan 

 Tăng thông khí: nhiễm toan chuyển hóa, tổn thương thân não cao 

 

Các bênh lý nhiễm trùng: nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm tắc tĩnh 

mạch xoang hang, thương hàn 

2. Cận lâm sàng: 

    a.Các xét nghiệm cơ bản cần làm: 

Xét nghiệm huyết học cơ bản 

 Sinh hóa có bản: đường máu, điện giải đồ, ure, creatinin, chức năng gan 
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 Cấy máu nếu nghi ngờ bệnh lý nhiễm trùng, tìm kí sinh trùng sốt rét nếu có 

yếu tố dịch tễ. 

 Xét nghiệm dịch não tủy: khi có hội chứng màng não, có nhiễm trùng rõ, 

hoặc nghi ngờ các tổn thương màng não khác. 

 Xét nghiệm chất nôn, nước tiểu, máu tìm kiếm độc chất nếu nghi ngờ liên 

quan ngộ độc. 

 Điện tâm đồ thường quy khi có các yếu tố lâm sàng liên quan đến bệnh lý 

tim mạch. 

 Điện não đồ: tìm động kinh, hôn mê gan, hôn mê do thuốc ngủ 

 Soi đáy mắt thường quy 

b. Hình ảnh học: 

- Chụp phim sọ thường tìm sơ bộ tổn thương xương sọ khi nghi ngờ chấn thương 

sọ não 

- Chụp CT scan sọ não: nên chỉ định sớm nếu các thăm khám khác không đủ giúp 

chẩn đoán. 

- Chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp mạch não (DSA) được chỉ định trong những 

hợp cụ thể để giúp quyết định chẩn đoán. 

3. Chẩn đoán xác định  

           a. Về lâm sàng: 

 Một tình trạng mất ý thức 

 Một tình trạng mất sự thức tỉnh 

 Các rối loạn thần kinh thực vật như: 

 

           b. Rối loạn hô hấp: 

 

 Nhịp thở nhanh sâu 

 Nhịp thở nhanh nông 

 Ngừng thở nếu tổn thương não quá lớn 

 Nhịp thở Cheyne-stokes 

 

 c. Rối loạn tuần hoàn: xanh tái, mạch nhanh, tăng huyết áp, cuối cùng là tụt 

huyết áp 
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4. Chẩn đoán phân biệt 

4.1. Chết não: Mất chức năng não và thân não nặng không hồi phục: hôn mê, mất các 

phản xạ thân não, thử nghiệm ngưng thở bất thường, nguyên nhân hôn mê rõ ràng. 

  4.2. Trạng thái thực vật(TTTV): Sau vài ngày hôn mê, bệnh nhân có biểu hiện như tỉnh 

từng lúc, thở tự nhiên và có các phản xạ tiên phát hoặc mắt xoay vòng. Tổn thương não 

nặng, kéo dài. 

 4.3. “Hội chứng khóa trong”: Giống TTTV và không thể cử động các chi, mặt hoặc liếc 

nhìn. Cử động mắt dọc và chớp mắt còn chứng minh rằng sự giao tiếp và chức năng não 

vẫn còn. Do tổn thương nặng cầu não hoặc liệt nặng thần kinh cơ như Guillain-Barré. 

   4.4. Các tổn thương đồi thị: Thương tổn hai bên ngăn cản các nhân trong phiến đồi thị 

của hệ thống lưới hoạt hóa hoặc các phóng chiếu của nó đến thùy trán gây sự không chú 

ý, không đáp ứng nhưng vẫn ở trạng thái tỉnh. 

  4.5. Không đáp ứng căn nguyên tâm lý: Chẩn đoán loại trừ.Loại trừ ngộ độc thuốc; 

Phản xạ thân não và thở tự nhiên còn nguyên vẹn và không dấu thần kinh cục bộ. EEG 

bình thường của trạng thái tỉnh. 

I. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

(1) Giảm tổn thương não thêm 

(2) Điều trị nguyên nhân hôn mê 

(3)Điều trị nâng đỡ 

2. Giảm tổn thương não thêm 

a. Kiểm soát chức năng hô hấp 

 Khai thông đường thở: hút đờm dãi, lấy dị vật từ miệng và đường hô hấp, 

đặt tư thế đầu nghiêng an toàn tránh tụt lưỡi,sặc. Nếu cần đặt canyl miệng. 

 Cung cấp oxy: cho bệnh nhân thở oxy kính mũi hoặc mặt nạ, theo dõi sát 

tình trạng hô hấp, nhịp thở, độ bão hòa oxy mao mạch (SpO2). 

 Đặt ống nội khí quản: nếu bệnh nhân thở oxy không có kết quả, bệnh nhân 

hôn mê sâu (Glasgow <=8điểm), ứ đọng đờm dãi. 

 Thông khí nhân tạo: chỉ định cho tất cả bệnh nhân sau khi đặt nội khí quản 

có tình trạng suy hô hấp không cải thiện hoặc bệnh nhân có dấu hiệu tăng áp 

lực nội sọ, bệnh nhân vật vã, kích thích cần dùng thuốc an thần. 
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b. Kiểm soát chức năng tuần hoàn 

 Kiểm soát tốt tình trạng huyết động để đảm bảo tưới máu não. 

 Nếu bệnh nhân có tăng huyết áp: cần sử dụng các thuốc hạ huyết áp hợp lý, 

duy trì huyết áp gần với huyết áp nền. 

 Nếu bệnh nhân có tụt huyết áp, trụy mạch, sốc: đảm bảo kiểm soát huyết 

động nếu có giảm khối lượng tuần hoàn cần bù dịch, hoặc truyền máu nếu 

có chỉ định, sử dụng thuốc vận mạch khi đã bù đủ khối lượng tuần hoàn. 

c. Cân bằng nước điện giải 

 Cân bằng nước và natri là quan trọng nhất, nhưng tránh điều chỉnh quá 

nhanh, vì sẽ gây phù não. 

d. Cân bằng toan kiềm 

- Cũng tránh điều chỉnh toan kiềm quá nhanh. 

 Khi bệnh nhân có toan chuyển hóa nặng, có thể truyền bicarbonate, lọc 

máu… 

e. Chống phù não và tăng áp lực nội sọ 

 Lý tưởng nhất là phải đo và theo dõi được áp lực nội sọ, tăng thông khí, tư 

thế nằm đầu cao 30- 45 độ (nếu không tụt huyết áp), truyền dung dịch ưu 

trương: manitol, natriclorua 3%. 

f. Chống co giật 

 Có thể cho diazepam 10 mg tiêm tĩnh mạch, Phenobarbital tiêm bắp, 

Propofol truyền tĩnh mạch. Cần kiểm soát tốt co giật đồng thời với kiểm soát 

tốt về hô hấp. 

3. Điều trị nguyên nhân hôn mê 

3.1. XHN 

Điều chỉnh ngay tình trạng rối loạn đông máu, ổn định huyết áp, tình trạng tăng áp lực 

nội sọ…Hội chẩn ngoại thần kinh, cân nhắc chụp DSA. 

3.2. Bệnh nhân hôn mê có sốt hoặc hội chứng nhiễm trùng: 

Tìm ổ nhiễm trùng, cấy máu, cấy nước tiểu, X quang phổi, chọc dò dịch não tủy để loại 

trừ VMN, sử dụng ngay kháng sinh phổ rộng. Nếu có chống chỉ định chọc dò dịch não 

tủy, cần làm ngay CTScan não. Trong trường hợp đặc biệt viêm não Herpes simplex, 

MRI có thể giúp phát hiện thương tổn vùng thái dương. 

3.3. Bệnh nhân hôn mê có dấu hiệu thần kinh khu trú: 
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Loại trừ XHN trên CT Scan não. Nếu CT Scan não bình thường, chụp MRI khi tình 

trạng bệnh nhân ổ định; đo EEG,… 

3.4. Bệnh nhân hôn mê không có dấu hiệu thần kinh khu trú: 

Sau các tiếp cận ban đầu, xem xét dùng Naloxone hoặc Flumazenil nếu nghi ngờ ngộ 

độc thuốc narcotic hoặc benzodiazepine. 

Nếu không bằng chứng ngộ độc hoặc chuyển hóa nên thực hiện CT Scan hoặc MRI sọ 

não khi bệnh nhân ổn định, hoặc đo EEG,… 

 4. Các biện pháp điều trị khác 

 Thông đái 

 Chống loét, lật trở bệnh nhân, vận động trị liệu 

 Chống ự đọng tĩnh mạch, chống viêm tắc tĩnh mạch (dùng heparin trọng 

lượng phân tử thấp nếu không có chỉ định) 

 Bảo vệ mắt bằng kháng sinh nhỏ mắt. 

 Chăm sóc hô hấp, hút đờm dãi, kháng sinh chống bội nhiễm phổi 

 Điều trị tăng thân nhiệt hoặc hạ thân nhiệt 

 Đảm bảo đủ năng lượng: lựa chọn đường nuôi dưỡng thích hợp: đường 

miệng, qua ống thông dạ dày, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch 

 Cần kiểm soát tốt các nhiễm trùng cơ hội (bội nhiễm) đặc biệt là viêm phổi 

và nhiễm trùng tiết niệu, cần sử dụng kháng sinh hợp lý. 

 Lọc máu và giải độc:Thường áp dụng cho bệnh nhân do ngộ độc thuốc ngủ 

như Gardenal, các ngộ độc khác có thể dùng thuốc giải độc đặc hiệu. 

5. Biến chứng 

 - Trạng thái thực vật 

- Chết não 

- Tử vong 

6. Phòng ngừa 

 Một chiến lược phòng ngừa căn bản đối với các bệnh nhân ở nhóm nguy cơ cao, 

những người chuẩn bị cho phẫu thuật hay được nhập viện. Tránh các yếu tố nguy 

cơ khi có thể 

 Đo lượng hoạt động và định hướng một cách đều đặn để làm giảm các yếu tố nguy 

cơ có thể giảm số lần và độ nặng của các giai đoạn của lú lẫn và mê sảng ở bệnh 

nhân già. 



 

 

26 

 

 Tránh các thuốc và rượu 

 Đội mũ bảo hiểm khi lái xe motor hay xe máy 

 Đeo đai khi ngồi ghế ở xe ô tô. 

 Hướng dẫn hoạt động thể thao an toàn. 
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 VIÊM PHỔI DO NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN 

II. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa  

1.1. VPBV, VPTM và VPCSYT: 

+Viêm phổi bệnh viện (VPBV) (hospital acquired pneumonia - HAP, nosocomial 

pneumonia - NP): là viêm phổi xảy ra sau 48 giờ nhập viện mà trước đó không có triệu 

chứng hô hấp hay nhiễm trùng và không có tổn thương mới hay tiến triển trên X quang 

ngực trước 48 giờ nhập viện.  

+ Viêm phổi kết hợp thở máy (VPTM)(ventilation associated pneumonia – VAP): 

là viêm phổi xảy ra sau 48 -72 giờ thở máy. Đây là hình thái viêm phổi thường xảy ra 

khi bệnh nhân nằm tại phòng săn sóc đặc biệt (ICU). 

+Viêm phổi kết hợp với chăm sóc y tế (VPCSYT) (healthcare associated 

pneumonia – HCAP): là hình thái viêm phổi cũng được xem như là một bộ phận của 

VPBV do phổ vi khuẩn tương tự như VPBV thực sự. Khi bệnh nhân được chăm sóc hay 

điều trị như sau bị viêm phổi được xem là VPCSYT: 

• Đã nhập viện > 48 giờ trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhiễm trùng. 

• Cư trú trong nhà dưỡng lão hay trung tâm chăm sóc dài hạn. 

• Được điều trị kháng sinh tiêm mạch, hóa trị trong thời gian gần đây hay chăm 

sóc vết thương trong vòng 30 ngày. 

• Chạy thận nhân tạo tại bệnh viện hay tại đơn vị chạy thận. 

+ Viêm phổi kết hợp với thở máy khởi phát sớm : Là VP xuất hiện trong vòng 4 

ngày từ lúc đặt NKQ hay thở máy. Thường do các vi khuẩn còn nhạy cảm với KS, tiên 

lượng thường tốt. 

+ Viêm phổi kết hợp với thở máy khởi phát muộn: là VP xuất hiện sau 5 ngày đặt 

NKQ hay thở máy, thường do VK đa kháng, tiên lượng xấu. 

1.2. VPBV nặng: là VPBV có một trong những tiêu chuẩn sau : 

• HA max < 90 mmHg hay HA min < 60 mmHg. 

• Suy hô hấp (thở máy hay cần FiO2 > 35% để duy trì SpO2 > 90 mmHg). 

• Cần điều trị vận mạch > 4 giờ. 

• Nước tiểu < 20 ml/giờ hay < 80 ml/giờ trong hơn 4 giờ. 

• Suy thận cấp cần lọc thận. 
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• Tiến triển nhanh trên X quang, viêm phổi nhiều thùy hay tạo áp xe. 

1.3. Các yếu tố nguy cơ của viêm phổi bệnh viện: 

1.3.1. Yếu tố liên quan đến bản thân người bệnh:  

- Tuổi > 60 

- Mắc các bệnh mạn tính như suy thận mãn có thẩm phân phúc mạc, COPD. 

- Suy dinh dưỡng, giảm albumine máu. 

- Suy giảm chức năng các cơ quan (suy thận, gan, tim...) 

- Hút thuốc lá gói/năm> 40 là nguy cơ viêm phổi hậu phẫu. 

- Cổ ngắn, độ dài thanh quản ≤  4cm 

1.3.2. Yếu tố liên quan đến bệnh viện:  

- Bệnh nhân trải qua phẫu thuật bụng, ngực... 

- Đã sử dụng kháng sinh trước kỳ bệnh nàyvài ngày, có dùng thuốc ức chế 

miễn dịch. 

- Điều trị ở các đơn vị hồi sức tích cực. 

- Dùng thuốc nhóm kháng H2-Histamin. 

- Dùng Dopamin hoặc Dobutamin ≥ 5 microgram/phút; dùng Bacbiturat 

trong tăng áp lực nội sọ; dùng thuốc chống loạn nhịp hoặc thuốc hạ huyết áp đường tĩnh 

mạch. 

1.3.3. Yếu tố liên quan đến trang thiết bị: 

- Đặt nội khí quản, thông khí cơ học ≥ 2 ngày. 

- Điều trị khí dung. 

- Trong phòng có máy hút ẩm. 

- Nuôi dưỡng qua sonde mũi-dạ dày, sonde đặt vào ruột. 

- Đặt máy theo dõi áp lực nội sọ. 

- Nội soi phế quản. 

1.3.4. Các yếu tố làm tăng nguy cơ hít sặc : 

- Hôn mê bất kỳ nguyên nhân nào. 

- Liệt dây thần kinh hồi thanh quản, liệt dạ dày. 

- Tư thế bệnh nhân. 

1.3.5. Các yếu tố nguy cơ mắc phải vi khuẩn kháng thuốc : 

- Điều trị kháng sinh trước đó trong vòng 90 ngày. 

- Ngày nhập viện thứ 5 trở đi. 
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- Tần suất của đề kháng kháng sinh trong cộng đồng hay tại đơn vị điều trị 

trong bệnh viện. 

- Hiện diện yếu tố nguy cơ của viêm phổi tại nơi săn sóc y tế (HCAP): nhập 

viện trước đó từ 2 ngày đến 90 ngày, lưu trú tại nhà điều dưỡng hay chăm sóc đặc biệt, 

có truyền dịch tại nhà bao gồm cả kháng sinh, chạy thận nhân tạo trong vòng 30 ngày, 

săn sóc vết thương tại nhà, thành viên trong gia đình có vi khuẩn đề kháng kháng sinh . 

- Suy giảm miễn dịch mắc phải hay do điều trị. 

2. Nguyên nhân : 

Tác nhân gây bệnh thay đổi tùy bệnh viện, ngay cả trong cùng một bệnh viện tác 

nhân gây bệnh cũng thay đổi tùy khoa phòng, thay đổi tùy theo từng giai đoạn nghiên 

cứu. Do đó cần có những khảo sát thường xuyên những đặc điểm vi sinh tại các khoa 

phòng cũng như xu hướng đề kháng kháng sinh mà có những biện pháp điều trị hợp lý 

VPBV. 

CÁC TÁC NHÂN GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN THƯỜNG GẶP 

Theo NISS ( National Nosocomial infection Surveillance System) 

Tác nhân do vi trùng Tầnxuất  % Nguồn vi trùng 

Viêm phổi khởi phát sớm: 

S. pneumonia 

H. influenza 

 

5- 20 

< 5- 15 

 

Nội sinh, từ BN khác 

Do dịch tiết đường hô hấp 

Viêm phổi khởi phát trể 

Vi khuẩn Gr(-) , ái khí 

P. aeruginosa 

Enterobacter spp 

Acinetobacter spp 

K. pneumoniae 

S. marcescens 

E. coli 

≥ 20- 60 Nội sinh, các BN khác, môi trường, 

cho ăn đường ruột, nhân viên y tế, dụng 

cụ y tế, thiết bị y tế 

Cầu trùng Gram (+) 

S. aureus 

20- 40 Nội sinh,  nhân viên y tế, môi trường 
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Viêm phổi khởi phát sớm và khởi phát 

trể 

Vi trùng yếm khí 

Legionella spp. 

M. tuberculosis 

Viruses 

0 – 35 

 

0 – 10 

 

 

< 1 

Nội sinh 

 

Nước dựng trong các dụng cụ mang đi  

(portable water), từ bồn tắm, faucets, 

 

Nội sinh, các BN khác, khoa phòng 

Influenza A và B < 1 Của các BN khác, khoa phòng 

Respiratory syncytial virus Nấm / Ký 

sinh trùng 

Aspergillus spp. 

Candida spp. 

P. carinii 

< 1 

 

< 1 

< 1 

< 1 

Của các BN khác, khoa phòng, fomites 

 

Trong không khí, cấu trúc 

Nội sinh, các BN khác, khoa phòng 

Nội sinh, các BN khác ? 

Tại Việt Nam, theo tổng kết của Bộ Y Tế về tình hình nhiễm trùng bệnh viện cũng 

rất đáng lo ngại do vi khuẩn ngày càng kháng nhiều thuốc đặc biệt tại những bệnh viện 

lớn. 

   Tại BV Chợ Rẫy, nhiều nghiên cứu về VPBV cũng đã được tiến hành. Những vi 

khuẩn thường gặp trong bệnh viện là P.aeruginosa 26- 40%, Acinetobacter 

baumannii 37- 46%, K. pneumoniae 11-26%, E. coli 5,9-26%, S. aureus 5,9-17,6% . 

 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

1.1. Toàn thân: 

- Sốt: là triệu chứng thường gặp 

- Dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc: môi khô, lưỡi dơ, mệt mỏi, chán ăn. 

1.2. Cơ năng: 

-Ho khạc đàm, trắng, mủ xanh hay vàng, hoặc máu 

- Đau ngực thường bên tổn thương 

- Khó thở: thở nhanh và thở nông. Mức độ khó thở tùy thuộc mức độ tổn thương, 

càng rộng càng nhiều, đặc biệt gây ápxe vỡ vào màng phổi gây Tràn dịch, TKMP. 

1.3. Thực thể: 

- Ran ẩm là triệu chứng cơ bản 
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- Hội chứng đông đặc phổi cũng xuất hiện 

+ Chú ý : triệu chứng của viêm phổi thường bị che lấp bởi bệnh lý khác, ví dụ: 

nhiễm độc, dị ứng thuốc, xẹp phổi, nhồi máu phổi, suy hô hấp, suy tim sung huyết, viêm 

khí phế quản. Ngoài ra, viêm phổi do hít sặc phải dịch dạ dày rất khó phân biệt với viêm 

phổi do vi khuẩn. 

+  Dịch tiết của  khí quản là mủ và có thâm nhiễm mớivà/ hay thâm nhiễm dai 

dẳng trên phim X quang tim phổi mà không thể giải thích được nguyên nhân khác.  

+ Gia tăng nhu cầu O2  

+Sốt >38,3O C, tăng bạch cầu máu (> 104/mm3 hay giảm bạch cầu (< 

4.000/mm3).  

+ Có tác giả đề nghị dùng CPIS nhằm  theo dõi tình trạng nhiễm trùng phổi ở 

BN có thở máy để thiết lập chế độ điều trị kháng sinh sớm cho các đối tượng này. Tiêu 

chuẩn CPIS (clinical pulmonary infection score): sốt, tăng bạch cầu máu, cấy đàm (+), 

X quang phổi thay đổi xấu đi, PaO2/FiO2, cấy bán định lượng dịch hút từ khí quản có 

hay không có nhuộm gram thì nên thiết lập chế độ điều trị kháng sinh và theo dõi thêm 

3 ngày. Nếu điểm CPIS vẫn ≤ 6 thì có thể ngưng kháng sinh. 

2. Cận lâm sàng: 

- Xquang phổi:  thâm nhiễm cũ rộng ra hoặc xuất hiện thâm nhiễm mới, tổn thương 

đông đặc, hang, tràn dịch màng phổi. 

- Siêu âm màng phổi giúp hổ trợ chẩn đoán tràn dịch màng phổi và chọc dịch màng 

phổi. 

- Chọc dò dịch màng phổi. 

- Phân lập được mầm bệnh từ bệnh phẩm lấy bằng chọc hút qua khí quản, chải phế 

quản, hoặc sinh thiết phế quản. 

- Cấy định lượng dịch rửa phế quản cho kết quả (+) nếu có mọc 10.000 khúm 

VT/ml dịch rửa (tương đương 105 – 106khúm vi trùng/ml đàm), cấy dịch hút từ ống nội 

khí quản:cấy mẫu bệnh phẩm chải PQ có đầu bảo vệ (PSB : protected speciment Brush)  

- Cấy máu dương tính. 

- Phân lập được virus hoặc kháng nguyên virus từ dịch tiết đường hô hấp. 

- Kháng thể dương tính hoặc hiệu giá kháng thể IgG tăng 4 lần. 

- Có bằng chứng mô bệnh của viêm phổi. 

3. Chẩn đoán xác định: 



 

 

32 

 

Năm 2004 theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) thì 

viêm phổi phải có một trong các tiêu chuẩn sau: 

3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng: 

• Tổn thương mới hay tiến triển trên X quang ngực ≥ 48 giờ nhập viện và ít nhất 

2 tiêu chuẩn sau: 

• Đàm mủ 

• Sốt > 38,5o C hay < 35o C 

• Bạch cầu máu > 10.000/mm3 hay < 1.500 / mm3. 

• Giảm PaO2 

Nếu không có các dấu hiệu trên thì không cần nghiên cứu thêm và chỉ cần theo 

dõi. Nếu có hai hay nhiều hơn dấu hiệu trên, chúng ta nên đánh giá phim X quang ngực 

(thâm nhiễm phế nang, hình ảnh phế quản hơi, tổn thương tiến triển). 

3.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán vi sinh:  

Cấy định lượng đàm đường hô hấp dưới. 

Chất tiết nội khí quản: > 1 x 106 cfu/ml. 

Chải có bảo vệ: > 1 x 103 cfu/ml. 

Dịch rửa phế quản – phế nang: > 1x 104 cfu/ml. 

Hoặc phân lập vi khuẩn từ cấy máu hay dịch màng phổi. 

Khác với viêm phổi cộng đồng, VPBV thường do những tác nhân kháng thuốc 

cao, thậm chí đa kháng kháng sinh và tử vong cao nên cần có thái độ hết sức tích cực 

trong tiếp cận chẩn đoán và điều trị thích hợp nhằm hạn chế tử vong do VPBV. 

Vai trò của phương pháp cấy định lượng chất tiết đường hô hấp dưới là không 

bàn cãi trong chẩn đoán viêm phổi bệnh viện hay viêm phổi thở máy. 

Tuy nhiên, trong VPTM, độ tin cậy của cấy định lượng dịch hút khí quản (tracheal 

aspiration - TA), hút dịch rửa phế quản –phế nang qua nội soi phế quản ống mềm hay 

hút qua catheter đưa sâu xuống tận phế quản nhỏ (plugged telescoping catheter - PTC) 

trong chẩn đoán VPTM vẫn còn nhiều tranh cãi. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. ĐT triệu chứng:  

Hạ sốt, giảm đau, chống khó thở 

2. ĐT các biến chứng: 

 - Suy hô hấp 
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 - Nhiễm khuẩn huyết 

 - Sốc 

 - Tràn dịch, mủ, khí màng phổi 

3.  ĐT các bệnh kèm theo: 

Tiểu đường, suy tim, suy thận…. 

4.  Kháng sinh : 

Tiếp cận BN viêm phổi 
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NGHI NGỜ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN 

CẤY BỆNH PHẨM TỪ ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI (ĐÀM, DỊCH PQ, 

DỊCH PQPN, DỊCH MÀNG PHỔI) BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH 

LƯỢNG HAY BÁN ĐỊNH LƯỢNG 

ĐIỀU TRỊ THEO KINH NGHIỆM 

 

NGÀY 2 & 3 KIỂM TRA KẾT QUẢ CẤY VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG 

LÂM SÀNG (NHIỆT ĐỘ, BẠCH CẦU, XQ PHỔI, NHU CẦU OXI, 

TÍNH CHẤT ĐÀM, HUYẾT ĐỘNG, CHỨC NĂNG CƠ QUAN) 

TÌNH TRẠNG CẢI THIỆN SAU 48 – 72 GIỜ 

KHÔNG CÓ 

CẤY(-) CẤY(+) CẤY(-) CẤY(+) 

ĐI TÌM NGUỒN 

BỆNH KHÁC, 

BIẾN CHỨNG, 

CHẨN ĐOÁN, Ổ 

NHIỄM TRÙNG 

NƠI KHÁC 

ĐIỀU 

CHỈNH 

LẠI 

KHÁNG 

SINH 

ĐT TIẾP 

KHÁNG SINH 

ĐANG SỬ 

DỤNG, SAU 1 

TUẦN ĐÁNH 

GIÁ LẠI 

XUỐNG THANG 

ĐT KHÁNG SINH 

THEO KSĐ, 

THỜI GIAN ĐT 1 

TUẦN ĐÁNH 

GIÁ LẠI 



 

 

35 

 

3.3. Điều trị ban đầu theo kinh nghiệm VPBV ở những bệnh nhân không có yếu 

tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng đa thuốc 

Vi trùng có khả năng gây bệnh Kháng sinh đề nghị 

Streptococcus Pneumoniae  

Hemophilus Influenzae 

Staphylococcus nhạy cảm với 

Methicillm. 

Vi trùng đường ruột gram(-) 

không đề khángkháng sinh :  

E .Colie 

Klebsella Pneumoniae. 

Enterobacter spec.  

Proteus spec.  

Serratia marcecens 

Cephalosporin thế hệ 3(Ceftriazone..) 

Hayβ-lactam /β-lactamase Ampiciline/Sulfactam, 

Piperacilline/Tazobactam ...) 

HayErtapenem 

Bảng 1 

4.2 Điều trị ban đầu theo kinh nghiệm VPBV ở những bệnh nhân có yếu tố nguy 

cơ nhiễm vi khuẩn kháng đa thuốc  

Vi trùng có khả năng gây bệnh Phối hợp thuốc 

Vi trùng được nêu ở bảng 1 và các vi 

trùng kháng đa thuốc 

Pseudomonas aeruginosa 

Klebsiella pneumoniae(ESBL+) 

Acinetobacter sppStaphylococcus 

kháng Methicillin 

Legionella Pneumophila 

Cephalosporin chống Pseudomonas 

(Cefepim, ceftazidime) 

HayCarbapenem chống Pseudomonas ( 

Imipenem hay Meropenem) 

Hayβ-lactam/β-lactamase inhibitor 

(piperacillin - tazobactam) 

Kết hợp với Fluoroquinolone chống 

pseudomonas ( Ciprofloxacin hay 

Levofloxacin) 

HayAminoglycoside(Amikacin, Gentamicin, 

hay Tobramycin) 

Kết hợp vớiLinezolid hay Vancomycin I 
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                                               Bảng 2 

Thời gian điều trị trung bình 2 tuần 

• Điều trị thích hợp: là điều trị kháng sinh mà vi khuẩn còn nhậy cảm 

• Điều trị đầy đủ: là điều trị thích hợp + liều tối ưu, đường dùng đúng, kháng sinh 

thâm nhập vào mô nhiễm trùng và phối hợp kháng sinh nếu cần. 

4.3 Những kháng sinh mới được sử dụng trong VPBV và VPTM 

• Televancin:1532 bệnh nhân VPBV do vi khuẩn gram dương được nghiên cứu 

ngẫu nhiên, mù đôi trong đó có 290 MRSA. Tỉ lệ điều trị khỏi trong nhóm televancin là 

82.4% và nhóm vancomycin 80,7%. Kết quả VPBV do MRSA là 74,8%/televancin và 

74,7%/vancomycin. Trong nhóm BN MRSA có MIC ≥ 1 mg/l, televancin đạt hiệu quả 

87.1% so với 74,3 % của vancomycin. 

• Ceftaroline: một cephalosporine thế hệ 3 có hoạt tính chống MRSA. Một 

nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng pha 3 so sánh ceftriaxone và ceftaroline trên BN VPCĐ 

nhẹ-vừa, kết quả khỏi 74,1%/cefteroline và 58,8%/ceftriaxone. 

• Tigecyclin:Tigecycline là kháng sinh glycylcycline, tương tự tetracyclines. 

Có hoạt tính chống MRSA in vitro, VK sinh ESBL và Acinetobacter species. Hoạt tính 

kháng P.aeruginosa hạn chế. Thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, mù đôi sử dụng 100 mg 

tigecycline sau đó 50 mg mỗi 12 giờ +/- ceftazidime nhằm bao phủ Pseudomonas so với 

imipenem +/- vancomycin. ¼ BN có VPTM. Kết quả khỏi là 47.9%/ tigecycline và 

70.1%/ imipenem. Đáp ứng lâm sàng trong nhóm BN MRSA cả thở máy và không thở 

máy, hiệu quả kém trong nhánh tigecyclin so với nhánh imipenem. Hiệu quả hiệp đồng 

của imipenem và vancomycin tạo nên sự khác biệt này. Nhóm BN VPTM do 

Acinetobacter sp. Tỉ lệ đáp ứng lâm sàng của tigeclyclin là 57.1% so với 94.7% của 

imipenem. 

• Colistin:Colistin trở lại là thuốc mới trong điều trị VPBV, VPTM do vi khuẩn 

gram âm đề kháng nhanh chóng với nhiều kháng sinh, kể cả kháng sinh phổ rộng như 

nhóm Carbapenem.  

Liều colistin thay đổi từ 2 – 9 triệu đơn vị (IU) mỗi 8 giờ, cần điều chỉnh 

trong suy thận. Với liều rất cao, suy thận xảy ra 20% và thường hồi phục. 

Chưa nghiên cứu ngẫu nhiên, đối chứng của colistin trên BN VPBV. Một số 

nghiên cứu nhỏ cho thấy tỉ lệ thành công 32,5% và cải thiện thêm 28%. Tỉ lệ tử vong 

42%. Khi sử dụng bổ sung colistin PKD làm giảm tỉ lệ tử vong 23% so với 42% tử vong 
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do mọi nguyên nhân khi dùng colistin TM. Hạn chế của colistin là không có nồng độ 

trong dịch rửa phế quản –phế nang ở BN nặng. Trong nghiên cứu dược động học của 

colistin Methanesulfonate và Colistin sau khi truyền tĩnh mạch trên bệnh nhân nhiễm 

trùng nặng do vi khuẩn gram âm Plachouras và cs nhận định với liều 3 triệu đơn vị 

truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ sẽ cần đến 48 giờ mới đạt được nồng độ huyết thanh ngang 

MIC của vi khuẩn A.baumannii và với liều 12 triệu đơn vị sẽ đạt được nồng độ mong 

muốn trong 6 giờ. 

4.4 Điều trị đặc hiệu theo tác nhân gây bệnh: 

a. Acinetobacter sp: 

Kháng với hầu hết kháng sinh ngoại trừ colistin. Nhiều nghiên cứu tiến hành 

trên bệnh nhân VPTM do A.baumannii, tỉ lệ kháng carbapenem là 60-80%, 

cefoperazone/sulbactam 35-45%, colistin 2%, cephalosporin thế hệ 3 và 4 90%, 

quinolones 60-80%. 

Chế độ điều trị cần phối hợp colistin với sulbactam (ampicillin/sulperazone –

sulbactam) hay carbapenem. 

Một số thuốc có hiệu quả điều trị Acinetobacter: rifampicin, doxycyclin. 

Liều lượng: 

Sulbactam từ 4-8 gram/ngày 

Colistin 6-12 triệu UI/ ngày 

Carbapenem: imipenem 2-3 g/ngày, meropenem 3g/ngày, doripenem 1,5 

g/ngày 

Theo Peleg và cs, trong trường hợp vi khuẩn gram âm kháng carbapenem, sử 

dụng kháng sinh được khuyến cáo như sau: 

Liệu pháp chắc chắn 

• Colistin cho các chủng Enterobacteriacae sinh carbapenemase 

• Cefoperazone hay Ampicillin + sulbactam, tới 6 g sulbactam TM mỗi ngày 

• Tigecycline 100-mg TM liều tấn công, sau đó 50 mg TM mỗi 12 giờ. 

Liệu pháp có thể thay thế 

Truyền carbapenem kéo dài 

• Imipenem 1g truyền TM kéo dài trong 3 giờ, mỗi 8 giờ 

• Meropenem 1-2g truyền TM kéo dài trong 3 giờ, mỗi 8 giờ 

• Doripenem 500mg- 1g truyền kéo dài trong 4 giờ, mỗi 8 giờ 
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Plachouras và cs nghiên cứu động học colistin methanesulfonate 3 triệu đơn 

vị/8 giờ (12,500 U = 1 mg of colistin methanesulfonate) trên nhóm bệnh nhân nặng. Kết 

quả nghiên cứu trên cho thấy thời gian bán hủy là 14,4 giờ, C max 0.60 mg/l sau liều 

đầu và 2.3 mg/l trong giai đoạn ổn định. 

Colistin Methanesulfonate và Colistin sau khi tiêm tĩnh mạch trên bệnh nhân 

nặng do nhiễm khuẩn Gram âm liều 3 triệu đơn vị truyền TM mỗi 8 giờ mới chỉ đạt 

nồng độ huyết thanh gần tương đương MIC của A.baumannii sau 48 giờ và truyền liều 

colistin 12 triệu đơn vị trong 2 giờ sẽ đạt nồng độ mong muốn trong 6 giờ. Tác giả cho 

rằng cần đánh giá lại liều lượng colistin để đạt hiệu quả điều trị tối ưu và hạn chế tác 

dụng phụ. Nhóm nghiên cứu gợi ý liều tấn công 9–12 triệu và duy trì 4.5 triệu mỗi 12 

giờ 

b. Pseudomonas aeruginosa: 

Là vi khuẩn gây bệnh thường xuyên nhất trong môi trường bệnh viện và khả 

năng kháng thuốc cao với nhiều loại kháng sinh và có tỉ lệ tử vong cao. Trong công trình 

nghiên cứu về tỉ lệ tử vong của 314 bệnh nhân nhiễm trùng huyết do S.aureus hay 

P.aeruginosa, Osmon và cs nhận thấy tử vong do nhiễm trùng huyết do P.aeruginosa cao 

hơn S.aureus nhạy methicillin hay kháng methicillin mặc dù điều trị kháng sinh đầu đủ  

Chưa có công trình nào so sánh hiệu quả của aminoglycoside với quinolones 

trong phối hợp với beta lactam trong điều trị nhiễm trùng do P.aeruginosa . 

Aminoglycoside phối hợp carbapenem không tốt hơn một mình carbapenem trong điều 

trị hay phát triển kháng thuốc trong khi điều trị . Quinolone là thuốc thường hay dùng 

để thay thế aminoglycoside do thấm tốt vào đường hô hấp nhưng cũng chưa có nghiên 

cứu so sánh nào về hiệu quả phối hợp quinolone và betalactam với betalactam một mình 

. Vậy việc sử dụng kết hợp quinolone nên dựa trên tình hình nhạy cảm của vi khuẩn tại 

chỗ với nhóm kháng sinh này. 

c. Enterobacteriacae : 

Vi khuẩn đường ruột sinh beta lactamase phổ rộng (ESBL) ngày càng gia tăng 

gây đề kháng hầu hết kháng sinh cephalosporines thế hệ 3 và 4, mặc dù xét nghiệm đề 

kháng trên đĩa thạch vẫn còn nhạy cảm. Do đó, không nên sử dụng cephalosporin thế hệ 

3 và cả thế hệ 4 trong điều trị VPBV do nhóm tác nhân này. Thuốc ưu tiên sử dụng hàng 

đầu là carbapenem và betalactam kết hợp chất ức chế beta lactamase (cefoperazone + 

sulbactam, piperacillin + tazobactam). Tuy nhiên những vi khuẩn như Klebsiella hay 
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Enterobacter có thể phát triển đề kháng carbapenem trong quá trình điều trị, làm thất bại 

điều trị không mong muốn kể cả khi kết quả còn nhạy cảm in vitro. 

Tigecycline có hiệu quả tốt in vitro đối với các vi khuẩn gram âm kháng 

carbapenem như Acinetobacter, Klebsiella/Enterobacter and S. maltophilia. Nghiên cứu 

PK/ PD ở người cho thấy thuốc thâm nhập tốt vào phế nang nhưng thấp trong dịch lót 

biểu mô nên liều thông thường có lẽ không đủ trong nhiễm trùng hô hấp. 

Kết hợp điều trị nên sử dụng cho nhiễm trùng nặng do vi khuẩn đa kháng. 

Rifampicin hay tigecycline làm tăng hoạt tính in vitro chống lại Acinetobacter và khuyến 

khích sử dụng kết hợp này. 

Enterobacteriacae (chủ yếu là K. pneumoniae) sản xuất KPC gây tăng tỉ lệ tử 

vong và chưa có sự điều trị tốt nhất cho những tác nhân này. Kết hợp điều trị tigecyclin 

với colistin và meropenem có lẽ là những chọn lựa. Trong một nghiên cứu điều trị nhiễm 

trùng huyết do K.pneumoniae kháng carbapenem, tỉ lệ tử vong trong vòng 7 ngày khi 

dùng colistin là 22%, tigecyclin là 40% và 8% khi phối hợp. 

Fosfomycin có tác dụng ức chế sinh tổng hợp thành tế bào vi khuẩn và có hoạt 

tính chống lại Enterobacteriacae sinh ESBL in vitro bao gồm K. pneumoniae kháng 

carbapenem và có tác dụng hiệp đồng với nhiều kháng sinh chống lại P.aeruginosa, 

Acinetobacter và enterobacteriacae. Liều 2-4g, 4 lần/ngày. 

d. Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA): 

Là tác nhân thường gặp trong nhiễm trùng bệnh viện hay viêm phổi bệnh viện 

đặc biệt S.aureus kháng methicillin (MRSA) chiếm 70-80% nhiễm trùng S.aureus trong 

bệnh viện và có tỉ lệ tử vong cao. 

Trong vòng 2 thập niên qua MIC gia tăng làm giảm nhạy cảm với vancomycin 

(MIC trung gian) (vancomycin intermediate susceptibility S. aureus [VISA]) với MICs 

4–8 mg/l hay kháng hoàn toàn (vancomycinresistant S. aureus [VRSA]) với MICs > 8 

mg/l. Ngoài ra, một số chủng MRSA có hiện tượng giảm nhạy cảm với vancomycin, 

(MIC creep ). Những vi khuẩn này vẫn còn nhạy bằng test nhạy cảm nhưng cần nồng 

độ cao vancomycin gần mức trung gian để ức chế vi khuẩn (MIC # 2 mg/l). Lodise và 

cs nhận thấy rằng bệnh nhân có MICs >1.5 mg/l sẽ thất bại điều trị gấp 2,4 lần so với 

bệnh nhân có MICs <1.0 mg/l (36.4 vs 15.4%, p = 0.049). 
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Teicoplanin thuộc nhóm glucopeptide nhưng những nghiên cứu cho thấy 

MIC90 của teicoplanin thường < 1mcg/ml, là thuốc thay thế vancomycin trong thực 

hành điều trị MRSA tại Việt Nam khi MIC vancomycin cao > 1mcg/ml 

Linezolid, thuộc nhóm oxazolidinone được dùng điều trị HCAP và HAP., đặc 

biệt nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương do vi khuẩn gram dương do thấm vào dịch não 

tủy tốt. 

Tigecycline, có hoạt tính tốt với vi khuẩn Gram âm và gram dương bao gồm 

S. aureus kháng methicillin và vancomycin, được cho dùng trong viêm phổi do MRSA 

tại Châu Âu. Do thường gây viêm tắc tĩnh mạch nên được khuyên dùng qua đường tĩnh 

mạch trung tâm. 

Ceftaroline fosafamil, cephalosporin phổ rộng có hiệu quả đối với vi khuẩn 

gram dương kháng thuốc như MRSA và Streptococcus pneumoniae kháng PNC. 

IV. Dự phòng: 

1.Tăng cường vệ sinh môi trường và vệ sinh dụng cụ, máy móc, trang thiết bị tại 

khoa : 

- Giảm sự quá tải của BV. 

- Dọn dẹp sạch sẽ môi trường xung quanh bệnh nhân nằm, khoa phòng. 

- Tăng cường vệ sinh tường, trần nhà, sàn nhà, hệ thống máy lạnh, quạt hút, tủ lưu 

trữ đồ vô khuẩn định kỳ. 

-Thực hiện khử khuẩn không khí tại khoa PP chuẩn. 

- Vệ sinh đúng chuẩn các y cụ: dây thở Oxy, mask thở O2, ống nội khí quản, máy 

giúp thở, máy phun khí dung, máy hút đàm, bình làm ẩm trong bộ phận bình thở O2 hay 

máy giúpthở, ống nghe, máy đo HA,máy hút đàm…đều là nguồn lâynhiễm cho BN. 

2. Đảm bảo phòng cách ly : 

- Lây chéo do nhân viên y tế chăm sóc BN: nhân viên y tế thực hiện việc rửa tay, 

các thủ thuật (đặt NKQ, soi PQ..) và các thao tác (hút đàm, thở O2, phun khí dung các 

thuốc, chăm sóc BN) đảm bảo kỹ thuật vô trùng nhiễm trùng đường hô hấp. 

- Nhân viên của khoa và BV phải tuân thủ qui định của khoa. 

- Bác sĩ điều trị và ĐD phải đánh giá tình trạng người bệnh và chuyển người bệnh 

vào phòng cách ly theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn người nhà người bệnh vệ sinh tay và cách sử dụng các phương tiện 

phòng hộ cá nhân đúng cách (khẩu trang, áo choàng, bao chân). 
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3. Nhân viên : 

- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo NV về các thao tác chăm sóc BN,  kiểm 

soát nhiễm khuẩn cho nhân viên. 

- Nhân viên làm vệ sinh (ĐD, hộ lý, NV VS) phải được đào tạo về hoá chất vệ sinh 

và quy trình vệ sinh. 

4. Tránh loạn khuẩn vi khuẩn cư trú vùng hầu họng, khí quản, dạ dày: 

    - Điều trị bệnh chính. Diệt có chọn lọc vi trùng gram âm hiếu khí và nấm Candida 

vùng hầu họng, không tiêu diệt vi trùng thường trú, kháng sinh được dùng là kháng sinh 

không hấp thu qua đường tiêu hóa như nhóm aminoglycoside, Quinolone , Nystatin, hay 

amphotericin B. 

   - Sử dụng thuốc kháng acid và ức chế H2 để ngăn ngừa xuất huyết tiêu hóa do 

stress ở các BN nặng , thở máy hay hậu phẫu, có nguy cơ làm phát triển khuẩn lạc của 

vi trùng trong dạ dày, tăng tỉ lệ viêm phổi bệnh viện. Nên dùng Sucralfate để không làm 

thay đổi pH dạ dày. 

5. Viêm phổi hít: 

-  Các BN hôn mê, liệt dây thanh. 

-   Có đặt nội khí quản, mở khí quản, sonde dạ dày thường bị giảm phản xạ nuốt, 

tăng khuẩn lạc vùng hầu họng, bị tràn ngược dịch vị qua đường hô hấp -> viêm phổi do 

hít sặc -> biện pháp ngăn ngừa: làm giảm trào ngược : tư thế nằm bán nghiêng ( 

semirecumbent), đầu nâng cao 30-45 độ, cho BN ăn thành những bữa nhỏ, không cho 

ăn khi BN có liệt ruột. 

6. Đặt nội khí quản, thở máy:chỉ định đúng, tập cai máy thở sớm : 

Nguy cơ viêm phổi ở BN thở máy cao hơn BN không thở máy 6-20 lần, do nhiều 

nguyên nhân : thở không sinh lý, vi trùng có thể bị đẩy trực tiếp vào phổi, vi trùng ứ 

đọng quanh cuff chèn khí quản rĩ xuống vùng hầu họng , do hút đàm nhớt cho BN không 

đảm bảo kỹ thuật vô trùng, do sức đề kháng của BN yếu. 

7. Chủng ngừa 

Chủng ngừa cúm cho nhân viên y tế và BN,chủng ngừa VP do phế cầu cho các đối 

tượng dễ bị viêm phổi như BN > 65 tuổi, COPD,  có bệnh tim mạch mãn tính, BN xơ 

gan , cắt lách, suy giảm miễn dịch , nhiễm HIV. 
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 CÀI ĐẶT BAN ĐẦU THÔNG SỐ MÁY THỞ THEO 

TỪNG BỆNH CẢNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bắt đầu tiến hành thông khí nhân tạo (TKNT) cho bệnh nhân (BN) là một quyết 

định trong tiến trình điều trị BN tại các khoa Hồi sức tích cực. Quy trình cài đặt ban đầu 

các thông số máy thở cho phép xác định các nguyên nhân nền của tình trạng mất bù 

khiến BN phải được tiến hành hỗ trợ thông khí, dự kiến đáp ứng với các phác đồ điều 

trị chuẩn và giúp lên kế hoạch chăn sóc BN trong vài ngày tới vài tuần tới. 

II. XỬ TRÍ 

1. Chỉ định TKNT cho BN: Bảo vệ đường thở, BN có nhịp thở tự nhiên 

(bệnh não gan, tắc nghẽn đường hô hấp trên) 

- Mốt thở: AC (thể tích), SIMV, PSV 

- Tần số: 10 – 14 lần/ phút 

- VT: 8 – 10 mL/kg 

- FiO2: 40% 

- PEEP: 3 -5 

- Các thông số khác: Tốc độ dòng đỉnh 60L/ phút, độ nhạy kích hoạt (Trigger) 2cm 

H2O. 

- Các điều trị bổ sung: Dự phòng huyết khối TM sâu, dự phòng chảy máu tiêu hoá. 

- Theo dõi: Duy trì TKNT cho tới khi giải quyết được tổn thương đ.HH trên, nên 

giảm VT cài đặt ở BN bị bệnh não gan vì dễ có xu hướng kiềm hô hấp. 

2. Cơn hen phế quản cấp 

- Mốt thở: AC (thể tích) 

- Tần số thở thấp: 8 – 12 lần/ phút 

- VT: 6 – 8 mL/ phút 

- FiO2: 35 – 40% 

- PEEP: 0 – 5  

- Các thông số khác: Đặt tốc độ dòng đỉnh cao, cho phép thời gian thở ra thích hợp 

(I/E=1/2,5 hoặc 1/3) 
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- Các điều trị bổ sung: Thuốc dãn phế quản, Steroid, kháng sinh, an thần, dự phòng 

huyết khối TM sâu, dự phòng chảy máu tiêu hoá. 

- Theo dõi: auto-PEEP và chấn thương do áp lực, sử dụng PEEP ngoài để chống lại 

PEEP nội sinh khi kích hoạt máy thở, dùng thuốc an thần. Khi tình trạng co thắt phế 

quản và nguyên nhân gây suy HH cấp đã được giải quyết thoả đáng, không nên kéo 

dài quy trình cai máy thở, xem xét rút NKQ sớm. 

1. Đợt tiến triển cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

- Mốt thở: AC (thể tích) 

- Tần số thở 8 – 12 lần/ phút 

- VT: 6 – 8 mL/ phút 

- FiO2: 40% 

- PEEP: 0 – 5  

- Các thông số khác: Đặt tốc độ dòng đỉnh cao, cho phép thời gian thở ra thoả đáng. 

- Các điều trị bổ sung: Thuốc dãn phế quản, Steroid, kháng sinh, dự phòng huyết 

khối TM sâu, chảy máu tiêu hoá, hỗ trợ dinh dưỡng. 

- Theo dõi: auto-PEEP, tránh để xảy ra tình trạng nhiễm kiềm máu sau tăng CO2 

máu, theo dõi tình trạng chấn thương phổi do áp lực, sử dụng PEEP ngoài để chống lại 

PEEP nội sinh khi kích hoạt máy thở, cân nhắc rút NKQ để cho BN thở máy không 

xâm nhập áp lực dương. 

2. Suy HH giảm O2 máu do viêm phổi hay phù phổi 

- Mốt thở: AC (thể tích) 

- Tần số: Thường cần tần số cao do BN có nhu cầu VE cao 

- VT: 6 – 8 mL/ phút 

- FiO2: 40% 

- PEEP: 5 – 10 

- Các thông số khác: Thường có nhu cầu VE cao 

- Các điều trị bổ sung: Thuốc dãn phế quản, kháng sinh, dự phòng huyết khối TM 

sâu, dự phòng chảy máu tiêu hoá, hỗ trợ dinh dưỡng. 

- Theo dõi: Làm sạch các chất tiết đ. HH rất quan trọng; ở BN bị sepsis, cho phép 

thông khí kiểm soát hoàn toàn để chuyển CLT phục vụ cho cơ HH tới phục vụ các tạng 

sống còn của cơ thể; theo dõi các cải thiện LS khi độ dãn nở phổi (compliance) được 

cải thiện. 
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3. ARDS (Hội chứng nguy ngập HH cấp) 

- Mốt thở: AC (thể tích), PCV, Thông khí cao tần (HFO) 

- Tần số: Thường cần tần số cao (có thể lên đến 30) do nhu cầu VE của BN cao 

- VT: 6 mL/ phút 

- FiO2: < 60% 

- PEEP: 5 – 15 

- Các thông số khác: Có thể cần I/E là 1/1 hoặc 1,5/1 (trong IRV); cần áp lực đường 

thở trung bình cao hơn; cho phép có tình trạng tăng nồng độ CO2 ở mức được phép tới 

một pH 7,2 

- Các điều trị bổ sung: Thuốc dãn phế quản, dự phòng huyết khối TM sâu, dự phòng 

chảy máu tiêu hoá, hỗ trợ dinh dưỡng, thuốc an thần. 

- Theo dõi: Xem xét chỉ định khí dung prostacyclin, nitric oxid hoặc HFO; theo dõi 

tình trạng chấn thương phổi do áp lực, thường cần chỉ định an thần sâu cho BN, cố 

tránh sử dụng thuốc block thần kinh cơ nếu có thể được; xem xét dùng phối hợp steroid; 

theo dõi các biến chứng của sepsis. 

4. Suy HH sau mổ 

- Mốt thở: AC (thể tích) 

- Tần số: 10 – 16 lần/ phút 

- VT: 8 – 10 mL/ phút 

- FiO2: 30 – 40% 

- PEEP: 3 – 5 

- Các thông số khác: Vị trí đúng của các đường truyền, ống NKQ, tốc độ dòng đỉnh 

là  

- 60 L/ phút. 

- Các điều trị bổ sung: dự phòng huyết khối TM sâu, dự phòng chảy máu tiêu hoá. 

- Theo dõi: Chờ hết tác dụng của thuốc an thần, dãn cơ và tiến hành cai máy thở 

nhanh. Dễ có khuynh hướng bị giảm thông khí sau khi rút ống NKQ; dễ có khuynh 

hướng bị xẹp phổi và co cứng cơ do đau gây hậu quả làm giảm nồng độ oxy máu. 

5. Giảm thông khí do ức chế hệ TKTW, liệt thần kinh cơ 

- Mốt thở: AC (thể tích) 

- Tần số: 10 – 16 lần/ phút 

- VT: 8 – 10 mL/ phút 
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- FiO2: 30 – 40% 

- PEEP: 3 – 5 

- Các thông số khác: Tốc độ dòng đỉnh 60 L/ phút 

- Các điều trị bổ sung: dự phòng huyết khối TM sâu, dự phòng chảy máu tiêu hoá, 

hỗ trợ dinh dưỡng. 

- Theo dõi: Tránh dùng an thần, dễ có khuynh hướng bị xẹp phổi, theo dõi lực hít 

vào âm tối đa (NIF) đối với các BN có tình trạng yếu cơ. 

Các từ viết tắt tiếng Anh: 

- PEEP (positive end-expiratory pressure): áp lực dương cuối kỳ thở ra. 

- AC (assist control): phương thức thở máy kiểm soát hỗ trợ. 

- SIMV (synchronized intermitten mandatory ventilation): thông khí nhân tạo ngắt 

quãng  

- PSV (pressure support ventilation): thông khí hỗ trợ áp lực 

- PCV (pressure control ventilation): Thông khí kiểm soát áp lực 

- TV (tidal volume): thể tích khí lưu thông hay VT 

- VE (expiratory volume): thể tích khí thở ra 

- I/E (Inspiratory-Expiratory time ratio): tỉ lệ thời gian thở vào/ thời gian thở ra 

- IRV (inverse ratio ventilation): thông khí tỉ lệ I/E đảo ngược 

Các từ viết tắt tiếng Việt: 

- TKNT: Thông khí nhân tạo 

- TKTW: Thần kinh trung ương 

- NKQ: Nội khí quản 

- HH: Hô hấp 
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 NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

 Nhiễm khuẩn huyết là tình trạng đáp ứng của cơ thể ( ký chủ) đối với nhiễm trùng 

bị mất kiểm soát gây nên rối loạn chức năng của các tạng đe dọa đến tính mạng. 

 Sốc nhiễm khuẩn là nhiễm khuẩn huyết có tụt huyết áp, bất thường của tế bào và 

chuyển hóa đe dọa nguy cơ bị tử vong, mặc dù hồi sức dịch đầy đủ, vẫn đòi hỏi 

thuốc co mạch để duy trì HA trung bình ( MAP) ≥ 65 mmHg và lactate máu > 2 

mmol/l  

2. Nguyên nhân 

 Do vi khuẩn hoặc nấm từ các ổ nhiễm khuẩn xâm nhập vào máu từ: 

 Da, mô mềm, cơ xương khớp. 

 Đường tiêu hóa như: viêm ruột, nhiễm khuẩn đường mật, apxe gan… 

 Đường hô hấp: viêm phổi, apxe phổi, viêm phế quản, viêm mủ màng phổi… 

 Hệ tiết niệu: thận ứ nước nhiễm trùng, viêm mủ bể thận,… 

 Hệ thần kinh: viêm màng não mủ, apxe não… 

 Một số nhiễm khuẩn khác: viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp… 

II. CHẨN ĐOÁN 

2. Lâm sàng 

- Dấu hiệu lâm sàng của nhiễm khuẩn: 

 Sốt 

 Nhịp nhanh > 90 lần/ phút 

 Nhịp thở ≥ 22 lần/ phút 

 HA tâm thu < 100 mmHg 

 Các biểu hiện của nhiễm khuẩn nặng: 

 Có ổ nhiễm khuẩn 

 Rối loạn chức năng cơ quan như tăng lactate máu ≥ 2 mmol/l hoặc thiểu niệu 

( thể tích nước tiểu < 0.5ml/kg/h) 

 Dấu hiệu suy chức năng cơ quan: 

 Thận: thiểu niệu, thể tích nước tiểu < 0.5 ml/kg/h hoặc vô niệu 



 

 

49 

 

 Tuần hoàn: HA tâm thu < 90 mmHg hay HA trung bình < 70 mmHg, hay 

HA tâm thu giảm > 40 mmHg so với trị số bình thường. 

3. Cận lâm sàng 

 Các xét nghiệm cận lâm sàng xác định nhiễm khuẩn: 

 Số lượng bạch cầu tăng (> 10.000/ml), tỉ lệ đa nhân trung tính tăng cao hơn 

bình thường hoặc tỉ lệ bạch cầu non > 10%. 

 CRP tăng 

 Procalcitonin tăng 

 Xét nghiệm vi sinh xác định căn nguyên gây nhiễm khuẩn: cấy 

máu, virus, ký sinh trùng, nấm. 

 Giảm tưới máu tổ chức: tăng lactate máu ≥ 2 mmol/l 

 Dấu hiệu cận lâm sàng của rối loạn, suy chức năng cơ quan như: 

 Suy thận: tăng ure, creatinin. 

 Suy hô hấp: tỉ lệ PaO2/FiO2 giảm 

 Suy gan: tăng ALT, AST, Bilirubin máu, … 

 Giảm số lượng tiểu cầu, rối loạn đông máu, đông máu nội mạch rải rác… 

 Nhiễm toan chuyển hóa, tăng kali máu, tăng đường máu… 

 Siêu âm bụng tổng quát……. 

 X – quang tim phổi thẳng 

4. Chẩn đoán xác định  

 Nhiễm khuẩn huyết = nhiễm trùng + rối loạn chức năng cơ quan ( thay đổi cấp tính 

SOFA score ≥ 2) ( bảng 1) 

 Sốc nhiễm khuẩn = nhiễm khuẩn huyết + tụt HA kéo dài cần phải dùng đến vận 

mạch + Lactate máu ≥ 2 mmol/l ( mặc dù đã bù đủ dịch) 

I. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc xử trí: 

Nhanh chóng, tích cực và mục tiêu cần đạt trong 6 giờ đầu: 

 Áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) 8 – 12 mmHg 

 Huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg ( ≥ 70 mmHg đối với bệnh nhân THA) 

 Thể tích nước tiểu ≥ 0,5 ml/kg/h 
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 Độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm ( tĩnh mạch chủ trên) ScvO2 ≥ 70%, 

hoặc oxy tĩnh mạch trộn SvO2 ≥ 65%  

2. Xử trí ban đầu 

 Bắt đầu hồi sức ngay lập tức ở những bệnh nhân hạ HA hoặc nồng độ lactate máu 

> 4 mmol/l, không trì hoãn chuyển bệnh nhân vào khoa ICU 

 Nếu mục tiêu bão hòa oxy máu tĩnh mạch không đạt được: 

 Xem xét bù dịch tiếp tục 

 Truyền hồng cầu khối nếu có yêu cầu Hct ≥ 30% và / hoặc truyền 

Dobutamin liều tối đa 20ug/kg/ph 

 Một mục tiêu CVP cao hơn từ 12 -15 mmHg ở bệnh nhân thông khí cơ 

học hoặc bệnh nhân có tình trạng dãn thất (P) trước đó 

3. Liệu pháp truyền dịch: 

 Hồi sức dịch bằng cách sử dụng dung dịch tinh thể hoặc dung dịch keo 

 Mục tiêu CVP ≥ 8 mmHg ( ≥ 12 mmHg nếu có thông khí cơ học) 

 Bù 1000ml dịch tinh thể hoặc 300 – 500ml dịch keo trong vòng 30 phút 

 ( 30ml/kg/h trong vòng 2 giờ đầu), ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết có giảm tưới 

máu mô thể tích và tốc độ dịch được bù nhiều hơn 

 Tốc độ và thể tích dịch bù nên giảm nếu áp lực làm đầy tim gia tăng mà huyết động 

không được cải thiện đồng thời 

4. Sử dụng thuốc vận mạch: 

 Mục tiêu duy trì HA trung bình (MAP) ≥ 65 mmHg, trên bệnh nhân tăng huyết áp 

duy trì ≥ 70 mmHg 

 Norepinephrine hoặc Dopamin là các thuốc vận mạch được lựa chọn khởi đầu, trong 

đó Norepinephrine là thuốc chọn lựa trước tiên ( first line) 

 Liều Norepinephrine thường dùng 0,05 – 0,5 ug/kg/ph, liều Dopamin thường dùng 

5 – 20 ug/kg/ph 

 Epinephrine, phenylephrine hoặc vasopressin không nên sử dụng là các thuốc vận 

mạch khởi đầu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Epinephrine được sử dụng như là 

thuốc thay thế trong sốc nhiễm khuẩn khi HA bệnh nhân đáp ứng kém với 

Norepinephrine hoặc Dopamin 

 Không sử dụng Dopamin liều thấp để bảo vệ thận 
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 Sử dụng Dobutamin ở bệnh nhân có rối loạn chức năng cơ tim như được hỗ trợ làm 

gia tăng áp lực đổ đầy thất hoặc cung lượng tim thấp 

5. Liệu pháp kháng sinh: 

 Bắt đầu dùng kháng sinh qua đường tĩnh mạch càng sớm càng tốt, dùng ngay trong 

giờ đầu tiên khi bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn 

 Sử dụng kháng sinh phổ rộng và phối hợp để chống lại mầm bệnh là vi khuẩn hoặc 

nấm và có khả năng ngấm tốt vào ổ nhiễm khuẩn tiên và thứ phát (Ưu tiên Nhóm 

thuốc Carbapenem, liệu pháp xuống thang kháng sinh). 

 Đánh giá lại phác đồ kháng sinh hằng ngày để tối ưu hóa hiệu quả, ngăn ngừa kháng 

thuốc, tránh ngộ độc, giảm thiểu chi phí. 

 Xem xét điều trị phối hợp trong nhiễm khuẩn do Pseudomonas 

 Xem xét điều trị phối hợp theo kinh nghiệm ở bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính 

 Điều trị phối hợp không kéo dài quá 3 – 5 ngày và sau đó dựa vào kháng sinh đồ 

 Thời gian điều trị kháng sinh thường giới hạn 7 – 10 ngày, lâu hơn nếu đáp ứng 

chậm, không dẫn lưu ổ nhiễm khuẩn hoặc khiếm khuyết miễn dịch 

 Ngưng liệu pháp kháng sinh nếu nguyên nhân được tìm thấy không phải do nhiễm 

khuẩn 

6. Sử dụng Steroids: 

 Xem xét dùng Hydrocortisone tỉnh mạch cho bệnh nhân trưởng thành bị sốc nhiễm 

khuẩn khi tình trạng hạ HA vẫn đáp ứng kém dù đã được bù dịch đủ và sử dụng 

thuốc vận mạch 

 Hydrocortisone thường được dùng hơn Dexamethasone 

 Fludrocortisone ( uống 50 ug/ngày 1 lần) có thể dùng thay cho Hydrocortisone ở 

các bệnh nhân thiếu corticoid chuyển hóa muối 

 Nên ngừng sử dụng steroid khi không còn dùng các thuốc vận mạch 

 Liều Hydrocortisone 300mg/ ngày 

 Không sử dụng corticosteroid để điều trị nhiễm khuẩn huyết nếu chưa xảy ra tình 

trạng sốc trừ khi bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh lý về nội tiết có chỉ định dùng 

corticosteroid. 

7. Truyền máu và chế phẩm máu: 
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 Truyền máu khi Hb < 7 g/dl để đạt mục tiêu Hb 7 – 9 g/dl ở người lớn, mục tiêu này 

có thể cao hơn ở các bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ, giảm oxy máu nặng, xuất 

huyết cấp tính, bệnh tim có tím, nhiễm toan acid lactic. 

 Không sử dụng Erythropoeitin để điều trị chứng thiếu máu liên quan đến nhiễm 

khuẩn huyết. 

 Không dùng huyết tương tươi đông lạnh (FFP) để điều trị các tình trạng bất thường 

về đông máu dựa trên kết quả xét nghiệm trừ khi có tình trạng chảy máu hoặc dự 

định làm thủ thuật xâm lấn. 

 Không sử dụng liệu pháp antithrombine 

 Sử dụng tiểu cầu cho bệnh nhânkhi: 

 Số lượng tiểu cầu < 5000/ml bất kể tình trạng chảy máu 

 Số lượng tiểu cầu 5.000 – 30.000 / ml và có nguy cơ chảy máu đáng kể 

 Số lượng tiểu cầu ≥ 50.000 /ml khi bệnh nhân chuẩn bị phẩu thuật  hoặc làm các 

thủ thuật xâm lấn. 

8. Kiểm soát đường máu: 

 Dùng Insulin tĩnh mạch để kiểm soát tình trạng tăng đường huyết ở bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết nặng khi tình trạng bệnh tạm ổn định tại ICU, mục tiêu duy trì oxy máu 

7 – 10 mmol/l ( 140 – 180 mg/dl) 

 Cung cấp năng lượng từ đường và theo dõi đường máu mỗi 1-2h ( mỗi 4h khi ổn 

định). 

9. Thông khí cơ học ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết có tổn thương phổi 

cấp (ALI/ ARDS): 

 Cài đặt Vt thấp 6ml/kg đối với các bệnh nhân có tổn thương phổi cấp. 

 Duy trì áp lực bình nguyên đường thở (Pt) ≤ 30 mmHg 

 Cho phép tăng PaCO2 trên mức bình thường nếu cần để giảm áp lực bình nguyên 

đường thở và giảm Vt. 

 Nên cài đặt PEEP để phòng tránh tình trạng tổn thương phổi lan rộng nhanh chóng 

cuối kỳ thở ra. 

 Thông khí không xâm nhập có thể được áp dụng cho các bệnh nhân có tình trạng 

tổn thương phổi 

 Sử dụng thuốc an thần. 
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 Tránh sử dụng thuốc ức chế thần kinh cơ trong thở máy ở bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn. 

10. Dự phòng loét do stress: 

 Sử dụng thuốc phòng loét đường tiêu hóa do stress như nhóm kháng H2 hoặc nhóm 

ức chế bơm proton, lợi ích của việc phòng chảy máu đường tiêu hóa trên phải được 

cân nhắc với nguy cơ mắc tình trạng viêm phổi mắc phải liên quan đến thở máy. 

11. Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu: 

 Dùng liều thấp Heparin không phân đoạn, Heparin trọng lượng phân tử thấp trừ khi 

có chống chỉ định. 

 Sử dụng các dụng cụ dự phòng cơ học như vớ áp lực, dụng cụ bơm ép ngắt quãng, 

khi có chống chỉ định dùng heparin.ở bênh nhân có nguy cơ rất cao nên dùng 

Heparin trọng lượng phân tử thấp hơn là heparin không phân đoạn. 

12. Liệu pháp thay thế thận: 

 Siêu lọc máu liên tục có thể chỉ định trong các trường hợp sốc nhiễm khuẩn không 

hồi phục. 

 

Bảng 1: 
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LƯU ĐỒ XỬ TRÍ SỐC NHIỄM KHUẨN 
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Thở oxy ± Đặt NKQ, thở máy 

Bệnh cảnh lâm sàng sepsis cộng với: 

 HA max < 90 mmHg 

 HATB < 65 mmHg 

 Lactate máu ≥ 4mmol/l 

 

Bolus khởi đầu ít nhất 

30ml/kg dịch tinh thể 

An thần, giảm đau, dãn cơ nếu đặt NKQ 

Đặt CVC, HAĐMXL 

CVP 

HA Trung bình 

ScvO2 

Đạt mục tiêu điều trị 

Vẫn cần dùng vận mạch 

Bolus dịch nhắc lại ít nhất 

30ml/kg dịch tinh thể 

Noradrenaline 

 

Truyền máu nâng Hct ≥ 30% 

Dobutamin  

Xem xét các điều trị bổ sung 

Quá trình hồi sức hoàn thành 
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 TIẾP CẬN VÀ ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU SỐC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

Sốc là tình trạng suy tuần hoàn cấp tạo ra sự mất cân bằng giữa cung cấp oxy mô 

và nhu cầu oxy, biểu hiện trên lâm sàng bằng: 

 Tụt huyết áp 

 Phối hợp với giảm tưới máu ngoại biên, thiếu oxy mô → tổn thương các tế bào 

cơ thể. 

2. Chẩn đoán sốc 

Là sự kết hợp các thông số về huyết động, triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm: 

 Huyết động: HA tâm thu < 90 mmHg, HA trung bình < 60 mmHg 

 Triệu chứng lâm sàng: thay đổi tri giác, thiểu niệu, tay chân lạnh 

 Bất thường xét nghiệm: tăng lactate/ máu, toan chuyển hoá. 

II. TIẾP CẬN VÀ ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU SỐC 

1. Nguyên tắc: 

 Điều trị đầu tiên là phục hồi tưới máu mô càng nhanh càng tốt để bảo tồn chức 

năng các cơ quan 

 Tìm nguyên nhân sốc 

 Tiếp tục điều trị nguyên nhân 

 Diều trị các rối loạn chuyển hóa 

Mọi sự chậm trễ trong điều trị sẽ dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong 

2. Tiếp cận và điều trị khởi đầu ngay khi chẩn đoán sốc:  

 Cho BN thở oxy (mũi, mask) 

 Lập đường truyền nhanh NaCl 9% hoặc lactate ringer hoặc ringerfundin với tốc 

độ nhanh (20ml/kg/10-15 phút) → đánh giá lại, có thể truyền 60 ml/kg/ giờ đầu. 

 Nếu suy hô hấp: Đặt nội khí quản (tự thở oxy/NKQ, hoặc bóp bóng, thở máy). 

 Nhanh chóng lấy máu xét nghiệm: công thức máu, bilan đông máu, nhóm máu, 

glycemie, chức năng gan, thận, protid, troponin I, lactate/máu, khí máu động 

mạch. 

 Cho đo ECG, X quang phổi, siêu âm bụng tổng quát. 
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 Nhanh chóng khai thác bệnh sử. 

 Nếu truyền dịch, HA vẫn < 90 mmHg: dùng noradrenaline truyền tĩnh mạch qua 

bơm điện. 

 Nếu tình trạng da xanh, niêm nhạt: cho đăng kí ngay hồng cầu lắng. 

 Sau khi hồi sức khoảng 1 giờ, có các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, kết hợp 

bệnh sử → có chẩn đoán sơ bộ nguyên nhân gây sốc: 

o Sốc giảm thể tích, sốc mất máu 

o Sốc tắc nghẽn 

o Sốc phân bố 

o Sốc tim 

→ Nhanh chóng điều trị nguyên nhân. 
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 SUY ĐA TẠNG DO SỐC NHIỄM KHUẨN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Suy đa tạng là tình trạng diễn biến cấp tính của một quá trình bệnh lý có có căn 

nguyên do nhiễm khuẩn hoặc không do nhiễm khuẩn trong đó có suy ít nhất hai tạng trở 

lên và tồn tại ít nhất trong vòng 24 giờ. 

Sốc nhiễm khuẩn là một giai đoạn nặng của quá trình diễn biến liên tục bắt đầu từ đáp 

ứng viêm hệ thống do nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. 

Suy đa tạng mà nguyên nhân có liên quan đến nhiễm khuẩn chiếm tỉ lệ 60 - 81,5% 

trong tổng số các ca suy đa tạng 

Tử vong do nguyên nhân nhiễm khuẩn chiếm tỉ lệ cao (cao gấp 11 lần so với các 

căn nguyên khác) trong đó tử vong do sốc nhiễm khuẩn tại các đơn vị hồi sức tích cực 

chiếm từ 40 đến 60%. 

Cơ chế: các tác nhân nhiễm khuẩn (vi khuẩn, virút hoặc kí sinh trùng) gây ra các 

đáp ứng viêm hệ thống (SIRS) làm giải phóng các cytokin gây viêm, có sự mất cân bằng 

giữa yếu tố gây viêm và yếu tố kháng viêm (yếu tố kháng viêm yếu hơn yếu tố gây viêm) 

dẫn đến gây tổn thương cơ quan thứ phát và tạo lên vòng xoắn gây tổn thương đa tạng. 

Điều trị suy đa tạng là tổng  hợp các biện pháp tìm và loại bỏ các nguyên nhân 

gây suy đa tạng và thực hiện các biện pháp hỗ trợ các tạng suy. Trong đó khuyến cáo 

quốc tế về điều trị nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn (Surviving Sepsis Campaign) 

được thực hiện đã làm giảm tiến triển thành suy đa tạng và tỉ lệ tử vong do nhiễm khuẩn, 

khuyến cáo này đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. 

2. NGUYÊN NHÂN 

Do nhiễm khuẩn huyết đó là vi khuẩn xâm nhập vào máu từ các ổ: 

+ Nhiễm khuẩn: da, mô mềm, cơ xương khớp... 

+ Các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa như: viêm ruột, nhiễm khuẩn đường mật, áp xe 

đường mật, áp xe gan, viêm tụy cấp nặng nhiễm khuẩn... 

+ Nhiễm khuẩn đường hô hấp: viêm phổi, áp xe phổi, viêm phế quản, viêm mủ màng 

phổi... 

+ Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu như: viêm mủ bể thận, ứ mủ bể thận, bàng quang.... 

+ Nhiễm khuẩn hệ thần kinh (viêm màng não mủ, áp xe não...); 

+ Một số các nhiễm khuẩn hay gặp khác như viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp... 
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3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng: 

- Dấu hiệu lâm sàng của đáp ứng viêm hệ thống như: xác định khi có từ 2 tiêu chuẩn 

sau đây trở lên 

+ Sốt > 38oC hay hạ thân nhiệt < 36oC. 

+ Nhịp nhanh > 90 lần/phút. 

+ Thở nhanh, tần số > 20 lần/phút. 

+ Tăng số lượng bạch cầu trên trên 10.000/ml, hoặc giảm số lượng bạch cầu <4.000/ml, 

hoặc số lượng bạch cầu non > 10%. 

- Các biểu hiện của nhiễm khuẩn nặng: 

+ Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống. 

+ Có ổ nhiễm khuẩn. 

+ Rối loạn chức năng cơ quan như tăng lactat máu ≥ 2 hoặc thiểu niệu (thể tích nước 

tiểu < 0,5 ml/kg/giờ). 

- Dấu hiệu suy đa tạng do nhiễm khuẩn: 

+ Trên nền người bệnh nhiễm khuẩn nặng hoặc sốc nhiễm khuẩn. 

+ Thay đổi chức năng các tạng do nội môi thay đổi và không thể tự cân bằng nếu không 

có can thiệp điều trị. 

+ Các tạng suy và mức độ các tạng suy (theo bảng điểm SOFA) 

Bảng điểm SOFA đánh giá mức độ suy tạng 

Điểm 0 1 2 3 4 

Hô hấp 

PaO2/FiO2 
> 400 ≤ 400 ≤ 300 

≤ 200 với hỗ 

trợ hô hấp 

≤ 100 với hỗ 

trợ hô hấp 

Đông máu 

Tiểu cầu (x 103/ml) 
> 150 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 50 ≤ 20 

Gan 

Bilirurin (mol/l) 
< 20 20 – 32 33 – 101 102 – 204 > 204 

Tim mạch 

Tụt HA Không tụt 

HA 

HATB < 

70mmg 

Dopamin ≤ 5 

hoặc 

Dobutamin 

Dopamin > 5 

hoặc 

Adre ≤ 0,1 

hoặc Nora ≤0,1 

Dopamin >15 

hoặc Adre >0,1 

hoặc Nora >0,1 
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Thần kinh 

Điểm Glasgow 
15 13 – 14 10 – 12 6 – 9 < 6 

Thận 

Creatinine 

(mol/l) 

hoặc 

lưu lượng nước 

tiểu 

< 110 110 – 170 171 – 299 

300 – 440 

hoặc 

< 500ml/ ngày 

> 440 

hoặc 

< 200ml/ ngày 

3.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm cận lâm sàng xác định nhiễm khuẩn như: 

+ Xét nghiệm công thức máu thấy số lượng bạch cầu tăng (trên 10.000/ml), tỉ lệ bạch 

cầu đa nhân trung tính tăng cao trên giá trị bình thường, hoặc tỉ lệ bạch cầu non > 10%. 

+ CRP tăng trên 0,5 mg/dl. 

+ Procalcitonin tăng > 0,125 ng/ml (bình thường < 0,05) 

- Xét nghiệm vi sinh xác định tác nhân: cấy máu mọc vi khuẩn, kí sinh trùng (nấm)... 

- Giảm tưới máu tổ chức: tăng lactat  máu (≥ 2 mmol/l). 

- Dấu hiệu cận lâm sàng của rối loạn, suy chức năng cơ quan như: 

+ Suy thận: tăng ure và creatinin.> 130 µmol/l. 

+ Suy hô hấp: tỉ lệ PaO2/FiO2 < 300, trường hợp suy hô hấp nặng tỉ lệ này < 200. 

+ Suy gan: tăng GOT, GPT, bilirubin máu, giảm tỉ lệ prothrombin máu... 

+ Giảm số lượng tiểu cầu, rối loạn đông máu, đông máu nội mạch rải rác... 

+ Nhiễm toan chuyển hóa, tăng kali máu. 

- Xét nghiệm cận lâm sàng khi có suy tạng: chỉ thể hiện ở 4 trong 6 tạng, trong 

đó 2 tạng huyết động và thần kinh chỉ đánh giá bằng các tiêu chí lâm sàng. 

+ Thận: tăng ure và creatinin tùy theo từng mức độ nặng nhẹ (xem bảng điểm SOFA). 

+ Hô hấp: tỉ lệ PaO2/FiO2< 300%, tùy theo từng mức độ (xem bảng điểm SOFA). 

+ Tiêu hóa: Tăng bilirubin toàn phần so với giá trị bình thường, trong đó các mức độ 

tăng tùy theo mức độ nặng nhẹ (xem bảng điểm SOFA). 

+ Huyết học: Giảm số lượng tiểu cầu dưới mức bình thường, mức độ nặng tùy theo số 

lượng tiểu cầu giảm (xem bảng điểm SOFA). 

4. CHẨN ĐOÁN 

4.1. Chẩn đoán xác định: Khi có đủ 02 tiêu chuẩn sau 
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- Nhiễm khuẩn nặng hoặc sốc nhiễm khuẩn. 

- Suy đa tạng: điểm SOFA ≥ 3 điểm, và tăng ít nhất 01 điểm so với lúc vào viện và ít 

nhất có hai tạng suy và tồn tại ít nhất trong vòng 24 giờ. 

4.2. Chẩn đoán phân biệt 

Suy đa tạng do các nguyên nhân không do nhiễm khuẩn: thường không có bằng chứng 

của nhiễm khuẩn. 

4.3. Chẩn đoán nguyên nhân 

Nguyên nhân suy đa tạng do nhiễm khuẩn. 

Các biện pháp chẩn đoán nguyên nhân nhiễm khuẩn (xem bài sốc nhiễm khuẩn) 

4.4. Chẩn đoán mức độ 

- Khi có suy tạng, điểm SOFA càng cao và xu thế tăng dần người bệnh càng nặng 

- Số lượng tạng suy càng nhiều, tỉ lệ tử vong càng cao, tùy từng nghiên cứu tỉ lệ tử vong 

từ 80 đến 100% nếu có suy 5 đến 6 tạng. 

- Lactat máu tăng dần và tụt huyết áp không đáp ứng với thuốc vận mạch là biểu hiện 

nặng của sốc nặng. 

5. XỬ TRÍ 

5.1. Nguyên tắc xử trí 

- Điều trị căn nguyên nhiễm khuẩn: xử lí ổ nhiễm khuẩn và kháng sinh. 

- Điều trị hỗ trợ các tạng suy. 

- Nếu sốc nhiễm khuẩn giai đoạn diễn biến suy đa tạng: cần điều trị khẩn trương. Mục 

tiêu cần đạt được trong vòng 6 giờ đầu là: 

+ Duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm (ALTMTT) 8- 12 mmHg (11 – 16 cmH2O). 

+ Duy trì huyết áp trung bình > 65 mmHg. 

+ Duy trì ScvO2 ≥ 70% hoặc SvO2 ≥ 65%. 

+ Thể tích nước tiểu ≥ 0,5 ml/kg/giờ. 

5.2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

Nhanh chóng đảm bảo hô hấp và tuần hoàn để duy trì tính mạng cho người bệnh bằng 

các biện pháp: 

- Làm test truyền dịch: truyền 1000 – 2000 ml dung dịch natriclorua 0,9% hoặc 

ringerlactat trong vòng 1 đến 2 giờ đầu ở những người bệnh tụt huyết áp do nhiễm khuẩn 

đảm bảo huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg. 
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- Đảm bảo hô hấp cho người bệnh bằng các biện pháp oxy liệu pháp (thở oxy kính, mặt 

nạ đơn giản, mặt nạ có túi hít lại), thở hệ thống áp lực dương liên tục (CPAP) có kết nối 

oxy hỗ trợ, mục tiêu duy trì SpO2> 92%. 

- Sử dụng thuốc vận mạch như noradrenalin hoặc adrenalin đường truyền tĩnh mạch liên 

tục liều khởi đầu 0,05 mcg/kg/phút để đảm bảo huyết áp khi đã đánh giá tụt huyết áp 

của người bệnh không do thiếu dịch. 

5.3. Các biện pháp cụ thể 

a) Bồi phụ thể tích dịch 

- Truyền dịch sớm và nhanh ngay khi có tụt huyết áp nhằm mục đích bù đủ thể tích dịch 

lòng mạch tuy nhiên cũng tránh gây phù phổi cấp huyết động do thừa dịch. Bù 1000 ml 

dịch tinh thể (natri clorua 0,9% hoặc ringer lactat) hoặc 500 ml dung dịch cao phân tử 

(không phải là dung dịch HEAS) như dung dịch gelatin hoặc albumin 5% trong 30 phút, 

sau đó chỉnh theo đáp ứng và đánh giá lâm sàng. 

- Làm test truyền dịch cho đến khi đạt mức áp lực tĩnh mạch trung tâm mong muốn, duy 

trì áp lực trung tâm 8-12 cmH2O ở các bệnh nhân không thở máy và 12-15 cmH2O ở các 

BN thở máy. 

- Loại dịch: dịch tinh thể Natri Clorua 0,9%, hoặc Ringerlactat kết hợp dung dịch gelatin 

hoặc albumin trong trường hợp truyền nhiều dung dịch tinh thể để hạn chế thoát mạch. 

- Đường truyền: nếu là đường ngoại vi phải đủ lớn hoặc đặt 2-3 đường truyền, nên đặt 

catheter tĩnh mạch trung tâm để bù dịch trong trường hợp có tụt huyết áp. 

b) Dùng vận mạch 

- Chỉ sử dụng thuốc vận mạch khi đã bù đủ dịch (dựa vào CVP và huyết áp). 

- Noradrenalin là thuốc sử dụng đầu tay với liều khởi đầu 0,05 mcg/kg/phút, tăng dẫn 

liều 0,05mcg/kg/phút mỗi 5 – 10 phút đạt huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg. 

- Có thể sử dụng Adrenalin nếu không có loạn nhịp hoặc nhịp quá nhanh, Adrenalin bắt 

đầu liều 0,05 µg/kg/giờ, tăng dần 0,05 – 0,1 µg/kg/phút đến khi đạt HA đích, tối đa 

không tăng quá 5 µ/kg/giờ. 

- Thuốc tăng co bóp cơ tim: không sử dụng thường quy với CVP cao, chỉ dùng khi có 

rối loạn chức năng thất trái qua đánh giá siêu âm hoặc ống thông động mạch phổi. 

c) Chẩn đoán căn nguyên nhiễm khuẩn và dùng kháng sinh 

- Xác định ổ nhiễm khuẩn (lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, visinh..) trước khi 

dùng kháng sinh. 
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- Giải quyết ổ nhiễm khuẩn: ưu tiên các biện pháp ít xâm lấn như chọc hút, dẫn lưu nếu 

có thể hoặc nếu tiên lượng không được hoặc tiên lượng kết quả hạn chế thì phẫu thuật. 

- Dùng kháng sinh đường tĩnh mạch càng sớm càng tốt, ngay sau khi cấy máu, trong giờ 

đầu nếu có thể. 

- Dùng kháng sinh phổ rộng theo liệu pháp kháng sinh kinh nghiệmvà thực hiện theo 

chiến lược xuống thang nếu có thể được. 

- Phối hợp kháng sinh trong các trường hợp: 

+ Giảm bạch cầu: phải phối hợp kháng sinh phủ tối đa phổ nhiễm khuẩn (vi khuẩn gram 

âm, gram dương hay vi khuẩn nội bào...).kết hợp thuốc chống nấm. 

+ Nếu nghi do trực khuẩn mủ xanh, hoặc A.baumanni cần phối hợp với các kháng sinh 

nhạy cảm với trực khuẩn mủ xanh.hoặc A.baumanii như: carbapenem kết hợp colistin. 

+ Nếu nghi do cầu khuẩn đường ruột phối hợp thêm vancomycine, cubicin... 

- Khi có suy thận, liều kháng sinh phải dựa vào độ thanh thải creatinin, liều đầu 

tiên dùng như bình thường không cần chỉnh liều, chỉ chỉnh liều từ các liều sau, nếu có 

lọc máu nên chỉnh liều theo lọc máu.(lọc máu liên tục hay ngắt quãng). 

d) Dùng corticoide 

- Chỉ dùng khi sốc kém đáp ứng với vận mạch hoặc chưa cắt được vận mạch sau 48 giờ 

(không dùng một cách hệ thống), nên dùng hydrocortison liều 50 mg mỗi 6 giờ. Giảm 

liều và ngừng khi người bệnh thoát sốc và cắt được thuốc co mạch. 

- Lưu ý có thể làm nhiễm khuẩn tiến triển nặng hơn nếu liệu pháp kháng sinh kinh 

nghiệm không phù hợp và gây tăng đường máu. 

e) Kiểm soát đường máu 

Kiểm soát đường máu mao mạch bằng Insulin ngắt qua đường tiêm ngắt quãng hoặc 

đường truyền tĩnh mạch, nếu đường máu mao mạch ≥ 11 mmol/l, mục tiêu duy trì đường 

máu từ 7 – 9 mmol/l. 

f) Điều trị dự phòng các biến chứng 

- Huyết khối tĩnh mạch bằng một trong hai biện pháp sau: 

+ Heparin trọng lượng phân tử thấp như Enoxaparin 1 mg/kg tiêm dưới da, giảm liều 

khi người bệnh có suy thận. 

+ Sử dụng bao thay đổi áp lực định kỳ 2 tay và 2 chân. 

- Xuất huyết tiêu hóa: dùng thuốc băng niêm mạc dạ dày như sucalfate 2 gói/ngày chia 

2 uống hoặc bơm qua dạ dày... hoặc các thuốc ức chế bơm proton như omeprazole, 
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pantoprazole, esomeprazole... hoặc các thuốc kháng H2 như ranitidin..., lưu ý đường 

dùng trong từng trường hợp cụ thể và tương tác thuốc. 

g) Thở máy trong trường hợp tổn thương phổi, suy hô hấp cấp tiến triển 

- Mục tiêu: SpO2> 92% hoặc PaO2> 60 mmHg và pH > 7,15 

- Các biện pháp: 

+ Thở máy không xâm nhập với CPAP hoặc BiPAP nếu người bệnh tỉnh và hợp tác. 

+ Thở máy xâm nhập có sử dụng PEEP (nếu không có chống chỉ định dùng PEEP) khi 

thở máy không xâm nhập thất bại hoặc người bệnh không hợp tác. 

h) Lọc máu liên tục 

- Lọc máu liên tục sớm nhất nếu có thể ngay sau khi có chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và 

lưu ý phải kiểm soát được ổ nhiễm khuẩn. 

- Chỉ lọc máu khi đã nâng được huyết áp tâm thu > 90 mmHg. 

- Ngừng lọc máu liên tục khi cắt được các thuốc co mạch ít nhất 12 giờ và huyết áp ổn 

định và chuyển lọc máu ngắt quãng nếu còn chỉ định. 

i) Hướng dẫn truyền máu và các chế phẩm máu 

- Không truyền plasma tươi đông lạnh để điều chỉnh các bất thường trên xét nghiệm khi 

không có nguy cơ chảy máu trên lâm sàng cũng như không có kế hoạch làm thủ thuật 

- Chỉ truyền khối hồng cầu khi hemoglobin < 7g/l ở các bệnh nhân trẻ, với các bệnh 

nhân có nguy cơ giảm oxy máu như cao tuổi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não... nên suy 

trì nồng độ hemoglobin 7 – 9 g/l. 

- Truyền khối tiểu cầu (KTC) khi số lượng tiểu cầu (SLTC) < 10.000/ml ngay khi lâm 

sàng không có nguy cơ chảy máu. Truyền KTC khi SLTC < 20000/ml kết hợp có nguy 

cơ chảy máu trên lâm sàng. Đưa SLTC lên trên 50000/ml nếu có kế hoạch làm thủ thuật 

hoặc phẫu thuật. 

6. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Tiên lượng sốc nhiễm khuẩn diễn biến nặng khi có một trong hai yếu tố sau: 

- Tiến triển suy đa tạng. 

- Lactat tăng dần và tụt huyết áp không đáp ứng với thuốc vận mạch. 

7. PHÒNG BỆNH 

- Phát hiện và xử trí sớm các nhiễm khuẩn. 

- Nếu người bệnh đã chuyển sang giai đoạn nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn cần 

tích cực điều trị ngăn chặn tiến triển suy đa tạng. 
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Sơ đồ chẩn đoán suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn 
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 RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC 

CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Rối loạn đông máu là một vấn đề thường gặp ở người bệnh nặng trong khoa Hồi sức, do 

nhiều nguyên nhân và biểu hiện lâm sàng đa dạng. Mỗi nguyên nhân cần phải có những 

biện pháp điều trị đặc hiệu và hỗ trợ khác nhau. Trong những năm gần đây những hiểu 

biết sâu hơn về bệnh nguyên và điều trị lâm sàng các rối loạn đông máu đã giúp ích cho 

việc chẩn đoán và xác định chiến lược điều trị tối ưu. 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Nhiễm khuẩn (52%): là yếu tố nguy cơ cao nhất của rối loạn đông máu (giảm tiểu cầu 

do giảm sinh, tăng phá hủy, tăng tiêu thụ tại lách, giảm các yếu tố đông máu). 

- Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC): chiếm 25%, là biến chứng của rất nhiều bệnh 

nguyên như nhiễm khuẩn, chấn thương, các biến chứng sản khoa… 

- Mất máu nặng (8%). 

- Huyết khối vi mạch (1%): ban huyết khối giảm tiểu cầu huyết khối (thrombotic 

thrombocytopenia pupura - TTP), hội chứng tan máu tăng ure huyết (hemolytic uremic 

syndrome - HUS) là những bệnh cảnh hiếm gặp, 

- Giảm tiểu cầu do heparin (heparin induced thrombocytopenia - HIT), bệnh nhân trong 

hồi sức thường phải dùng heparin (trọng lượng phân tử thấp hoặc không phân đoạn) để 

dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu, lọc máu… 

- Giảm tiểu cầu do thuốc (10%): quinine, điều trị hóa chất, thuốc chẹn kênh calci, các 

thuốc khác. 

- Giảm tiểu cầu do miễn dịch (3%): hội chứng kháng phospholipid hoặc Lupus ban đỏ 

hệ thống… 

- Sau ghép tủy xương (10%). 

- Mang thai/ sau đẻ (21%). 

- Các rối loạn khác: ung thư (10%), tăng huyết áp ác tính… 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 
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- Bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, từ không có triệu chứng đến những biến chứng chảy máu 

nguy hiểm. 

- Xuất huyết dưới da và niêm mạc: dạng chấm, dạng ban hay mảng bầm tím… 

- Chảy máu nặng: chảy máu tiêu hóa, chảy máu não. 

- Thiếu máu tan máu do bệnh lý vi mạch (microangiopathic hemolytic anemia). 

- Sốt. 

- Rối loạn tri giác, rối loạn tính tình 

- Dấu hiệu suy đa cơ quan: thiểu niệu, vô niệu, vàng da, khó thở, đau ngực… 

- Biểu hiện lâm sàng của bệnh chính. 

2. Cận lâm sàng 

- Số lượng tiểu cầu giảm dưới 150.000 tế bào/mm3. 

- Xét nghiệm đông máu: Định lượng sản phẩm thoái giáng của fibrinogen (FDPs) tăng, 

D – Dimer: tăng cao, Antithrombin(AT): thấp, Fibrinogen có thể bình thường do cơ chế 

bù trừ trong giai đoạn sớm. Trường hơp DIC nặng luôn thấy giảm fibrinogen máu còn 

dưới 1 g/l. 

- Mảnh vỡ hồng cầu trên phết áu ngoại biên 

- Xét nghiệm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương để tìm nguyên nhân… 

- Các xét nghiệm khác: cấy máu tìm vi trùng, ure, creatinin, MRI sọ não… 

3. Chẩn đoán 

Chẩn đoán xác định: dựa vào lâm sàng và xét nghiệm: 

- Số lượng tiểu cầu < 150.000 /mm3. 

- Prothrombin kéo dài, aPTT kéo dài, fibrinogen giảm. 

Chẩn đoán phân biệt: 

- Giảm tiểu cầu giả do dùng chống đông không đầy đủ dẫn đến tiểu cầu bị vón làm máy 

đếm nhầm, sử dụng kháng thể đơn dòng abciximab tác động trực tiếp vào thụ thể Gb 

IIb/IIIa. 

- Suy gan cấp. 

Chẩn đoán nguyên nhân: 

a) Giảm tiểu cầu: 

Lâm sàng: bệnh cảnh đa dạng từ không triệu chứng đến các ban, chấm xuất huyết dưới 

da và nặng nề nhất là xuất huyết nguy hiểm (chảy máu nội sọ, xuất huyết tiêu hóa…) 

Cận lâm sàng: tiểu cầu máu < 150.000 /mm3. 
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- Giảm tiểu cầu do heparin (Heparin induced – thrombocytopenia: HIT) 

 Thường xẩy ra từ ngày thứ 5 – 10 sau dùng heparin. 

 Đỏ da, hoại tử vị trí tiêm heparin, và các triệu chứng toàn thân như sốt, khó thở, 

nhịp tim nhanh do tiêm heparin liều bolus tĩnh mạch. 

 Giảm tiểu cầu: giảm > 50% số lượng tiểu cầu sau 5 – 10 ngày dùng heparin lần 

đầu tiên. 

 Số lượng tiểu cầu thường < 100 G/l. 

 Khi lâm sàng có biểu hiện nghi ngờ và test huyết thanh tìm kháng thể phụ thuộc 

heparin (ELISA dương tính). 

- Giảm tiểu cầu do nguyên nhân miễn dịch. 

 Là một hội chứng đặc trưng bởi: 

 Tiểu cầu giảm dưới 100 G/l. 

 Tăng mẫu tiểu cầu trong tủy xương. 

 Đời sống tiểu cầu ngắn. 

 Có kháng thể kháng tiểu cầu ở trong huyết tương. 

 Các nguyên nhân xác định được như: 

 Do bị các bệnh nhiễm trùng nặng, nhiễm ký sinh trùng. Các bệnh có lách to. 

 Các bệnh tự miễn: ban đỏ rải rác, viêm nút động mạch, viêm đa khớp dạng 

thấp. 

 Các bệnh về máu: suy tủy xương, xơ tủy, ung thư máu, ung thư hạch, ung thư 

nơi khác xâm lấn vào tủy xương, thiếu máu tiêu huyết tự miễn... 

b) Đông máu nội mạch rải rác (DIC): 

- Chẩn đoán DIC là một chẩn đoán loại trừ, không một xét nghiệm đơn độc nào đủ ý 

nghĩa để khẳng định chẩn đoán. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán đông máu nội mạch rải rác của hiệp hội đông cầm máu quốc tế 

(International Society on Thrombosis and Haemostasis - ISTH) năm 2001 được bổ sung 

bằng cách tính điểm dựa vào các chỉ số theo bảng sau. 

Bảng 1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán DIC theo ISTH 2001 có sửa đổi 

Chỉ số Điểm 

Số lượng tiểu cầu 
>100 G/l 0 

50 - 100 G/l 1 
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< 50 G/l 2 

D-Dimer so với giới hạn cao 

bình thường (dấu ấn tăng 

tiêu fibrin) 

< 2 lần 0 

2 – 5 lần 2 

> 5 lần 3 

Thời gian prothrombin 

Kéo dài ≤ 3 giây 0 

Kéo dài > 3 và ≤ 6 giây 1 

Kéo dài > 6 giây 2 

Fibrinogen 
≥ 1 g/l 0 

< 1 g/l 1 

 

- Chẩn đoán DIC khi tổng số điểm ≥5. 

c) Ban huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch/ hội chứng tan máu tăng ure 

huyết:(Thrombotic thrombocytopenic purpura- TTP/ Hemolytic uremic syndrome- 

HUS). 

- TTP là một trong các bệnh lí huyết khối tắc vi mạch. Điều quan trọng cần lưu ý là 

chống chỉ định truyền khối tiểu cầu cho các người bệnh này khi không có tình trạng 

chảy máu đe dọa. 

- Năm tiêu chuẩn để chẩn đoán ban huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch: 

 Thiếu máu tan máu với nhiều mảnh vỡ hồng cầu trên phết máu ngoại biên, 

Coombs (-) 

 Giảm tiểu cầu. 

 Suy thận. 

 Sốt. 

 Rối loạn ý thức. 

- Chỉ 40% trường hợp gặp đầy đủ cả năm chứng trên. 

- Thay huyết tương là một trong những biện pháp được cho là có hiệu quả nhất trong 

việc điều trị cứu sống người bệnh, đồng thời cũng là tiêu chuẩn chẩn đoán. 

d) Các nguyên nhân kéo dài thời gian đông máu: 

Một điều quan trọng là xét nghiệm đông máu toàn bộ, trong đó có Prothrombin time 

(PT) và aPTT. Xét nghiệm là biện pháp nhanh chóng, hữu hiệu nhất để theo dõi các yếu 
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tố đông máu tại một hoặc nhiều thời điểm. Khi nồng độ các yếu tố đông máu giảm dưới 

50% thì các xét nghiệm đông máu (PT, aPTT) sẽ kéo dài. 

Trong đa số các trường hợp tại khoa Hồi sức, giảm các yếu tố đông máu thường là mắc 

phải, do giảm tổng hợp (suy gan, tổn thương gan cấp hoặc mạn, hoặc thiếu hụt vitamin 

K…), mất quá nhiều (chấn thương, mất máu nhiều) hoặc tăng tiêu thụ. Ngoài ra còn có 

sự hiện diện của các kháng thể ức chế lưu hành (như trong bệnh hemophilia) 

Bảng 1.2. Nguyên nhân của giảm các yếu tố đông máu 

Xét nghiệm Nguyên nhân 

PT kéo dài, aPTT 

bình thường 

Thiếu hụt yếu tố VII 

Thiếu hụt vitamin K mức độ nhẹ 

Suy gan nhẹ 

Sử dụng liều thấp thuốc chống đông kháng vitamin K 

PT bình thường, 

aPTT kéo dài 

Thiếu hụt yếu tố VIII, IX hoặc XI. Sử dụng heparin không phân 

đoạn 

Kháng thể ức chế và hoặc kháng thể kháng phospholipid 

Thiếu hụt yếu tố XII hoặc prekallikrein 

PT và aPTT kéo dài 

Thiếu hụt yếu tố X, V hoặc II Thiếu vitamin K nặng 

Sử dụng thuốc kháng vitamin K 

Thiếu hụt toàn bộ yếu tố đông máu: suy gan, mất máu nặng, tăng 

tiêu thụ (DIC) 

 

- Lâm sàng và chẩn đoán 

 Biểu hiện lâm sàng của bệnh nguyên. 

 Các dấu hiệu chảy máu, tùy theo mức độ thiếu hụt các yếu tố đông máu. 

 Xét nghiệm: giảm các yếu tố đông máu, thời gian đông máu kéo dài. 

IV. XỬ TRÍ 

1. Nguyên tắc xử trí 

- Điều trị bệnh nguyên là chính. 

- Điều trị các nguyên nhân rối loạn đông máu. 

- Điều trị thay thế và điều trị hỗ trợ. 

2. Xử trí ban đầu 

- Cầm máu, ổn định các chức năng sống, bồi phụ thể tích… 



 

 

72 

 

- Nhanh chóng chuyển người bệnh đến bệnh viện đủ điều kiện điều trị. 

3. Xử trí tại bệnh viện 

a) Giảm tiểu cầu 

- Truyền tiểu cầu khi tiểu cầu < 10 G/l hoặc 20 G/l có nhiễm trùng hoặc có nguy cơ chảy 

máu, hoặc dưới 50 G/l cần tiến hành các thủ thuật, phẫu thuật. 

- Giảm tiểu cầu do Heparin (HIT) 

+ Ngừng ngay heparin. 

+ Dùng chất ức chế thrombin trực tiếp: lepirudin, argatropan và bivalirubin. 

+ Không được truyền tiểu cầu trừ khi chảy máu đe dọa tính mạng. 

+ Khi tiểu cầu > 100.000/µl chứng tỏ bệnh đã hồi phục thì bổ sung thêm warfarin và 

duy trì chất ức chế thrombin trực tiếp cho đến khi đạt được điều trị bằng warfarin. 

b) Đông máu nội mạch rải rác 

- Điều trị thay thế: chỉ truyền các yếu tố thay thế khi có chảy máu trên lâm sàng 

 Truyền huyết tương tươi đông lạnh 10 – 15ml/kg/24h (tương đương 3 – 4 đơn vị/ 

ngày, truyền 80 – 100 giọt/ phút ngay sau khi rã đông). 

 Truyền kết tủa lạnh khi có fibrinogen < 1 g/l. 

 Truyền tiểu cầu. 

- Thuốc chống đông. 

 Thuốc chống đông được chỉ định khi có D – dimer tăng cao, nghiệm pháp rượu 

dương tính và thời gian DIC > 6 h. 

 Heparin trọng lượng phân tử thấp (enoxaparine): 1 mg/kg/12giờ tiêm dưới da. 

Duy trì anti Xa 0,5 – 1. 

 Ngừng thuốc chống đông khi: nghiệm pháp rượu âm tính, D – dimer giảm và tiểu 

cầu tăng trở lại. 

- Thuốc điều trị tiêu sợi huyết. 

 Chỉ định khi có biểu hiện tiêu sợi huyết thứ phát tăng cao, lâm sàng có chảy máu 

nặng, fibrinogen tiếp tục giảm, D – dimer tăng cao. 

 Transamin tiêm tĩnh mạch 10 mg/kg x 2 – 4 lần/ ngày.  

c) TTP/HUS 

- Thay huyết tương (PEX) kết hợp hoặc truyền globulin miễn dịch với điều trị hỗ trợ 

(hồi sức tuần hoàn, hô hấp, thận nhân tạo …). 
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- Thay huyết tương: được chứng minh là biện pháp có hiệu quả để điều trị cứu sống 

người bệnh. Phác đồ điều trị TTP. 

- Chỉ truyền khối tiểu cầu khi có chảy máu nguy hiểm. 

 

Phác đồ thay huyết tương trong bệnh TTP 

d) Rối loạn đông máu do thiếu hụt các yếu tố đông máu 

- Điều trị bệnh chính kết hợp với điều trị thay thế các yếu tố đông máu. 

- Điều trị thay thế: 

+ Vitamin K: tiêm đường tĩnh mạch, dưới da, tiêm bắp hoặc đường uống. 

+ Truyền plasma tươi đông lạnh 10 – 15 ml/ kg (4 -6 đơn vị), kết tủa lạnh (giàu 

fibrinogen) và tiểu cầu trong trường hợp có chảy máu hoạt động. 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Tùy theo biểu hiện lâm sàng, và mức độ thay đổi các yếu tố đông máu. 



 

 

74 

 

VI. PHÒNG BỆNH 

Phát hiện và xử trí kịp thời nguyên nhân gây rối loạn đông máu. 
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 SUY GAN CẤP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa: 

Suy gan cấp là tình trạng tổn thương tế bào gan một cách ồ ạt do nhiều nguyên nhân 

khác nhau dẫn đến bệnh cảnh lâm sàng cấp tính với các biểu hiện:vàng da, rối loạn 

đông máu,bệnh lý não gan, suy đa tạng… ở một người trước đó có chức năng gan 

bình thường. Tỷ lệ tử vong cao 50 - 90% nếu không được điều trị hợp lý hoặc không 

được ghép gan. 

2. Nguyên nhân: 

2.1. Nguyên nhân vi sinh vật 

- Do các virut viêm gan A, B, C, E virut viêm gan B là nguyên nhân phổ biến nhất ở 

Việt Nam. 

- Các virut khác: Cytomegalovirus, Herpes, Epstein Barr, thủy đậu. 

- Vi khuẩn: gặp ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn, tỷ lệ tổn 

thương gan và suy gan cấp tới 20 - 25%. 

- Ký sinh trùng: sốt rét, sán lá gan, giun. 

2.2. Do ngộ độc 

2.2.1. Thuốc 

- Hay gặp nhất là Paracetamol kể cả với liều điều trị thông thường ở bệnh nhân nghiện 

rượu, hoặc được sử dụng cùng với các thuốc chuyển hóa qua enzyme Cytochrome 450 

như các thuốc chống co giật. 

- Các thuốc khác: Isoniazide, Rifampicin, thuốc chống viêm không Steroid, 

Sulphonamides, Phenytoin, Tetracycline, Allopurinol,Ketoconazole, IMAO... 

- Ngộ độc các thuốc đông y, đặc biệt là chất bảo quản thuốc. 

2.2.2. Các loại nấm mốc 

Điển hình là nấm Amianita phalloides. 

2.3. Các nguyên nhân khác 

- Hội chứng gan nhiễm mỡ cấp ở phụ nữ có thai. 

- Tắc mạch lớn ở gan. 

- Hội chứng Reys. 

II. CHẨN ĐOÁN 
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1. Lâm sàng 

- Vàng da và niêm mạc tăng nhanh, nước tiểu sẫm màu. 

- Các triệu chứng do rối loạn đông máu: chảy máu dưới da, niêm mạc, xuất huyết tiêu 

hóa cao và thấp, có thể xuất huyết não. 

- Hội chứng não gan biểu hiện ở nhiều mức độ và tùy giai đoạn: 

+ Độ I: Thay đổi trạng thái tình cảm, giảm tập trung,rối loạn giấc ngủ. 

+ Độ II: Lơ mơ, u ám, hành vi bất thường, ứng xử không phù hợp mất định hướng, còn 

đáp ứng với lời nói. 

+ Độ III: Ngủ gà, không đáp ứng với lời nói, u ám rõ,tăng phản xạ. 

+ Độ IV: Hôn mê, biểu hiện mất não, có thể còn đáp ứng với kích thích đau. 

- Suy thận cấp là biến chứng xảy ra sau suy gan cấp. 

- Nhiễm trùng: hay gặp viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết. 

- Người bệnh có thể tử vong trong bệnh cảnh suy đa tạng. 

2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm sinh hóa, huyết học để đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân: 

+ Tăng bilirubin: nếu tăng > 250 mmol/l bệnh nhân rất nặng. 

+ AST và ALT tăng cao khi có tổn thương tế bào gan nặng. 

+ INR, NH3, PT, aPTT, yếu tố V, VII, VIII và fibrinogen.Thời gian prothrombin PT 

kéo dài ≥ 1,5 là yếu tố xác định bệnh nặng. 

+ Hạ đường máu, hạ natri máu, hạ mage máu,kiềm hô hấp, toan chuyển hóa. 

+ Tăng ure, creatinin máu. 

- Chẩn đoán hình ảnh: 

+ Siêu âm ổ bụng, xác định kích thước gan, loại trừ các bệnh mạn tính khác ở gan... 

+ Chụp cắt lớp sọ xem tình trạng phù não, xuất huyết não nếu có. 

- Các xét nghiệm tìm nguyên nhân 

+ Ngộ độc: lấy nước tiểu, máu xác định và định lượng độc chất (như nồng độ 

paracetamol trong huyết thanh). 

+ Huyết thanh chẩn đoán các loại virut gây viêm gan cấp: viêm gan A (IgM); viêm gan 

B (HBsAg, Anti HBC, HBV DNA...). Viêm gan C(HCVAb,HCV-RNA), Epstein – Barr 

virút (IgM, IgG) Cytomegalovirus (IgG, IgM). PCR với các vi rút: Herpes; Enterovirus, 

Adenovirus, Parovirus... 

+ Kháng thể tự miễn khi lâm sàng nghi ngờ viêm gan tự miễn. 
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3. Chẩn đoán xác định 

- Chẩn đoán suy gan cấp trên lâm sàng cần kết hợp đầy đủ các biểu hiện của hội chứng 

suy chức năng gan cấp tính, hội chứng não gan: mệt mỏi, vàng da, xuất huyết, dấu hiệu 

thần kinh... 

- Các xét nghiệm sinh hóa: tăng bilirubin, NH3, AST, ALT thời gian prothrombin kéo 

dài ≥ 1,5. 

4. Chẩn đoán phân biệt 

Suy gan cấp cần phân biệt với: 

- Ngộ độc thuốc an thần gây ngủ. 

- Hạ đường huyết. 

- Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. 

- Tai biến mạch máu não. 

- Các bệnh lý thần kinh khác. 

- Đợt cấp trên một bệnh nhân có bệnh gan mạn tính (do viêm gan vi rút, xơ gan rượu, 

viêm gan tự miễn, bệnh gan do rối loạn chuyển hóa...). 

5. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Suy gan cấp do ngộ độc: xét nghiệm độc chất trong máu nước tiểu, dịch dạ dày, định 

lượng paracetamol trong huyết thanh. 

- Suy gan cấp nghi do viêm gan virus: chẩn đoán huyết thanh: viêm gan A (IgM); viêm 

gan B (HbsAg; Anti HBC,đếm định lượng HBV DNA).... 

- Suy gan cấp do các nguyên nhân khác: bệnh tự miễn tìm kháng thể tự miễn, bệnh rối 

loạn chuyển hóa... 

- Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm gan xác định tắc mạch gan, gan teo trong các viêm gan 

virus tối cấp. 

6. Phân loại mức độ 

a) Phân chia theo Lucke và Mallory: chia làm 3 giai đoạn 

- Tiền triệu: là giai đoạn chưa có vàng da. 

- Giai đoạn trung gian: đánh dấu bằng sự xuất hiện của vàng da. 

- Giai đoạn cuối biểu hiện của bệnh lý não gan. 

b) Phân loại lâm sàng kinh điển: dựa vào khoảng thời gian từ khi biểu hiện vàng da đến 

khi xuất hiện bệnh lý não gan. 
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- Suy gan tối cấp 7 ngày. 

- Suy gan cấp 8 - 28 ngày. 

- Suy gan bán cấp 5 - 12 tuần. 

c) Bệnh lý não gan chia làm 4 mức độ: rất hữu ích trong tiên lượng, theo dõi và thái độ 

xử trí cho bệnh nhân. 

Độ I: Hưng phấn hoặc trầm cảm, hơi lẫn, rối loạn giấc ngủ, run nhẹ. 

Độ II: Lơ mơ, u ám, mất định hướng, run rõ. 

Độ III: Ngủ lịm, nhưng còn đáp ứng, tăng phản xạ, run thường xuyên. 

Độ IV: Hôn mê sâu, không còn run. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

Không có điều trị đặc hiệu cho bệnh suy gan cấp, do vậy các biện pháp điều trị bao gồm: 

- Điều trị hỗ trợ gan, các cơ quan bị suy chức năng. 

- Điều trị các biến chứng trong khi chờ đợi tế bào gan hồi phục hoặc chờ ghép gan. 

2. Điều trị ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

- Ngừng tất cả các thuốc đang uống, gây nôn, uống 20 gam than hoạt nếu nghi ngờ ngộ 

độc paracetamol. 

- Truyền dung dịch glucose 10% tránh hạ đường huyết 

- Chuyển ngay đến khoa hồi sức tích cực, đảm bảo tư thế an toàn, hô hấp và tuần hoàn 

trên đường vận chuyển. 

3. Điều trị tại bệnh viện 

a) Các biện pháp hồi sức cơ bản 

- Nằm đầu cao 30o - 45o nếu không có tụt huyết áp, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc an 

thần. 

- Hồi sức hô hấp: tư thế an toàn, các biện pháp hỗ trợ hô hấp tùy thuộc tình trạng hô hấp 

của bệnh nhân. Nếu phải đặt nội khí quản thở máy, tránh dùng PEEP quá cao vì làm 

tăng áp lực nội sọ. 

- Hồi sức tuần hoàn: duy trì huyết áp của người bệnh cao hơn mức bình thường hoặc 

huyết áp nền để đảm bảo áp lực tưới máu não: sử dụng dịch keo (albumin, gelatin) để 

đảm bảo thể tích tuần hoàn, duy trì Hb ≥ 10g/dl. Sử dụng thuốc vận mạch noradrenalin 

để duy trì huyết áp nếu huyết áp còn thấp khi đã bù đủ dịch. 
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- Điều trị chống phù não: bệnh nhân suy gan cấp ở giai đoạn III và IV hầu hết có phù 

não. Chết não liên quan đến phù não là nguyên nhân chính của tử vong do suy gan cấp 

ngoài các biện pháp đảm bảo hô hấp, tuần hoàn như trên cần sử dụng các biện pháp: 

+ Manitol 20%:0,5g/kg truyền tĩnh mạch trong 15 phút lặp lại nếu áp lực thẩm thấu dưới 

320 mosm/l. 

+ Duy trì natri máu 145 - 155 mmol/l bằng truyền dung dịch muối natriclorua 3%. 

+ Theo dõi và kiểm soát áp lực nội sọ nếu thực hiện được kỹ thuật này. Chỉ định khi 

bệnh nhân ở giai đoạn III, IV. Đảm bảo áp lực nội sọ < 25mmHg và áp lực tưới máu não 

50 - 80mmHg. 

+ Thuốc an thần nên sử dụng Pentobarbital (3 - 5mg/kg liều ban đầu, sau đó duy trì 1 - 

3 mg/kg/giờ). Chỉ định khi bệnh nhân kích thích, co giật và đau. 

- Các biện pháp hồi sức cơ bản khác 

+ Dự phòng chảy máu đường tiêu hóa: sử dụng kháng H2 liều cao: Ranitidin 1 - 3mg 

mỗi 8 giờ (tĩnh mạch) hoặc ức chế bơm proton. 

+ Theo dõi và điều chỉnh nước điện giải, thăng bằng toan kiềm (Lưu ý hạ natri máu 

không bù nhanh vì làm tăng áp lực nội sọ), cân bằng dịch vào ra. 

+ Cung cấp glucose bằng truyền dung dịch glucose 10% hoặc 20%, truyền liên tục và 

theo dõi đường máu theo giờ, tránh hạ đường máu (làm tăng tỷ lệ tử vong) cũng như 

tăng đường máu làm tăng áp lực nội sọ. 

+ Điều trị rối loạn đông máu: truyền plasma tươi, tiểu cầu, yếu tố tủa khi có xuất huyết 

tự phát hoặc khi làm thủ thuật xâm lấn mà INR > 1,5 tiểu cầu < 50.000; fibrinogen < 

100mg/dl. Vitamin K 10mg tiêm tĩnh mạch để dự phòng. 

+ Dinh dưỡng cho bệnh nhân suy gan cấp ưu tiên dinh dưỡng đường miệng, đảm bảo 35 

- 40 Kcal/kg/ngày; 0,5 - 1g protein/kg/ngày. 

+ Sử dụng kháng sinh: 

● Kháng sinh diệt khuẩn đường ruột chọn lọc Neomycine, Rifampicin 

● Sử dụng kháng sinh toàn thân khi có bằng chứng nhiễm khuẩn. 

+ Thuốc nhuận tràng: Sorbitol, Duphalac. 

b) Các biện pháp điều trị lọc máu hỗ trợ gan ngoài cơ thể 

Các biện pháp lọc máu có tác dụng loại bỏ các chất độc sản sinh trong quá trình chuyển 

hóa, nâng đỡ gan và các cơ quan trong lúc chờ đợi tế bào gan hồi phục hoặc chờ đợi 

ghép gan. 
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- Lọc máu liên tục tĩnh mạch - tĩnh mạch (CVVH) hoặc thẩm tách CVVHD. Chỉ định: 

bệnh nhân suy gan cấp có suy thận cấp. 

- Thay huyết tương.: Thay huyết tương chỉ định khi: Bilirubin > 250 mmol/l và/ hoặc 

NH3> 150 /l và/ hoặc PT > 100 giây, đặc biệt nên thực hiện sớm khi trên lâm sàng có 

biểu hiện hội chứng não gan ở giai đoạn I, II  

- Gan nhân tạo (liệu pháp hấp phụ phân tử tái tuần hoàn – MARS) dùng để hỗ trợ chức 

năng khử độc của gan nhờ loại bỏ các sản phẩm chuyển hóa độc hại hòa tan trong nước 

cũng như các chất gắn kết với protein bằng hệ thống MARS ngoài cơ thể, qua đó huyết 

tương được làm sạch trong khoảng thời gian chờ đợi chức năng tế bào gan hồi phục hoặc 

phẫu thuật ghép gan 

c) Điều trị theo nguyên nhân 

- Nhiễm trùng ( ngoại khoa, tiết niệu, dẫn lưu ổ áp-xe,..) 

- Ngộ độc Paracetamol (và suy gan nhiễm độc cấp tính khác): N-acetylcysteine 

140mg/kg trọng lượng người bệnh liều ban đầu giờ, sau đó mỗi 4 giờ một liều 70 mg/kg 

/lần (17 liều). 

- Bệnh lý tự miễn dịch: corticoids. 

- Thuốc kháng virus với viêm gan do vi rút. 

- Đình chỉ thai nghén (gan nhiễm mỡ cấp nặng, hội chứng HELLP …). 

d) Ghép gan 

 Cần liên hệ với các đơn vị có thể thực hiện được ghép gan trong quá trình hồi sức khi 

thấy bệnh nhân có chỉ định ghép gan.  

4. Phòng bệnh 

- Sử dụng thuốc đúng liều, đủ liều 

- Phát hiện sớm và điều trị tích cực các người bệnh viêm gan do thuốc, do virus, vi khuẩn 

và các nguyên nhân khác… 

5. Tiên lượng  

Tiên lượng phụ thuộc vào nguyên nhân, tuổi và thời gian diễn tiến bệnh. Tiên lượng tốt 

khi nguyên nhân là ngộ độc paracetamol và viêm gan A, xấu nhất trong viêm gan non-

A non-B và phản ứng thuốc đặc ứng. Thời gian xuất hiện bệnh lý não cũng ảnh hưởng 

đến tiên lượng. Suy gan tối cấp có tỉ lệ sống 35% và bán cấp chỉ còn 15%. Kết quả ghép 

gan cho suy gan cấp đang được cải thiện và hiện nay đạt được 65-75%. 
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đại trong cấp cứu, điều trị một số bệnh, Đề tài khoa học cấp Nhà nước. 

2. Vũ Văn Đính (2000),“Suy gan cấp”. Cẩm nang cấp cứu, Nhà xuất bản y học, Tr. 187-

189. 

3. Maxine A., Stephen J. (2013), “Liver, biliary tract, & pancreas disorders”, Current 

Medical Diagnosis and Treatment, Pp. 662-800. 

4. William M., Lee R. (2011), “The management of Acute Liver Failure”, Hepatology: 

11, Pp. 1-17. 



 

 

82 

 

 LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

Lọc máu liên tục hay liệu pháp thay thế thận liên tục (Continuous Renal Replacement 

Therapy -CRRT) là một tập hợp các phương pháp lọc máu nhằm loại bỏ ra khỏi cơ thể 

các độc chất nội sinh, ngoại sinh, các cơ chất chuyển hoá, yếu tố miễn dịch (Cytokins), 

điện giải, nước… một cách liên tục và chậm rãi. Do lọc máu liên tục có thể có thể loại 

bỏ cả những cơ chất gây hại mà bình thưởng thận không thể loại bỏ nên lọc máu máu 

liên tục còn được chỉ định cho cả những tình huống lâm sàng không có suy thận như sốc 

nhiễm khuẩn, suy gan cấp.. 

Các phương thức lọc máu liên tục có nhiều loại được đặt tên theo cách lấy máu và cơ 

chế lọc bao gồm: 

CVVH - Continuous VenoVenous Hemofiltration 

CVVHD - Continuous VenoVenous Hemodialysis 

CVVHDF - Continuous VenoVenous Hemodiafitration 

SCUF - Slow Continuous Ultrafiltration 

SLEDD – Slow Extended Daily Dialysis 

2. Cơ chế lọc 

Cơ chế thải bỏ cơ chất trong lọ máu nói chung và cả lọc máu liên tục đều dựa vào 3 cơ 

chế chính: 

- Khuếch tán: Nguyên lý là cơ chất sẽ đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp 

hơn cụ thể là cơ chất từ máu bệnh nhân sẽ đi từ máu qua màng lọc vào dịch lọc. 

- Siêu lọc: Dựa trên nguyên lý là nước sẽ đi từ nơi có áp suất thủy tĩnh cao đến nơi có 

áp suất thấp hơn cụ thể mà nước từ máu bệnh nhân sẽ đi xuyên qua màng lọc ra ngoài 

màng lọc. 

- Đối lưu: Dựa trên nguyên lý là các chất hoà tan trong nước sẽ đi theo chiều dòng nước 

để xuyên qua màng lọc. Cụ thể là khi có hiện tượng siêu lọc thì các chất hoà sẽ đi theo 

dòng nước từ máu bệnh nhân xuyên qua màng ra ngoài màng. Như vậy, một cơ chất 

muốn được thải bỏ theo cơ chế này thì phải có hai điều kiện: thứ nhất phải có hiện tượng 

siêu lọc, thứ hai là kích thước cơ chất phải nhỏ hơn kích thước lổ lọc trên màng lọc. 
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Trong lọc máu, tất cả các cơ chề trên đều được sử dụng. Điều khác nhau là mức độ sử 

dụng mỗi cơ chế sẽ khác nhau. Chẳng hạn, lọc máu ngắt quảng ( lọc máu cổ điển) chủ 

yếu dùng cơ chế khuyến tán, cơ chế siêu lọc chỉ để thải nước dư thừa. Trong lọc máu 

liên tục chủ yếu dùng cơ chế siêu lọc và đối lưu. 

3. Chỉ định lọc máu liên tục 

Chỉ định lọc máu liên tục thường được phân làm hai nhóm[1, 5, 6]: 

Chỉ định do thận ( Renal Indication) 

Chỉ định không do thận (Nonrenal Indication) 

a. Chỉ định do thận 

Chỉ định do thận chủ yếu nhằm giúp thải bỏ các chất chuyển hoá như ure, creatinin, sản 

phẩm Azote máu.. chất acid, nước và điện giải. Cả lọc máu ngắt quảng và liên tục đều 

có thể thực hiện, tuy nhiên những bệnh bên có chống chỉ định lọc máu ngắt quảng (như 

rối loạn huyết động hay tăng áp lực nội sọ) sẽ phải lọc bằng phương thức liên tục. 

Những bệnh nhân suy thận được chỉ định lọc máu khi kèm một trong các biến chứng 

sau: 

Quá tải dịch kháng trị với lợi tiểu gây phù phổi cấp, suy tim mất bù cấp. 

Thiêu niệu ( < 0.3 ml/kg/g trong 24 giờ hay 200ml/12 giờ) hoặc vô niệu ( hơn 12 giờ). 

Hội chứng ure huyết cao ( BUN >80-100 mg/dl). 

Tăng Kali máu (> 6.5 mmol/l) làm thay đổi ECG hoặc tốc độ tăng nhanh. 

Toan chuyển hoá nặng ( pH < 7.1). 

Khuyến cáo của SSC 2016 (Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for 

Management of Sepsis and Septic Shock: 2016) đề nghị trên những bệnh nhân nhiễm 

trùng huyết và tổn thương thận cấp: 

Lọc máu liên tục và ngắt quảng đều được chấp nhận (Mức khuyến cáo yếu, mức độ 

chứng cớ trung bình). 

Lọc máu liên tục được chỉ định để kiểm soát dịch trên những bệnh có huyết động 

không ổn định (Mức khuyến cáo yếu, mức độ chứng cứ rất thấp). 

b. Chỉ định không do thận 

Chỉ định không do thận nhằm giúp thải bỏ những cơ chất thông thường thận không thể 

thải bỏ hoặc nếu để cơ chất tồn tại lâu trong cơ thề thì có khả năng gây tổn thương thận 

và các cơ quan khác như thuốc cản quang, chất độc ngoại sinh, các Cytokins… 
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Quan điểm lọc máu liên tục với mục đích dự phòng tổn thương thận cấp trong một số 

bệnh cảnh như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm tuỵ cấp nặng, chấn thương 

nặng...đã được nghiên cứu.Đa số các nghiên cứu cứ đều cho thấy, lọc máu sớm khi BUN 

chưa tăng nhiều đều giúp cải thiện tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên, ngưỡng BUN nào thì bắt 

đầu lọc máu vẫn chưa thồng nhất, giá trị BUN được chấp nhận trong khoảng từ 80 mg/dl 

đến 100 mg/dl. 

Quan điểm lọc máu giúp thải bỏ Cytokins trong nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm khuẩn 

nhằm cải thiện độ nặng của bệnh vẫn chưa được thống nhất. Một số nghiên cứu cho thấy 

giữa lọc máu ngắt quảng và liên tục không có sự khác biệt có ý nghĩa về lợi ích sống 

còn mặc dù một vài nghiên cứu cho thấy có khuynh hướng cải thiện tỉ lệ tử vong ở nhóm 

lọc máu liên tục.  

4. Đường máu dùng trong lọc máu 

Đường máu trong lọc máu liên tục chủ yếu là đường catheter hai nòng tĩnh mạch-tĩnh 

mạch được đặt vào tĩnh mạch trung tâm. Vị trí đặt catheter thường dùng là tĩnh mạch 

đùi, tịnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới đòn, trong đó tĩnh mạch đùi thường được 

ưu tiên lực chọn với lý do là ít nguy cơ biến chứng nguy hiểm hơn và đầu catheter có 

thể được đẩy vào tĩnh mạch chủ bụng có kích thước đủ lớn để có lưu lượng máu thích 

hợp. 

5. Quả lọc máu 

Quả lọc máu có cấu trúc dạng ống bên trong chứa rất nhiều các ống nhỏ. Mỗi ống nhỏ 

được làm bằng chất liệu có tính tương hợp sinh học với cơ thể người và có cấu trúc rỗng 

bên trong lòng sẽ cho máu đi qua. 

Mỗi quả lọc sẽ có một số tính chất lý hoá riêng như: 

Chất liệu: Cellulose, cellulose tổng hợp.. 

Tổng diện tích màng: khoảng 1.5-2 m2. 

Hệ số siêu lọc (KUFml/giờ/mmHg): là số ml dịch qua được màng trong 1 giờ với áp 

lực xuyên màng bằng 1 mmHg. Quả lọc gọi là High-Flux khi KUF> 10 ml/giờ/mmHg. 

Nếu KUF< 10 ml/giờ/mmHg gọi là Low-Flux. 

Kích thước lổ lọc: Kích thước lớn sẽ có khả năng thải bỏ các chất có trọng lượng 

phân tử lớn như Cytokins, Globulin.. thường là các quả High-Flux dùng trong lọc 

máu liên tục. 

6. Chống đông quả trong lọc máu liên tục 
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Chống đông giúp kéo dài thời gian sử dụng quả lọc trong quá trình lọc máu nhưng lại 

làm tăng nguy cơ chảy máu. Do đó, chọn phương pháp chống đông quả tuỳ thuộc vào 

nguy cơ chảy máu của bệnh nhân.  

Các phương pháp chống đông thường dùng là: 

Heparin không phân đoạn (UFH): Liều tải ban đầu khoảng 20-25 UI/kg sau sau đó dùng 

liều duy trì 5-15 UI/kg nhằm duy trì TCK trong khoảng 40-60 s( 1.5-2 so với chứng). 

Xét nghiệm TCK sẽ được thực hiện mỗi 4-6 giờ để chỉnh liều Heparin. 

Heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH): thường dùng là Enoxaparin với liều tải 

ban đầu khoảng 0.15 mg/kg sau đó duy trì với liều 0.05 mg/kg.XN dùng để theo dõi là 

Anti-Xa ( mục tiêu 0.25-0.35 UI/ml). 

Citrate: Citrate được truyền trước quả sẽ gắn với canxi máu đi qua quả và làm giảm 

nồng độ canxi đi qua quả ( 0.15-0.35 mmol/l) nên giúp chống đông thông qua cơ chế 

tiêu thụ canxi. Phưc hợp citrate-Canxi sẽ được lọc qua quả lọc, phần Citrate dư sẽ vào 

cơ thể và chuyển hoá qua gan thành Biacarbonate đồng thời giải phóng Canxi đã gắn 

trước đó. Chống đông bằng Citrate ít ảnh hưởng đền chức năng đông máu cơ thề nhưng 

lại gây hạ canxi máu, đo đó Canxi được bù liên tục khi lọc duy trì nồng độ Canxi máu 

khoảng 1.1-1.3 mmol/l tương đương tốc độ truyền khoảng 2-3 mml/giờ. 

Rửa quả định kỳ: Nếu bệnh nhân có nguy cơ cao bị chảy máu như ngay sau phẫu thuật 

lớn thì sẽ phải dùng phương pháp này. Chống đông theo phương pháp này bằng cách 

mỗi giờ dùng khoảng 250 ml dung dịch muối sinh lý truyền vào dây trước quả, đồng 

thời phải tăng tốc độ dịch thải tương ứng đề tránh quá tải dịch. 

II. KỸ THUẬT LỌC MÁU LIÊN TỤC BẰNG PHƯƠNG THỨC 

CVVH (CONTINUOUS VENOVENOUS HEMOFILTRATION) 

Phương thức lọc CVVH là phương thức lọc sử dụng cơ chế siêu lọc và đối lưu là chính 

nên cần số lượng lớn dịch lọc nhưng hiệu quả thải trừ cơ chất và nước lại hiệu quả nhất. 

1. Đường máu và catheter lọc máu 

Vị trí đặt catheter: có thể chọn một trong các vị trí theo trình tự ưu tiên như sau:Tĩnh 

mạch đùi > Tĩnh mạch cảnh trong > Tĩnh mạch dưới đòn. 

Loại catheter: Certofix duo . 

Kỹ thuật : Đảm bảo kỹ thuật vô trùng và đặt theo phương pháp Seldinger. 

2. Trang thiết bị lọc máu 
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Máy lọc Diapact  

Bộ quả lọc của Braun: 1 bộ dây và 1 quả lọc High Flux 

Dịch lọc: Duosol 5lít/bọc  

3. Cài đặt máy lọc máu 

Phương thức lọc liên tục: CVVH ( Continuous Veno-Venous Hemofiltration) 

Các thông số cần cài đặt: 

1. Blood Flow ( ml/ph): Tốc độ dòng máu 

2. Replacement Rate( ml/h): Tốc độ dịch bù . Máy Diapact của Braun dùng tên là 

Substitution rate. 

3. Removal Rate ( ml/h): Tốc độ dịch thải bỏ 

4. Hướng dẫn cách tính toán các thông số cần cài đặt 

a. Một số chỉ số lọc máu và công thức dùng để tính 

Liều CRRT(Tốc độ siêu lọc): Thường khoảng 25-35 ml/kg/giờ. 

Tốc độ siêu lọc (ml/h) = Liều CRRT (ml/kg/h) x Cân nặng ( kg) 

Tốc độ dịch thải ( ml/h): Tuỳ tình trạng thề dịch để quyết định. Thường khoảng 50 – 

100 ml/h, tối đa có thể cài 300-400 ml/h. 

Phân suất siêu lọc FF % ( Filtration Fraction) = 
Tốc độ siêu lọc

Tốc độ dòng huyết tương
≈20-30%. Thường 

chọn là 25% 

Tốc độ dòng máu = 
𝑇ố𝑐 độ 𝑠𝑖ê𝑢𝑙ọ𝑐(

𝑚𝑙

ℎ
)

(1−𝐻𝐶𝑇)𝑥𝐹𝐹%𝑥60𝑝ℎ
 

Tốc độ siêu lọc = Tốc độ dòng máu (ml/ph) x (1-HCT)xFF%x60ph 

b. Ví dụ cụ thể 

 Tình huống 1:Bệnh nhân có chỉ định lọc máu liên tục : cân nặng 50 kg và 

Hematocrit 40%. Liều CRRT sẽ dùng là 30 ml/kg. Tính các thông số cài đặt:  

1. Blood Flow (ml/ph): Tốc độ dòng máu 

2. Replacement Rate (ml/h): Tốc độ dịch bù  

3. Removal Rate (ml/h): Tốc độ dịch thải 

Hướng dẫn cách tính: 

Bước 1: Xác định Removal rate và Replacement rate 

Liều CRRT bằng 30 ml/kg/h 

Removal Rate chọn là 100ml/h  
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Tốc độ siêu lọc = Liều CRRTcần đạt(ml/kg/h)  X Cân nặng ( Kg)= 30 ml/kg/h x 50 

Kg = 1500 ml/h 

Replacement Rate = Tốc độ siêu lọc – Removal rate = 1500 – 100 = 1400 ml/h 

Bước 2: Tính Blood Flow 

Phân suất siêu lọc FF % ( Filtration Fraction) = 
Tốc độ siêu lọc

Tốc độ dòng huyết tương
 = 25%  

Tốc độ dòng huyết tương = Tốc độ dòng siêu lọc / 25% = 1500 / 25% =6000 ml/h=100 

ml/ph (Chia cho 60ph). 

Thể tích huyết tương = Thể tích máu toàn phần x ( 1- HCT) 

Tốc đô dòng máu (Blood Flow) = Tốc độ dòng huyết tương / ( 1-HCT) = 100/ ( 1-

40%) = 166 ml/ph 

 Tình huống 2:Nếu tính theo cách trên nhưng máy sẽ báo động PA( Áp lực trong 

đường máu ra) quá thấp do tốc độ dòng máu cao hơn khả năng của catheter thì lúc 

này ta sẽ tính theo cách sau. 

Ví dụ:Bệnh nhân có chỉ định lọc máu liên tục : cân nặng 50 kg và Hematocrit 40%. Tốc 

độ dòng máu cho phép là 200ml/phút và tốc độ dịch thải chọn là 100 ml/h. Tính thông 

số cài đặt còn lại: ReplacementRate (ml/h) 

Hướng dẫn cách tính: 

Tốc độ dòng huyết tương  = Tốc độ dòng máu x (1-HCT) = 200 ml/ph x (1- 40%) =120 

ml/ph = 7200 ml/h (Nhân với 60ph) 

Tốc độ siêu lọc = Tốc độ dòng huyết tương( ml/h) x FF%= 7200 ml/h x 25 % = 1800 

ml/h 

Replacement Rate = Tốc độ siêu lọc – Removal rate = 1800 – 100 = 1700 ml/h  

Liều CRRT = 1800 / 50 = 36ml/kg/h 

5. Chống đông quả 

Lựa chọn một trong hai cách sau: 

a. Heparin 

Liều đầu: 20-25 UI/kg 

Liều duy trì: 5-15 UI/kg/giờ 

Mục tiêu: TCK 40-60s 

Theo dõi TCK: Lần đầu sau 4 giờ, sau đó mỗi 6-12 giờ 

b. Rửa quả lọc định kỳ 
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Chỉ định: Bệnh nhân có chống chỉ định dùng kháng đông 

Cách làm: 

Gắn chai Natriclorua 0.9% vào đường dây lọc trước quả lọc. 

Xả nhanh chai dịch 250ml mỗi giờ 

Chú ý: Tăng tốc độ dịch thải ( removal rate) sau lần rữa quả đầu tiên nhằm tránh bị quá 

tải dịch.  

6. Theo dõi bệnh 

a. Lâm sàng 

Tri giác 

Sinh hiệu: M, HA, Nhiệt độ. 

Áp lực tĩnh mạch trung tâm. 

Lượng nước tiểu . 

Dấu hiệu chảy máu: chân catheter, chướng bụng, dịch sonde mũi dạ dày và màu phân. 

b. Cận sâm sàng: 

Sinh hoá : Ure, creatinine, điện giải đồ , blood gaz( nếu nhiễm toan) mỗi 4- 6 giờ. 

TCK mỗi 4-6 giờ. 

Huyết đồ mỗi 12-24giờ.  
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 KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN HỒI 

SỨC TÍCH CỰC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tăng hay giảm đường huyết là vấn đề hay gặp ở bệnh nhân nằm ICU, ở cả bệnh 

đái tháo đường và không đái tháo đường. 

Đường huyết bình thường ở mức 80 – 110mg/dL 

II. NGUYÊN NHÂN 

- Tăng đường huyết: sự tăng tiết một số hormon gây tăng đường huyết như cortisol 

và glucagon; sự đề kháng insulin do bệnh gan; giảm các hoạt động sinh lý, hậu quả là 

làm giảm sự đáp ứng của insulin với đường đưa vào; liệu pháp corticoid, một số dịch 

truyền có glucose… 

- Giảm đường huyết: thường do điều trị và cũng hay gặp ở bệnh nhân suy gan, suy 

thận hay bệnh có lọc máu. 

III. CHẨN ĐOÁN 

Trên thế giới có nhiều phác đồ kiểm soát đường huyết ở ICU với mức đường huyết 

mục tiêu thay đổi từ 80 – 180md/dL. 

Tại ICU/BV Bình Dân chúng tôi lấy mức đường huyết mục tiêu là 140 – 180mg/dL 

đối với bệnh nhân đang điều trị với insulin truyền liên tục (Theo khuyến cáo mới nhất 

của Hội Đái Tháo Đường của Hoa Kỳ và Trường Đại học Nội Tiết của Hoa Kỳ). 

- Như vậy, khi đường huyết >180mg/dL thì gọi là tăng đường huyết và cần xử trí. 

- Khi đường huyết < 70mg/dL thì cần xử trí. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu điều trị 

- Tất cả bệnh nhân nằm ICU có tăng đường huyết cần phải ngưng các thuốc gây hạ 

đường huyết và thay thế bằng các insulin truyền tĩnh mạch. Thời gian bán hủy của 

insulin tiêm tĩnh mạch là 5 – 9 phút, nên dễ kiểm soát khi có hạ đường huyết. 

- Đối với bệnh nhân đã quyết định điều trị truyền insulin liên tục, mục tiêu giữ đường 

huyết từ 140 – 180mg/dL. 

2. Điều trị đặc hiệu 

Cách dùng insulin truyền liên tục: 
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- Cách pha: Pha 50 đơn vị insulin thường trong 50ml nước muối 0,9%, dùng bơm tiêm 

điện. 

- Bắt đầu sử dụng insulin tĩnh mạch khi đường huyết > 180mg/dL: chia đường huyết đo 

được cho 100 và làm tròn số đến 0,5.  

Ví dụ: đường huyết đo là 326mg/dL: 326/100 = 3,26, làm tròn thành 3,5, nên tiêm tĩnh 

mạch khởi đầu 3,5 đơn vị và bắt đầu bơm tiêm điện liên tục với tốc độ như liều cho ban 

đầu, như ví dụ là 3,5 đơn vị/giờ - tức 3,5ml/giờ. Nếu đường huyết đo được chia cho 100 

ra số < 2 (đường huyết < 224mg/dL) thì làm tròn thành 2, nhưng không tiêm tĩnh mạch 

liều ban đầu mà chỉ dùng bơm điện. Ví dụ: 194/100 = 1,94, làm tròn thành 2 nên bắt đầu 

bơm điện 2ml/giờ. 

3. Theo dõi đường huyết: 

3.1. Kiểm tra đường huyết mỗi giờ cho đến khi ổn định. 

3.2. Khi đã ổn định:  chuyển sang kiểm soát đường huyết mỗi 2 giờ. Nếu tiếp tục ổn 

định trong 2 lần thử liên tiếp, có thể thay đổi thời gian mỗi 3 – 4 giờ (nếu không có thay 

đổi trong chế độ dinh dưỡng hoặc tình trạng lâm sàng). 

3.3. Theo dõi đường huyết mỗi giờ khi đường huyết >70mg/dL và có bất cứ vấn đề sau: 

a. Thay đổi tốc độ bơm điện insulin. 

b. Bắt đầu hoặc chấm dứt sử dụng corticosteroid hoặc vận mạch. 

c. Thay đổi đáng chú ý trên lâm sàng. 

d. Có thay đổi trong chế độ dinh dưỡng. 

e. Bắt đầu hoặc kết thúc lọc máu. 

4. Hạ đường  huyết (đường huyết < 70mg/dL) 

4.1. Nếu đường huyết < 40mg/dL: Ngưng bơm điện, cho 125ml glucose 20%, thử lại 

đường huyết sau 60 phút, nếu đường huyết chưa lớn hơn 100mg/dL thì cân nhắc cho 

thêm glucose và thử lại đường huyết mỗi 60 phút. 

4.2. Nếu đường  huyết 40 – 60mg/dL: Ngưng bơm điện, cho 65ml glucose 20%, thử lại 

đường huyết sau 60 phút, nếu đường huyết chưa lớn hơn 100mg/dL thì cân nhắc cho 

thêm glucose và thử lại đường huyết mỗi 60 phút. 

4.3. Nếu đường huyết 61 – 99mg/dL: Ngưng bơm điện insulin, kiểm tra lại đường huyết 

mỗi 60 phút cho đến khi đường huyết > 100mg/dL. 

5. Chuyển từ insulin bơm điện sang insulin tiêm dưới da 

a. Cân nhắc chuyển insulin tiêm dưới da: 



 

 

92 

 

- Mỗi 24 giờ 

- Khi đường huyết ổn định ở mức mong muốn (140 – 180mg/dL) trong 24 giờ trước. 

- Khi bệnh nhân ăn được hoặc nuôi ăn qua ống thông. 

b. Insulin tiêm dưới da:  tác dụng trung bình hoặc dài (NPH, Glargine, hoặc Ultralente, 

Insuline mixtard 30/70) nên cho ít nhất 4 giờ trước khi ngừng bơm điện. 

Tổng liều insulin tiêm dưới da một ngày = tốc độ bơm điện (ml/giờ) x 20 giờ hoặc bằng 

60% tổng liều insulin bơm điện trong ngày. 

Tài liệu tham khảo 
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 NHIỄM CETON ACID & TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU 

DO TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu (TALTT) và nhiễm toan ceton là hai biến chứng 

cấp tính đe doạ đến tính mạng ở bệnh đái tháo đường. Bệnh thường gặp ở người trên 65 

tuổi bị đái tháo đường týp 2, bị giảm khả năng uống nước. Bệnh có tỉ lệ tử vong cao hơn 

nhiễm toan ceton do đái tháo đường, gặp khoảng 20 – 30%. 

Tình trạng thiếu hụt insulin gây tăng phân hủy glucogen tại gan, tăng tân tạo 

glucose, giảm sử dụng glucose của tổ chức, dẫn tới tăng nồng độ đường huyết. 

Tăng đường huyết sẽ gây tăng bài niệu do thẩm thấu, hậu quả là mất nước. 

Tình trạng mất nước nhiều hơn mất muối sẽ làm TALTT máu. Khi áp lực thẩm 

thấu tăng > 320 mOsm/kg, nước từ khoảng kẽ và trong tế bào trong đó có các tế bào 

thần kinh trung ương bị kéo vào trong lòng mạch gây ra tình trạng hôn mê và mất nước. 

II. HÔN MÊ NHIỄM CETON ACID 

1. Biểu hiện lâm sàng 

- Thường gặp 5% đái tháo đường type 1, biểu hiện lâm sàng: khát nhiều, uống nhiều, 

giảm cân, ói, buồn nôn, đau bụng, nhịp tim nhanh, da khô, thiếu nước. 

- Nếu không phát hiện kịp thời có thể tử vong 

- Sinh bệnh học: thiếu insuline và thường liên quan đến tăng hormone điều hoà 

ngược. 

- Yếu tố nguy cơ: Gián đoạn điều trị insuline, biểu hiện đầu tiên bệnh tiểu đường, 

nhiễm trùng, chấn thương, có thai… 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm ceton acid do tăng đường huyết 

     Nhiễm ceton acid 

 Nhẹ Vừa Nặng 

1. Đường/ máu(mg/dL)         >250 >250 >250 

2. pH/ máu ĐM 7,25 – 7,3 7 – <7,24 < 7 

3. Keton/niệu            + + + 

4. Keton/máu + + + 

5. HCO3-/máu(mEq/L)  15 – 18 10 – <15 < 10 
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6. ALTT/máu(mOsm/kg) thay đổi thay đổi ↑ 

7. Khoảng trống anion >10 >12 >12 

8. Tình trạng tâm thần tỉnh tỉnh/ lú lẫn lơ mơ/hôn mê 

 

ALTT/ máu = 2 [ Na+ mEq/L] + Glucose(mg/dL)/18 

Khoảng trống anion = Na+ - (Cl- + HCO3-) (mEq/L) 

2. Xử trí 

 Điều trị tốt nhất là ở phòng săn sóc đặc biệt 

 Đánh giá ban đầu đầy đủ, xác định tình trạng mất nước 

 Phục hồi thể tích tuần hoàn nhanh: 

 NaCl 9% 1 lít, sau đó 0,5 – 1 lít/ giờ đến khi dấu hiệu sinh tồn ổn. 

 Ion đồ/ máu: Nếu Na+/ máu cao hoặc bình thường: dùng NaCl 0,45% 250 – 500 

ml/giờ tuỳ vào tình trạng mất nước, nếu Na+/ máu thấp: dùng NaCl 0,9% 250 – 

500 ml/giờ tuỳ tình trạng mất nước, cho tới khi đường huyết đạt 200 mg/dL đổi 

sang truyền dung dịch 

 Glucose 5% + NaCl 0,45% 150 – 200 ml/giờ. 

 Bicarbonate: 

 pH ≥ 6,9: không cần dùng, cơ thể tự điều chỉnh 

 pH < 6,9: 100mmol trong 400 ml H2O + 20 mEq KCl TTM trong 2 giờ, lập lại 

mỗi 2 giờ cho đến khi pH ≥ 7, theo dõi kali/máu mỗi 2 giờ. 

 Insuline: đường tĩnh mạch: 2 cách 

 Cách 1: 0,1 UI/kg/giờ bolus TM + 0,1UI/kg/giờ bơm tiêm tự động hoặc 

 Cách 2: 0,14 UI/kg/giờ bơm tiêm tự động 

Nếu đường huyết không giảm 10%/ 1 giờ đầu tiên → tăng 0,14 UI/kg/giờ bơm 

tiêm tự động hoặc bolus TM 0,1 UI/kg và tiếp tục 0,1 UI/kg/giờ bơm tiêm tự động. 

Tiếp tục theo dõi cho đến khi đường huyết đạt 200mg/dL: giảm liều bơm tiêm tự 

động 0,02 – 0,05 UI/kg/giờ hoặc Insuline tác dụng nhanh 0,1 UI/kg tiêm dưới da mỗi 2 

giờ. Giữ đường huyết 150 – 200 mg/dL cho tới khi giải quyết được nhiễm ceton acid. 

Theo dõi điện giải đồ, ure, creatinine/ máu, pH/máu TM, đường huyết mỗi 2 – 4 giờ 

cho đến khi ổn định. Sau khi giải quyết được nhiễm ceton acid và BN có thể ăn → 
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chuyển sang tiêm insuline dưới da. Vẫn bơm tiêm tự động insuline 1 – 2 giờ sau khi 

tiêm dưới da để bảo đảm đủ insuline/ máu. 

 Bù Kali: Theo dõi chức năng thận (nước tiểu đạt 50 ml/giờ) 

 Khi K+/máu < 3,3 mEq/L: vừa truyền insuline vừa truyền 20 – 30 mEq K+/giờ 

cho đến khi K+ > 3,3 mEq/L 

 Khi K+/máu = 3,3 mEq/L – 5,2 mEq/L: truyền 20 – 30 mEq K+/ 1 lít dịch truyền: 

giữ K+ từ 4 – 5 mEq/L. 

 Khi K+/máu > 5mEq/L: không dùng K+: theo dõi K+/máu mỗi 2 giờ. 

III. HÔN MÊ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU 

1. Biểu hiện lâm sàng 

- Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu là một biến chứng nghiêm trọng của đái tháo đường 

type 2, chiếm tỷ lệ 30 – 40%, đôi lúc là biểu hiện khởi đầu của bệnh.  

- Yếu tố thúc đẩy: mất nước, stress, nhiễm trùng, tai biến mạch máu não, biết bệnh 

tiểu đường nhưng không dùng thuốc,… 

- Biểu hiện lâm sàng: rối loạn tri giác, lơ mơ, đôi lúc có dấu thần kinh khu trú, thiếu 

nước, nếu không được điều trị kịp thời sẽ hôn mê, nguy hại tính mạng. Cần chẩn đoán 

phân biệt với các nguyên nhân hôn mê khác. 

 Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết: 

1. Đường/ máu > 600 mg/dL (# 33mmol/L) 

2. pH/ máu ĐM > 7,3 

3. HCO3-/máu > 18 mEq/L 

4. Keton/niệu ít hoặc âm tính 

5. Keton/máu âm tính 

6. ALTT máu > 320 mOsm/kg 

7. Khoảng trống anion: thay đổi 

8. Tình trạng tâm thần: lơ mơ/ hôn mê 

2. Mục tiêu điều trị: 

1. Ổn định huyết động và thể tích tuần hoàn bằng truyền dịch 

2. Điều chỉnh các bất thường về điện giải 

3. Hạ đường huyết và hạ áp lực thẩm thấu từ từ với dịch truyền và insuline 

4. Phát hiện và điều trị yếu tố thúc đẩy và bệnh đi kèm 
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3.Hướng dẫn xử trí: 

 Điều trị tốt nhất là ở phòng săn sóc đặc biệt 

 Đánh giá ban đầu đầy đủ, xác định tình trạng mất nước 

 Phục hồi thể tích tuần hoàn nhanh:  

 NaCl 9% 1 lít, sau đó 0,5 – 1 lít/ giờ đến khi dấu sinh tồn ổn. Có khi tổng lượng 

dịch truyền lên đến 7 – 8 lít. 

 Ion đồ/ máu: Nếu Na+/ máu cao hoặc bình thường: dùng NaCl 0,45% 250 – 500 

ml/giờ tuỳ vào tình trạng mất nước, nếu Na+/ máu thấp: dùng NaCl 0,9% 250 – 

500 ml/giờ tuỳ tình trạng mất nước, cho tới khi đường huyết đạt 300 mg/dL đổi 

sang truyền dung dịch 

 Glucose 5% + NaCl 0,45% 150 – 200 ml/giờ. 

 Bicarbonate: 

 pH ≥ 6,9: không cần dùng, cơ thể tự điều chỉnh 

 pH < 6,9: 100mmol trong 400 ml H2O + 20 mEq KCl TTM trong 2 giờ, lập lại 

mỗi 2 giờ cho đến khi pH ≥ 7, theo dõi kali/máu mỗi 2 giờ. 

 Insuline: đường tĩnh mạch: 2 cách 

 Cách 1: 0,1 UI/kg/giờ bolus TM + 0,1UI/kg/giờ bơm tiêm tự động hoặc 

 Cách 2: 0,14 UI/kg/giờ bơm tiêm tự động 

Nếu đường huyết không giảm 10%/ 1 giờ đầu tiên → tăng 0,14 UI/kg/giờ bơm tiêm 

tự động hoặc bolus TM 0,1 UI/kg và tiếp tục 0,1 UI/kg/giờ bơm tiêm tự động. 

Tiếp tục theo dõi cho đến khi đường huyết đạt 300mg/dL: giảm liều bơm tiêm tự 

động 0,02 – 0,05 UI/kg/giờ. Giữ đường huyết 200 – 300 mg/dL cho tới khi BN tỉnh. 

Theo dõi điện giải đồ, ure, creatinine/ máu, pH/máu TM, đường huyết mỗi 2 – 4 giờ 

cho đến khi ổn định. Sau khi giải quyết được tăng ALTT và BN có thể ăn → chuyển 

sang tiêm insuline dưới da. Vẫn bơm tiêm tự động insuline 1 – 2 giờ sau khi tiêm dưới 

da để bảo đảm đủ insuline/ máu. 

 Bù Kali: Theo dõi chức năng thận (nước tiểu đạt 50 ml/giờ) 

 Khi K+/máu < 3,3 mEq/L: vừa truyền insuline vừa truyền 20 – 30 mEq K+/giờ 

cho  

 đến khi K+ > 3,3 mEq/L 



 

 

97 

 

 Khi K+/máu = 3,3 mEq/L – 5,2 mEq/L: truyền 20 – 30 mEq K+/ 1 lít dịch truyền: 

giữ K+ từ 4 – 5 mEq/L. 

 Khi K+/máu > 5mEq/L: không dùng K+: theo dõi K+/máu mỗi 2 giờ. 
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 TOAN CHUYỂN HOÁ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa: 

 Toan chuyển hóa là sự giảm [HCO3
-], phản ánh hoặc là sự ứ lại các acid cố định hoặc 

là tình trạng mất kiềm. 

Đáp ứng bù trừ là tăng thông khí dẫn đến giảm PaCO2. 

2. Nguyên nhân: 

2.1. Nhiễm toan không tăng khoảng trống anion  

(tăng chlo máu – hyperchloremic) có thể phân loại theo kali huyết thanh. 

- Loại có kali máu cao hoặc bình thường: 

+ Giảm tiết aldosterone. 

+ Nhiễm toan ống thận loại tiêm truyền tĩnh mạch. 

+ Suy thận trung bình (mức lọc cầu thận > 20 ml/phút). 

+ Đưa HCl vào và sau giảm CO2. 

- Loại có kali huyết thanh thấp: 

+ Mất qua dạ dày - ruột do mất bicarbonat (ỉa chảy, niệu quản phân nhánh, lỗ dò mật 

hay tụy). 

+ Các thuốc ức chế carbonic anhydrase. 

+ Nhiễm toan do bệnh ống thận xa và gần. 

+ Sự giảm bài tiết acid ở ống thận. 

2.2. Nhiễm toan có tăng khoảng trống anion(anion gap) 

- Toan ceton do tăng đường huyết. 

- Nhiễm toan lactic: hậu quả của sốc, viêm tụy cấp, ngộ độc, suy gan cấp… 

- Ngộ độc thuốc (methanol salicylat, ethylen glycol, paraldehyd). 

- Toan hóa ống thận. 

3. Triệu chứng 

3.1. Lâm sàng:  

không đặc hiệu 

- Ảnh hưởng trên tim mạch. 

+ Giảm sức co bóp cơ tim, giảm tính dẫn truyền. 

+ Giãn động mạch. 
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+ Hồi hộp trống ngực, đau ngực. 

- Ảnh hưởng trên hệ thần kinh. 

+ Ức chế trung tâm hô hấp. 

+ Giảm đáp ứng của thần kinh trung ương. 

+ Đau đầu, hôn mê. 

- Ảnh hưởng đến việc gắn ô xy: giảm gắn ô xy vào Hb và giảm 2,3 DPG (giai đoạn 

muộn). 

- Ảnh hưởng đến chuyển hóa: 

+ Phá hủy protein. 

+ Kháng insulin. 

+ Kích thích bài tiết cathecholamin, PTH và aldosterol. 

+ Mất chất khoáng ở xương. 

+ Tăng calci, kali và acid uric máu. 

- Ảnh hưởng trên tiêu hóa:nôn, giảm hấp thu ở ruột. 

3.2. Cận lâm sàng 

- Nồng độ H+ trong máu tăng và HCO3
- giảm. 

- pH máu giảm, hoặc trong giới hạn bình thường (còn bù). 

- Cl- máu, Cl- nước tiểu. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Chẩn đoán xác định. 

Triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu. Chẩn đoán xác định dựa vào xét nghiệm 

- Nồng độ H+ trong máu tăng và HCO3
- giảm. 

- pH máu giảm, hoặc trong giới hạn bình thường (còn bù). 

- Cl- máu, Cl- nước tiểu. 

2. Chẩn đoán nguyên nhân 

a) Nhiễm toan không tăng khoảng trống anion (tăng chlo máu – hyperchloremic) có thể 

phân loại theo kali huyết thanh. 

b) Nhiễm toan có tăng khoảng trống anion 

III. XỬ TRÍ 

1. Nguyên tắc xử trí 
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- Điều trị nguyên nhân. điều trị nhiễm toan phải lưu ý thời gian diễn ra các rối loạn thăng 

bằng kiềm toan. 

- Ví dụ, nhiễm toan xe ton thường diễn ra trong thời gian ngắn thì biện pháp bù trừ tối 

đa bằng hô hấp là an toàn nhất. Ngược lại, đối với các trường hợp nhiễm toan mạn tính 

(như suy thận…) các điều trị nhằm khôi phục sự chênh lệch các ion mạnh (Strong ion 

diffirence – SID). 

2. Các biện pháp xử trí 

a) Natribicarbonate: 

Dùng natribicarbonate là đơn giản và hiệu quả nhất. 

- Nếu nhẹ chỉ cần cho uống natribicarbonate 1g có 12 mmol natribicarbonate. 

- pH < 7,20 cần phải bù bicarbonate tĩnh mạch được tính theo công thức: 

[HCO3
-] thiếu = PKg x (0,4) x ([HCO3

-]cần đạt - [HCO3
-] đo được) 

Nửa số thiếu hụt tính được có thể bù trong 3 - 4 giờ nếu không có suy tim nặng. Các loại 

dung dịch natribicarbonate được dùng 14%, 42% và 84%. 

- Riêng trong nhiễm toan – xeton do đái tháo đường không nên bù bằng Bicacbonat, chỉ 

cần truyền đủ dịch nhanh để đào thải axit betahydroxybutyric và dùng insulin đúng và 

kịp thời là đủ. 

b) THAM: 

- Là một chất nhận ion H+ được chỉ định khi nhiễm toan chuyển hóa có tăng natri máu 

chống chỉ định với natribicarbonate. Tuy nhiên, nó có thể gây ức chế trung tâm hô hấp, 

hạ đường huyết và hoại tử gan nặng. 

- Điều trị nhiễm toan chuyển hóa không tăng khoảng trống anion (tăng chlo máu). 

c) Lọc máu ngoài thận 

Trong trường hợp suy thận nhưng có dị hóa mạnh làm ure máu, creatinin hoặc kali máu 

tăng nhanh và không đào thải được các gốc axit phải chỉ định lọc máu. 
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 HẠ NATRI MÁU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

Hạ natri máu hay gặp trong hồi sức cấp cứu. Nồng độ natri trong máu hạ gây nên 

tình trạng giảm áp lực thẩm thấu ngoài tế bào, dẫn tới thừa nước trong tế bào do nước 

di chuyển từ ngoài vào trong tế bào. 

Hạ natri máu phản ánh tình trạng áp lực thẩm thấu ngoài tế bào, không phản ánh 

sự thay đổi tổng lượng natri toàn cơ thể, do đó không phải tất cả các trường hợp hạ natri 

máu đều có thể điều trị bằng cung cấp natri cho người bệnh. 

Hạ natri máu mạn tính thường không có triệu chứng. Triệu chứng thực thể, nhất 

là triệu chứng của phù não, thường xuất hiện ở người bệnh hạ natri máu nặng (dưới 125 

mmol/l), xuất hiện nhanh (trong vòng 48 giờ). 

2. Nguyên nhân 

- Nếu áp lực thẩm thấu niệu < 100 mOsmol/l: do cơ thể được cung cấp quá nhiều dịch 

nhược trương (uống quá nhiều nước, đuối nước ngọt,…). 

- Nếu áp lực thẩm thấu niệu > 100 mOsmol/l: tìm nguyên nhân dựa vào tình trạng thể 

tích dịch ngoài tế bào. 

2.1. Hạ natri máu kèm theo tăng thể tích ngoài tế bào 

Hạ natri máu kèm theo phù, xét nghiệm có protit máu giảm, hematocrit giảm: hạ 

natri máu kèm theo ứ muối và ứ nước toàn thể. Trong trường hợp này, tổng lượng nước 

cơ thể tăng, tổng lượng natri cơ thể tăng nhưng không tương ứng với tăng lượng nước. 

- Natri niệu < 20 mmol/l: 

+ Suy tim. 

+ Suy gan, xơ gan cổ chướng. 

+ Hội chứng thận hư. 

- Natri niệu > 20 mmol/l: suy thận cấp hoặc mạn tính. 

2.2. Hạ natri máu với thể tích ngoài tế bào bình thường 

Hạ natri máu, xét nghiệm có natri niệu bình thường, protit máu và hematocrit giảm nhẹ: 

hạ natri máu do pha loãng. 

- Hội chứng tiết ADH không thỏa đáng (tiết quá mức): 

+ Áp lực thẩm thấu máu/niệu > 1,5 
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+ Các nguyên nhân thường gặp của hội chứng này là: hội chứng cận ung thư, bệnh lý 

phổi (viêm phổi, lao phổi, thở máy, suy hô hấp cấp), bệnh lý thần kinh trung ương (tai 

biến mạch máu não, chấn thương sọ não, viêm não...), do một số thuốc (carbamazepin, 

thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau gây nghiện morphin và các chế phẩm, thuốc 

chống loạn thần, một số thuốc điều trị ung thư). 

- Suy giáp, suy vỏ thượng thận. 

- Dùng lợi tiểu thiazit. 

2.3. Hạ natri máu kèm theo giảm thể tích ngoài tế bào 

Hạ natri máu kèm theo dấu hiệu lâm sàng mất nước ngoài tế bào, xét nghiệm có protit 

máu tăng, hematocrit tăng: mất nước và natri với mất natri nhiều hơn mất nước. 

- Mất natri qua thận: Natri niệu > 20 mmol/l. 

+ Do dùng lợi tiểu. 

+ Suy thượng thận. 

+ Suy thận thể còn nước tiểu. 

+ Giai đoạn đái nhiều của hoại tử ống thận cấp. 

+ Sau giải quyết tắc nghẽn đường tiết niệu. 

+ Bệnh thận kẽ. 

- Mất natri ngoài thận: Natri niệu < 20 mmol/l 

+ Mất qua tiêu hóa: tiêu chảy, nôn, dò tiêu hóa, mất vào khoang thứ 3. 

+ Mất qua da: mất mồ hôi nhiều (say nắng, say nóng, vận động thể lực nặng trong môi 

trường khô nóng), bỏng rộng. 

+ Tổn thương cơ vân cấp trong chấn thương. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

Triệu chứng lâm sàng của hạ natri máu không đặc hiệu, phụ thuộc vào mức độ 

và tốc độ giảm nồng độ natri máu. 

Giảm nồng độ natri cấp (thời gian hình thành trong vòng dưới 2 ngày) có thể có 

các dấu hiệu lâm sàng của thừa nước trong tế bào gây phù não: 

- Người bệnh sợ nước, chán ăn, buồn nôn, nôn. 

- Mệt mỏi, đau đầu, lẫn lộn, u ám, mê sảng, rối loạn ý thức (có thể hôn mê), hạ 

natri máu nặng có thể có các cơn co giật. 
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Khi giảm nồng độ natri mạn với thời gian hình thành kéo dài, các triệu chứng 

biểu hiện có thể không có hoặc nhẹ. 

Ngoài ra, sự xuất hiện các triệu chứng của rối loạn nước kèm theo có giá trị để 

chẩn đoán nguyên nhân: tăng thể tích nước ngoài tế bào (phù, cổ chướng) hoặc mất nước 

ngoài tế bào (giảm cân; da khô, nhăn nheo,...). 

2. Cận lâm sàng 

Natri máu < 135 mmol/lít, hạ natri máu nặng khi Natri máu < 125 mmol/lít. 

3. Chẩn đoán xác định:Dựa vào xét nghiệm 

- Natri máu < 135 mmol/l và áp lực thẩm thấu huyết tương < 280 mOsmol/l. 

- Các triệu chứng lâm sàng chỉ có tính chất gợi ý và nói lên mức độ nặng của hạ natri 

máu. 

4. Chẩn đoán phân biệt 

Hạ natri máu "giả" có thể gặp trong các trường hợp: tăng lipit máu, tăng protit 

máu, tăng đường máu, truyền mannitol. 

Khi đó cần tính "natri hiệu chỉnh" theo công thức: 

Na hiệu chỉnh = Na đo được + [0,16 x ∆(protit + lipit)(g/l)] 

Na hiệu chỉnh = Na đo được + {[đường máu (mmol/l) - 5,6]/5,6} x 1,6 

- Áp lực thẩm thấu huyết tương > 290 mOsmol/l: tăng đường máu, truyền mannitol. 

- Áp lực thẩm thấu huyết tương 280 - 290 mOsmol/l: giả hạ natri máu (tăng protein máu, 

tăng lipit máu). 

5. Chẩn đoán nguyên nhân 

Các xét nghiệm cần làm để chẩn đoán nguyên nhân: 

- Hematocrit, protit máu (xác định tăng hay giảm thể tích ngoài tế bào). 

- Natri niệu (xác định mất natri qua thận hay ngoài thận). 

- Áp lực thẩm thấu huyết tương, áp lực thẩm thấu niệu. 

6. Chẩn đoán mức độ 

- Hạ natri máu được đánh giá là nặng khi Natri máu < 125 mmol/l và hoặc có triệu chứng 

thần kinh trung ương. 

- Mức độ nặng phụ thuộc vào thời gian cấp hoặc mạn: 

+ Hạ Natri máu cấp: khi thời gian xuất hiện ≤ 48 giờ, biểu hiện tình trạng lâm sàng nặng. 

+ Hạ Natri mạn: khi thời gian xuất hiện > 48 giờ, biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn. 
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III. ĐIỀU TRỊ 

Điều trị phải theo nguyên nhân gây hạ natri máu. Trong quá trình điều trị cần theo dõi 

chặt chẽ bilan nước vào-ra, cân người bệnh hàng ngày, xét nghiệm điện giải máu 3 - 6 

giờ/lần để quyết định việc điều trị. 

1. Điều trị theo nguyên nhân hạ natri máu 

a) Hạ natri máu kèm theo ứ muối và ứ nước toàn thể 

- Hạn chế nước (< 300 ml/ngày). 

- Hạn chế muối (chế độ ăn mỗi ngày chỉ cho 3 - 6 g natri chlorua). 

- Dùng lợi tiểu để thải nước và natri: furosemid 40 - 60 mg/ngày (có thể dùng liều cao 

hơn, tùy theo đáp ứng của người bệnh), chú ý bù kali khi dùng lợi tiểu. 

b) Hạ natri máu với thể tích ngoài tế bào bình thường 

- Chủ yếu là hạn chế nước (500 ml nước/ngày). 

- Hạ natri máu do SIADH: có thể cho thêm lợi tiểu quai, demeclocycline. 

- Hạ natri máu do dùng thiazid: ngừng thuốc. 

- Hạ natri máu do suy giáp, suy thượng thận: điều trị hocmon. 

- Nếu hạ natri máu nặng (Na < 125 mmol/l hoặc có triệu chứng thần kinh trung ương): 

truyền natri chlorua ưu trương (cách truyền xem phần 4.3). Có thể cho furosemid (40 - 

60 ml tiêm tĩnh mạch) khi truyền natri chlorua. 

c) Hạ natri máu kèm theo giảm thể tích ngoài tế bào 

Điều trị nguyên nhân song song với điều chỉnh natri máu. 

- Nếu người bệnh hạ natri máu không có triệu chứng: cung cấp natri chlorua theo đường 

tiêu hóa. 

- Hạ natri máu ở bệnh nhân tổn thương cơ do chấn thương thì truyền dịch natriclo rua 

0,9%. 

- Nếu hạ natri máu nặng (Na < 125 mmol/l, có triệu chứng thần kinh trung ương) hoặc 

khi có rối loạn tiêu hóa không dùng qua đường tiêu hóa được: truyền natri chlorua ưu 

trương đường tĩnh mạch. 

2. Điều chỉnh natri máu 

a) Nguyên tắc điều chỉnh: 
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- Trong hạ natri máu không có triệu chứng hoặc xảy ra mạn tính (> 2 ngày): điều chỉnh 

natri máu tăng lên không quá 0,5 mmol/l trong 1 giờ hoặc 8- 12 mmol/l trong 24 giờ. 

- Trong hạ natri máu cấp tính (< 2 ngày), hạ natri máu có kèm theo triệu chứng thần 

kinh trung ương: điều chỉnh natri máu tăng lên 2 - 3 mmol/l trong 2 giờ đầu, sau đó điều 

chỉnh tăng lên không quá 0,5 mmol/l trong 1 giờ hoặc 12 mmol/l trong 24 giờ. 

Cần lưu ý là điều chỉnh nồng độ natri máu lên quá nhanh có nguy cơ gây nên tình trạng 

tiêu myelin ở trung tâm cầu não, biểu hiện bởi một tình trạng liệt mềm, rối loạn vận 

ngôn, rối loạn ý thức, có thể dẫn tới tử vong. 

b) Cách tính lượng natri chlorua cần bù 

Na cần bù = Tổng lượng nước cơ thể ước tính x (Na cần đạt - Na người bệnh) 

Trong đó: 

Na cần bù: lượng natri cần bù trong 1 thời gian nhất định. 

Tổng lượng nước cơ thể ước tính bằng: 

Nam: Cân nặng (tính theo kg) x 0,6 

Nữ: Cân nặng (tính theo kg) x 0,5 

Na cần đạt: nồng độ natri máu cần đạt được sau thời gian bù natri. 

Na người bệnh: natri máu của người bệnh trước khi bù natri. 

c) Loại dung dịch natri chlorua được lựa chọn 

- Truyền dung dịch Natri chlorua 0,9% để bù cả nước và natri. 

- Khi có hạ natri máu nặng: dùng thêm dung dịch natri chlorua ưu trương (dung dịch 3% 

hoặc 10%). 

Chú ý: 1 g NaCl = 17 mmol Na+. 

1 mmol Na+ = 0,06 g NaCl. 

1000 ml dung dịch natri chlorua đẳng trương 0,9% có 154 mmol Na+. 

1000 ml dung dịch natri chlorua 3% có 513 mmol Na+. 

1000 ml dung dịch lactat ringer có 130 mmol Na+ (+4 mmol K+). 

d) Thay đổi nồng độ natri huyết thanh khi truyền cho người bệnh 1 lít dịch có thể được 

ước tính bằng công thức Adrogue-Madias: 

∆Na+ = [(Na+ + K+ dịch truyền) - Na+ huyết thanh]/[Tổng lượng nước cơ thể ước tính 

+1] 

* Ví dụ: Bệnh nhân nam 80 kg, [Na+] máu 103 mEq/l, mê, có chỉ định bù natri ưu trương. 

1000 ml dung dịch natri chlorua 3% có thể tăng 10 mEq/l Natri máu: 
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∆Na+ = [(513 – 103)/(80x 0,6 +1) = 10 mEq/l 

Cần tăng [Na+] máu 2 mEq/l /giờ cho tới khi triệu chứng cải thiện 

 -> tốc độ bù dịch natrichlorua 3% = 2 mEq/l /giờ : 10 mEq/l = 0,2 lít/giờ 

-> cần bù 200 ml dung dịch natrichlorua 3% mỗi giờ.  

Lưu ý: Tránh tăng [Na+] máu > 10 - 12 mEq/l  trong 24 giờ -> không bù quá 1 lít dung 

dịch Natri 3%. 

IV. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng: phụ thuộc vào nguyên nhân gây hạ natri máu. 

2. Biến chứng: 

+ Biến chứng của hạ natri máu: tiêu cơ vân, co giật, tổn thương thần kinh trung ương do 

phù não. 

+ Biến chứng do điều trị: tăng gánh thể tích (truyền dịch nhanh quá), tổn thương myelin 

(do điều chỉnh natri máu tăng nhanh quá). 

V. PHÒNG BỆNH 

Theo dõi natri máu và tình trạng cân bằng nước ở những người có nguy cơ hạ natri máu 

để điều chỉnh kịp thời. 
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 TĂNG NATRI MÁU 

I.  ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

Natri chủ yếu ở khu vực ngoài tế bào (140mmol/l, gấp 7 lần so với trong tế bào), 

nó có vai trò quan trọng duy trì cân bằng thẩm thấu và chịu sự điều hòa của hormon 

thượng thận. 

Tăng natri máu thường là do sự mất cân bằng giữa lượng nước đưa vào cơ thể và 

lượng nước bị đào thải ra khỏi cơ thể. 

Tăng natri máu kèm theo tăng áp lực thẩm thấu. 

Các triệu chứng ở người già thường kín đáo, phụ thuộc vào thời gian xuất hiện 

tăng natri máu. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Tăng natri máu có giảm thể tích (lượng nước thiếu hụt > lượng natri thiếu hụt) 

Người bệnh có mất cả muối và nước nhưng lượng nước mất nhiều hơn lượng muối. 

Những người bệnh này có dấu hiệu thiếu dịch, tụt huyết áp khi đứng, da khô, niêm mạc 

khô, nhịp tim nhanh. 

a) Giảm lượng nước đưa vào cơ thể 

Lượng nước đưa vào thiếu hoặc do cơ chế khát bị tổn thương (tổn thương hệ thống thần 

kinh trung ương). 

b) Mất nước qua thận 

- Lợi tiểu (lợi tiểu quai, thiazid, lợi tiểu giữ kali, lợi niệu thẩm thấu). 

- Tăng đường máu trong hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. 

- Sau khi giải quyết tắc nghẽn đường tiết niệu. 

- Tiểu nhiều trong giai đoạn hồi phục của suy thận cấp. 

- Đái tháo nhạt: do thần kinh trung ương hoặc đái tháo nhạt tại thận.  

c) Mất nước ngoài thận 

- Mất qua đường tiêu hóa: nôn, dẫn lưu dạ dày, tiêu chảy . Dẫn lưu ruột mật, mất dịch 

qua lỗ rò. 

- Mất qua da: do mồ hôi, do bỏng, do vết thương hở. 

2.2. Tăng natri máu có tăng thể tích (lượng muối đưa vào nhiều hơn lượng nước 

đưa vào) 
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Nguyên nhân này không thường gặp ở người bệnh tăng natri máu, thường xảy ra ở người 

bệnh đưa lượng muối vào lớn hơn lượng nước như người bệnh truyền natri ưu trương 

hoặc ở những người bệnh có rối loạn chuyển hóa muối nước. 

- Truyền muối ưu trương. 

- Truyền natribicarbonat. 

- Uống nhầm muối. 

- Thừa corticoid chuyển hóa muối nước (HC Cushing, HC Conn). 

2.3. Tăng natri máu có thể tích máu bình thường 

Những người bệnh mất nước nhưng không có thay đổi tổng lượng muối cơ thể, hơn nữa 

mất nước đơn độc không hay gây ra tăng natri máu. Tuy nhiên nếu người bệnh mất nước 

nhưng không được cung cấp nước có thể gây tăng natri máu. 

- Mất nước qua da: sốt, nắng nóng. 

- Mất qua đường hô hấp. 

III. CHẨN ĐOÁN 

1. Triệu chứng lâm sàng 

- Toàn thân: khát, khó chịu sốt. 

- Thần kinh: yếu cơ, lú lẫn, mê sảng,co giật, hôn mê, co cứng, tăng phản xạ. 

- Tiêu hóa: buồn nôn và nôn. 

- Dấu hiệu thay đổi thể tích dịch ngoại bào. 

+ Tăng natri máu do giảm thể tích (sụt cân, da niêm mạc khô, tĩnh mạch cổ xẹp, 

ALTMTT giảm, nhịp tim nhanh..). 

+ Tăng natri máu do tăng thể tích (tăng cân, không có dấu hiệu thiếu dịch ngoại bào, 

phù ngoại vi, tĩnh mạch cổ nổi, ALTMTT tăng). 

2. Triệu chứng cận lâm sàng 

- Natri máu tăng >145 mmol/l. 

- ALTT máu tăng. 

- ALTT niệu < 800 mOsm/kg ở người bệnh thiếu ADH. 

- Na niệu: thay đổi phụ thuộc vào nguyên nhân tăng natri máu. 

3. Chẩn đoán xác định 

- Xét nghiệm natri máu > 145 mmo/l. 

4. Chẩn đoán nguyên nhân 
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Các xét nghiệm cần làm để chẩn đoán nguyên nhân: 

- Hematocrit, protit máu (xác định tăng hay giảm thể tích ngoài tế bào). 

- Natri niệu (xác định mất natri qua thận hay ngoài thận), kali niệu. 

- Áp lực thẩm thấu huyết tương, áp lực thẩm thấu niệu. 

5. Chẩn đoán mức độ: tăng natri máu cấp hay mạn 

- Tăng natri máu cấp tính: thời gian xuất hiện ≤ 48 giờ, thường triệu chứng sẽ nặng nề 

hơn khi Natri máu trên 158 mEq/l, bệnh nhân có rối loạn tinh thần, kích thích, vật vã, 

đôi khi hôn mê, co giật. 

- Tăng natri máu mạn tính: thời gian xuất hiện > 48 giờ, natri tới mức 170-180 mEq/l 

nhưng có thể chỉ gây triệu chứng nhẹ. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc xử trí 

- Tính lượng nước thiếu của người bệnh. 

- Tính tỷ lệ natri cần giảm, tránh trường hợp hạ natri máu quá nhanh. 

- Chọn dung dịch thích hợp để hạ natri máu. 

- Tìm và điều trị nguyên nhân hạ natri máu. 

2. Xử trí tại bệnh viện 

a) Công thức tính lượng nước thiếu của cơ thể 

- Sử dụng khi có tăng natri máu kèm giảm thể tích. 

 Lượng nước thiếu = Lượng nước cơ thể x (Na máu / 140-1)  

Trong đó: 

Lượng nước cơ thể = Trọng lượng cơ thể x 0,6 (Nam) 

Lượng nước cơ thể = Trọng lượng cơ thể x 0,5 (Nữ) 

- Nhược điểm của công thức trên chúng ta không tính được lượng nước mất qua đường 

khác như mồ hôi, phân, hoặc đường tiểu. Do vậy ở những người bệnh tăng natri máu do 

mất nước qua thận hoặc mất nước qua đường tiêu hóa (tiêu chảy, dẫn lưu túi mật, mất 

nước qua lỗ rò) công thức trên có thể sẽ không chính xác. 

- Người bình thường lượng nước mất qua đường mồ hôi và phân 30ml/giờ. 

- Ở những người bệnh mất nước qua thận chúng ta cần tính thêm lượng nước mất 

qua thận dựa vào công thức sau. 
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Độ thanh thanh nước tự nước tiểu (ml/h) = UV 







 


Sna

UkUna
1  

 

 

Trong đó: 

UV: thể tích nước tiểu (ml/ giờ). 

Una: nồng độ na niệu (mmol/l), Sna: nồng độ natri máu (mmol/l). 

Uk nồng độ kali niệu (mmol/l). 

Ví dụ: người bệnh nam 40 tuổi nặng 60 kg, tăng natri máu do mất nước qua đường thận, 

natri máu 168mmol/l, natri niệu 168mmol/l, kali niệu 68mmol/l, tiểu 100 ml/giờ. 

+ Lượng nước thiếu tính theo công thức: 6 lít, giảm trong 48 giờ tương đương 125ml/giờ. 

+ Lượng nước mất qua mồ hôi và phân: 30 ml/giờ. 

+ Lượng nước mất qua nước tiểu: 50 ml/giờ. 

Do vậy lượng nước thiếu hụt, cần bù ở người bệnh là: 205 ml/giờ. 

b) Tỷ lệ natri cần giảm 

- Người bệnh tăng natri cấp (tăng natri trong vòng 24 giờ) cần được điều chỉnh nhanh 

chóng bởi vì tăng natri cấp tính dẫn đến tổn thương thần kinh không hồi phục do hủy 

myelin. Ở những người bệnh này nên đưa natri máu gần mức bình thường trong vòng 

24 giờ. 

- Người bệnh tăng natri máu mạn (tăng natri máu trên 24 giờ), cần điều chỉnh natri máu 

khoảng 10 mEq trong 24 giờ. 

Công thức điều chỉnh Natri 

 N= (Na dịch truyền- Natri máu) / (Lượng nước cơ thể+1)  

c) Chọn dung dịch thích hợp 

- Điều trị tăng natri máu có giảm thể tích: nên lựa chọn dịch muối 0,9% để khôi phục 

lượng nước thiếu hụt. 

- Điều trị tăng natri máu đẳng tích: Nên dùng natriclorua 0,45%.Nếu mức lọc cầu thận 

giảm có thể dùng lợi tiểu để tăng bài tiết natri qua nước tiểu. 

- Tăng natri máu có tăng thể tích: Nên sử dụng glucose 5% để làm giảm áp lực thẩm 

thấu máu. Lợi tiểu quai có thể tăng đào thải natri qua thận. 

- Trong trường hợp tăng natri máu nặng và suy thận nặng nên chỉ định lọc máu ngắt 

quãng để điều chỉnh natri máu. 
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- Đái tháo nhạt trung ương bù dung dịch truyền có natri kết hợp với desmopressin acetate 

(minirin). 

- Nồng độ natri trong 1 số loại dịch. 

+ Natriclorua 0,45 % có nồng độ natri là 77 mmol/l. 

+ Natriclorua 0,9 % có nồng độ natri là 154 mmol/l. 

+ Glucose 5%: nồng độ natri là 0 mmo/l. 

Chú ý  

- Theo dõi điện giải đồ 6 giờ /lần, áp lực thẩm thấu máu và niệu 1 lần/ngày cho đến khi 

natri về bình thường. 

- Áp lực thẩm thấu máu ước tính= 2 natri + glucose. 

- Kiểm soát đường máu nếu đường máu cao. 

- Theo dõi sát dịch vào và dịch ra của người bệnh. 

3. Tìm và điều trị nguyên nhân. 

Tìm và điều trị nguyên nhân gây tăng natri máu. 

IV.TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1.Tiên lượng 

Những người bệnh tăng natri máu tiên lượng rất nặng, do vậy thầy thuốc cần phải phát 

hiện sớm để xử trí kịp thời. 

2. Biến chứng 

Người bệnh điều chỉnh hạ natri máu quá nhanh dẫn đến tổn thương não không hồi phục 

do tổn thương myelin. 

V. PHÒNG BỆNH 

Người già dễ bị tăng natri máu do mất cảm giác khát, cần tư vấn cho người nhà và người 

bệnh cảnh giác với các trường hợp khát, nắng, nóng, mất nước. 
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 HẠ KALI MÁU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa: 

Hạ kali máu là một rối loạn điện giải thường gặp trong khoa Hồi sức tích cực. Có 

thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Kali được đưa vào cơ thể qua đường ăn 

uống hoặc đường truyền tĩnh mạch, phần lớn kali được dự trữ trong tế bào và sau đó 

được bài tiết vào nước tiểu. Do đó giảm đưa kali vào hoặc tăng vận chuyển kali vào 

trong tế bào hoặc hay gặp hơn là mất qua nước tiểu, qua đường tiêu hóa hoặc qua mồ 

hôi dẫn đến giảm nồng độ kali máu. 

Kali máu bình thường 3,5-5mmo/l và hạ khi kali máu < 3,5mmol/l. 

2. Nguyên nhân  

2.1. Mất qua thận 

- Đái nhiều do bất cứ nguyên nhân gì. 

- Đái tháo đường không kiểm soát được. 

- Hạ magie máu, hạ clo máu, tăng calci máu. 

- Toan ống thận typ I hoặc typ II. 

- HC Fanconi, HC Bartter. 

2.2. Mất qua đường tiêu hóa 

- Nôn hoặc mất do dẫn lưu qua sonde dạ dày. 

- Tiêu chảy. 

- Dẫn lưu mật, mở thông hồi tràng, sau phẫu thuật ruột non. 

- Thụt tháo hoặc dùng thuốc nhuận tràng. 

2.3. Do thuốc 

- Lợi tiểu thải kali (thiazid, furosemid). 

- Insulin, Glucose, Natri bicarbonat. 

- Cường Beta-adrenergic. 

- Corticoid. 

- Kháng sinh: amphotericinB, aminoglycosides, penicillin, ampicillin, 

rifampicin, ticarcillin, insulin. 

- Kiềm máu. 

- Điều trị thiếu hụt vitamin B12 và acid folic. 
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2.4. Lượng kali đưa vào không đủ 

- Thiếu ăn, nghiện rượu, chế độ ăn kiêng. 

2.5. Thừa corticoid chuyển hóa muối nước 

- Cường aldosterol tiên phát (hội chứng Conn), cường aldosterol thứ phát. 

- Tăng huyết áp ác tính. 

- Hội chứng Cushing, ung thư thận, u tế bào cạnh cầu thận, uống nhiều cam 

thảo… 

2.6. Thể lâm sàng đặc biệt (Liệt chu kỳ Westphal thể hạ kali máu nguyên phát) 

- Thường gặp ở lứa tuổi nhỏ đến < 30 tuổi. 

- Diễn biến từ vài giờ đến 1 tuần, hay gặp vào buổi sáng, tái phát nhiều lần. 

- Yếu cơ từ nhẹ đến nặng. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

- Yếu cơ (tứ chi,cơ hô hấp...), đau cơ, co rút cơ, tiêu cơ vân. 

- Mạch yếu, tiếng tim nhỏ có thể có tiếng thổi tâm thu, có khi thoáng ngất 

- Bụng chướng, giảm nhu động ruột, táo bón, nôn, buồn nôn. 

2. Cận lâm sàng 

- Dấu hiệu hạ kali máu trên điện tim: thường đa dạng, có sóng U, sóng T dẹt, ST 

chênh xuống, QT kéo dài, dấu hiệu nặng trên điện tim loạn nhip thất (nhịp nhanh 

thất, xoắn đỉnh). 

- Xét nghiệm kali máu < 3,5 mmo/l. 

 

Hình 1. Biểu hiện có sóng U trên điện tim ở người bệnh hạ kali máu 
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Hình 2. Hình ảnh xoắn đỉnh ở người bệnh hạ kali máu 

3. Chẩn đoán 

3.1. Chẩn đoán xác định 

Xét nghiệm kali máu < 3,5 mmol/l. 

3.2. Chẩn đoán mức độ 

- Mức độ nhẹ: hạ kali máu không có triệu chứng lâm sàng và điện tâm đồ. 

- Mức độ vừa: hạ kali máu có thể có chướng bụng, chuột rút, điện tâm đồ có sóng T dẹt, 

đoạn ST chênh xuống nhưng không có các triệu chứng nặng như rối loạn nhịp tim nặng 

nề, liệt thần kinh cơ. 

- Mức độ nặng: hạ kalai máu có các triệu chứng nặng trên lâm sàng (rối loạn nhịp tim 

hoặc yếu cơ, liệt, hoặc hội chứng tiêu cơ vân cấp). 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc xử trí 

- Mục tiêu điều trị hạ kali máu ngăn ngừa các biến chứng đe dọa tính mạng của hạ kali 

máu (rối loạn nhịp tim, liệt cơ, tiêu cơ vân). 

- Người bệnh hạ kali máu nặng kali ≤ 2,5 mmol/l (< 3 mmol/l nếu đang dùng digoxin) 

và có triệu chứng liệt cơ và dấu hiệu trên điện tim cần phải xử trí ngay lập tức kaliclorua 

13-20 mmol/giờ (1-1,5 g) truyền qua đường tĩnh mạch. 

- Tìm và điều trị nguyên nhân hạ kali máu. 

2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

- Người bệnh nghi ngờ hạ kali máu, cho uống kaliclorua 1-1,5 g. 

3. Xử trí tại bệnh viện 

a)Xét nghiệm kali ≤ 2,5 mmol/L (< 3 mmol/L nếu đang dùng digoxin) 

- Có triệu chứng liệt cơ và dấu hiệu nặng trên điện tim: Kaliclorua 13-20 mmol/giờ (1 -

1,5 g) tốt nhất truyền qua TM trung tâm liên tục trong 3 giờ, sau đó xét nghiệm lại rồi 

quyết định tiếp. 
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- Không có triệu chứng nặng hoặc không có triệu chứng: uống KCl 10- 15 mmol (1-1,5 

g) mỗi 3 giờ và /hoặctruyền tĩnh mạch KCl 10 mmol/giờ. 

b) Xét nghiệm 2.5 < kali <3.5 và không có triệu chứng 

- Uống hoặc truyền tĩnh mạch, KCl 10- 20 mmol (1-1,5 g) mỗi 6 giờ. 

* Theo dõi 

- Trường hợp hạ kali máu có biến đổi trên điện tim, theo dõi điện tim liên tục trên máy 

theo dõi cho đến khi điện tim trở về bình thường. 

- Theo dõi xét nghiệm kali máu. Hạ kali mức độ nặng 3 giờ/lần, mức độ vừa 6 giờ/lần, 

mức độ nhẹ 24 giờ/lần cho đến khi kali máu trở về bình thường. 

* Chú ý 

- Tránh truyền đường glucose ở người bệnh hạ kali máu sẽ gây tăng bài tiết insulin làm 

giảm kali máu. 

- Nồng độ kaliclorua pha không quá 40mmol/l (3gram) nếu dùng đường truyền ngoại 

biên (phải bù qua đường ống thông tĩnh mạch trung tâm). 

- Tốc độ bù kaliclorua không quá 26 mmol/giờ (2gram). 

- pH tăng 0,1 tương đương với kali giảm 0,4 mmol/l. 

- 1 gram kaliclorua có 13,6 mmol. 

IV. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1.Tiên lượng 

Người bệnh hạ kali máu tiên lượng nặng có thể gây gây tử vong nếu không được phát 

hiện và xử trí kịp thời. 

2. Biến chứng 

Hạ kali máu gây biến chứng nhịp chậm, giảm sức bóp cơ tim hoặc nhịp nhanh xoắn 

đỉnh, là một trong những nguyên nhân rối loạn nhịp dẫn đến ngừng tim. Cấp cứu ngừng 

tuần hoàn những bệnh nhân này mà không phát hiện hạ kali máu sẽ dẫn tới thất bại. 

Suy hô hấp do liệt cơ hô hấp, thậm chí liệt tứ chi. 

V. PHÒNG BỆNH 

Bù đủ kali đường uống với những người có nguy cơ hạ kali máu. Sử dụng thực phẩm và 

hoa quả có nồng độ kali cao như: khoai tây, chuối, cam và đào. 
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 TĂNG KALI MÁU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

Tăng kali máu là 1 rối loạn điện giải thường gặp trong khoa hồi sức tích cực.Có 

thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. 

Tổng lượng kali trong cơ thể khoảng 3000 mEq (50-75mEq/kg). Trái ngược với 

Natri phần lớn ở ngoài tế bào. Kali 98% ở trong tế bào. Sự khác biệt trong phân 

bố giữa 2 cation này được điều chỉnh bởi bơm Na-K-ATPase ở màng tế bào, bơm 

vận chuyển Natri ra ngoài tế bào và đưa kali vào trong tế bào với tỉ lệ 3:2. 

Kali máu bình thường từ 3,5-5,0 mmol/l. 

Tăng khi kali > 5mmol/l. 

2. Nguyên nhân 

2.1 Tăng kali máu do tăng đưa vào 

- Truyền máu, đặc biệt các đơn vị máu được lưu trữ lâu. 

- Truyền hoặc uống kali: nếu người bệnh không có các yếu tố nguy cơ như giảm 

bài tiết aldosterol hoặc bệnh thận cấp hoặc mạn tính thì tăng kali máu do uống 

không phải là nguyên nhân chính. 

2.2. Tăng kali máu do tăng chuyển từ trong tế bào ra ngoài tế bào 

- Toan chuyển hóa: tình trạng toan chuyển hóa do toan lactic hoặc toan ceton dẫn 

đến Kali từ trong tế bào đi ra ngoài tế bào. Khi pH máu giảm 0,1 Kali máu sẽ 

tăng 0,5mmol/l. 

- Do hủy hoại tế bào: bất kỳ nguyên nhân nào tăng hủy hoại tế bào dẫn đến giải 

phóng Kali trong tế bào ra ngoài tế bào như tiêu cơ vân, tan máu, bỏng, hội chứng 

ly giải khối u, sau tia xạ…). 

2.3. Tăng kali máu do giảm bài tiết kali 

Có ba cơ chế chính gây giảm bài tiết kali qua nước tiểu: giảm bài tiết aldosterol, 

giảm đáp ứng với aldosterol, giảm phân bố Natri và nước ở ống lượn xa khi mà 

giảm dòng máu đến động mạch thận. 

- Suy thận: suy thận cấp và mạn tính có thể có 1 hoặc nhiều các cơ chế trên và là 

nguyên nhân phổ biến gây tăng Kali máu. 

- Bệnh lý ống thận: toan ống thận typ IV. 
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- Suy thượng thận. 

2.4. Thuốc 

- Lợi tiểu giữ kali, ức chế men chuyển, chống viêm không steroid, 

succinylcholine… 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng: Khi có biểu hiện lâm sàng người bệnh đã ở trong tình trạng nguy kịch 

như: loạn nhịp nhanh, rung thất, ngừng tuần hoàn. 

2. Cận lâm sàng 

- Dấu hiệu trên điện tim 

+ Nhẹ: sóng T cao nhọn đối xứng, biên độ ≥ 2/3 sóng R ở chuyển đạo trước tim 

+ Vừa và nặng: khoảng PR kéo dài, sóng P dẹt, QRS giãn rộng, sóng T và QRS thành 

một, dẫn đến ngừng tim. 

 

Hình:Thay đổi điện tim ở người bệnh tăng kali máu (kali máu >5mmol/l) 

3. Chẩn đoán xác định: 

Xét nghiệm kali máu > 5mmol/l. 

4. Chẩn đoán phân biệt với giả tăng Kali máu 

 - Tan máu hoặc thiếu máu khi lấy máu tĩnh mạnh, xét nghiệm sai. 

- Tăng tiểu cầu (> 8 G/l ~ 800.000/mm3) và tăng bạch cầu 

         5. Chẩn đoán mức độ tăng kali máu 

- Dựa vào tốc độ tăng kali máu và các dấu hiệu nặng trên điện tim. 
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- Tăng kali máu mức độ vừa: sóng T nhọn và tăng biên độ. 

- Tăng kali máu mức độ nặng: khoảng PR và QRS kéo dài, chậm dẫn truyền nhĩ 

thất, mất sóng P, QRS dãn rộng, rung thất rồi ngừng tim. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc xử trí:  

Tăng kali máu là cấp cứu, do vậy cần phát hiện và xử trí kịp thời. 

a. Thuốc có tác dụng tranh chấp với kali trên cơ tim: 

Calciclorua hoặc Calci gluconate tiêm tĩnh mạch. 

Calciclorua giúp làm ổn định màng tế bào cơ tim, không có tác dụng làm 

giảm nồng độ kali máu, cần phải kết hợp với các biện pháp khác để điều trị 

tăng kali máu. Liều từ 0,5-2 g tùy từng bệnh nhân. Sau tiêm canxiclorua có 

tác dụng ngay và thời gian tác dụng kéo dài 30-60 phút. 

b. Thuốc có tác dụng vận chuyển Kali từ ngoài tế bào vào trong tế bào 

- Insulin và glucose: 

+ Insulin có tác dụng chuyển kali từ ngoài vào trong tế bào tuy nhiên để tránh 

biến chứng hạ đường huyết chúng ta cần bổ sung thêm glucose. 

+ Hiệu quả của insulin bắt đầu sau 10 đến 20 phút, đạt đỉnh sau 30 đến 40 

phútvà kéo dài 4 đến 6 giờ. Ở hầu hết người bệnh nồng độ kali máu giảm 0,5-

1,2 mmol/l. 

 

- Natri bicarbonat: 

+ Tăng pH máu làm ion H+ giải phóng vào máu như một phản ứng đệm, giúp 

cho Kali di chuyển vào trong tế bào làm giảm kali máu. Thời gian bắt đầu có 

tác dụng sau 6 giờ. Không nên sử dụng natri bicarbonat đơn độc trong điều 

trị tăng kali máu cũng như các người bệnh toan chuyển hóa vừa và nhẹ. 

(HCO3-> 18 mEq/l). 

- Kích thích Beta 2 adrenergic (Albuterol): cũng giống như insulin, albuterol 

có tác dụng vận chuyển Kali máu vào trong tế bào. Thời gian tác dụng sau 

10-15 phút và kéo dài 3-6 giờ. 

c. Biện pháp đào thải Kali 
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- Lợi tiểu quai (furosemid): có tác dụng đào thải kali qua nước tiểu, tuy nhiên 

những người bệnh suy thận nặng chức năng đào thải kali kém, hiệu quả điều 

trị hạ kali máu của lợi tiểu kém đáp ứng. 

- Nhựa trao đổi cation (kayexalate): kali liên kết với nhựa trao đổi cation, giúp 

cho ngăn ngừa kali hấp thu qua ruột vào máu, từ đó kali sẽ được đào thải qua 

phân. Thời gian có tác dụng sau 1-2 giờ và kéo dài 4-6 giờ. 

- Lọc máu cấp cứu ngắt quãng: (thẩm tách máu hay còn gọi là thận nhân tạo 

- IHD) là biện pháp đào thải Kali có hiệu quả, nhanh có tác dụng sau 30 phút 

chỉ định ở người bệnh tăng kali máu nặng có biểu hiện trên điện tim hoặc 

trường hợp tăng kali máu điều trị kém đáp ứng với lợi tiểu. Phương thức lọc 

máu liên tục (CVVH) kết quả chậm hơn. 

2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

Nếu nghi ngờ người bệnh có tăng kali máu mà có ảnh hưởng đến điện tim, 

calciclorua 0,5- 1g tiêm tĩnh mạch trong 2-3 phút, có thể lặp lại liều sau 5 phút. 

3. Xử trí tại bệnh viện 

a. Có biểu hiện xét nghiệm và có rối loạn trên điện tim 

- Calciclorua 0,5g tiêm tĩnh mạch trong 2-3 phút. Nếu điện tim không thay đổi 

có thể lặp lại liều sau 5 phút. Liều dùng: từ 0,5- 2-3 g, mỗi lần tiêm TM chậm 

ống 0,5g, theo dõi thấy phức bộ QRS hẹp lại, sóng T thấp dần xuống. 

- Furosemid 40-60mg tiêm tĩnh mạnh. 

- Natribicarbonat 1,4%; 4,2%; 8,4%: truyền 45 mmol khi pH < 7,15 

- Kayexalat (Resonium) uống 15-30gam với 50 gam sorbitol. 

- Dùng 10 UI insulin nhanh + 50 - 100ml glucose 20% truyền trong 20 – 30 phút. 

- Albuterol 10-20mg khí dung trong 15 phút hoặc 0,5mg pha trong 100 ml 

glucose 5% truyền tĩnh mạch trong 15 phút. 

- Lọc máu cấp cứu ngay khi điều trị đáp ứng kém với lợi tiểu, hoặc có vô niệu, 

thiểu niệu, thừa dịch, kết hợp tăng kali máu nặng, toan chuyển hóa nặng pH 

<7,10. 

b. Có biểu hiện xét nghiệm nhưng không có rối loạn trên điện tim 

- Furosemid 40-60mg tiêm tĩnh mạnh (xem bài suy thận cấp). 

- Kayexalat(resonium) uống 15-30gam với 50 gam sorbitol. 

- Lọc máu cấp cứu khi điều trị đáp ứng kém với lợi tiểu. 
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c. Tìm và điều trị nguyên nhân 

Lưu ý trong trường hợp toan ceton và tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường 

điều trị nguyên nhân là chính. 

d. Theo dõi: 

Điện tim liên tục trên monitor. Nếu điện tim không thay đổi làm xét nghiệm kali 

2 giờ/lần cho đến khi trở về bình thường. Nếu có biến đổi trên điện tim làm xét 

nghiệm kali ngay. 

I. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tiên lượng: Người bệnh tăng kali máu tiên lượng nặng, có thể gây tử vong. 

          2.  Biến chứng 

- Có thể gây biến chứng ngừng tuần hoàn vì rối loạn nhịp tim. Do vậy 

những người bệnh tăng Kali máu cần được phát hiện theo dõi và điều trị 

kịp thời. 

II. PHÒNG BỆNH 

- Thay đổi chế độ ăn ở những người bệnh có nguy cơ tăng kali máu. 

- Không dùng những thuốc làm nặng tình trạng tăng kali máu. 

- Người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ cần tuân thủ đúng lịch chạy thận. 
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 HẠ CALCI MÁU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nồng độ calci trong dịch ngoại bào được điều hòa nhờ hoạt động của 3 cơ quan 

bao gồm xương, thận, ruột thông qua tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của hormone 

tuyến cận giáp (PTH), hormone tuyến cận giáp liên quan protein (PTHrP), vitamin D và 

calcitonin. 

Calci trong máu tồn tại ở 3 dạng: Calci gắn kết với protein (40%), calci tự do (ion 

hóa) (48%), calci kết hợp với các anion khác như phosphate, lactate, citrate và 

bicarbonate (12%).  

Đối với calci gắn kết với protein, 90% gắn albumin và 10% gắn globulin. Vì vậy 

khi nồng độ albumin máu thấp, lượng calci toàn phần trong cơ thể được hiệu chỉnh theo 

công thức: 

Calci toàn phần hiệu chỉnh = Calci toàn phần (mmol/l) + 0,02 [40 – Albumin (g/l)] 

(mmol/l) 

Hoặc: 

Calci toàn phần hiệu chỉnh = Calci toàn phần (mg/dl) + 0,8 [4 – Albumin (g/dl)] 

(mg/dl) 

Nồng độ calci trong máu bình thường: 2,15 – 2,57 mmol/l (8,6 – 10,3 mg/dl) 

Do hầu hết tổng lượng calci trong cơ thể được dự trữ trong xương, giảm nồng độ 

calci máu (nồng độ calci được điều chỉnh < 2,1 mmol/l hoặc calci ion hóa < 1,05 

mmol/l) phản ánh có khuyết tật trong vận chuyển calci vào khu vực dịch ngoại bào.  

Đánh giá các rối loạn này luôn được bắt đầu bằng định lượng nồng độ PTH và 

nồng độ này phải tăng cao (ngay cả khi kết quả nồng độ PTH trong giới hạn “bình 

thường” đã được coi là không phù hợp trong bệnh cảnh giảm nồng độ calci máu). Nếu 

nồng độ PTH tăng cao một cách không phù hợp, khi đó hoặc là có tình trạng kháng lại 

chức năng của hormone này ở mức xương, hoạt tính vitamin D không thỏa đáng hoặc 

do calci bị gắp bỏ khỏi vòng tuần hoàn. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Giảm calci máu khi nồng độ calci được điều chỉnh < 2,1 mmol/l hoặc 

calci ion hóa < 1,05 mmol/l. 
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2. Triệu chứng lâm sàng 

Các triệu chứng của giảm nồng độ calci máu bao gồm: dị cảm ở đầu chi 

hoặc quanh miệng và chứng tetany.  

Các chứng tetany tiềm tang có thể được khêu gợi xuất hiện khi tiến hành 

một số thủ pháp.  

- Dấu hiệu Trousseau được coi là dương tính khi gây ra tình trạng 

“bàn tay đỡ đẻ” bằng cách đặt băng đo huyết áp quanh cánh tay và 

bơm phồng băng đo tới mức áp lực cao hơn huyết áp tâm thu trong 

vòng 3 phút.   

- Dấu hiêu Cvostek được coi là dương tính khi có thể gây được tình 

trạng giật cơ quanh miệng bằng cách gõ vào vùng thần kinh mặt 

phía trước giữa khóe miệng và dái tai. 

Giảm nồng độ calci máu nặng cấp tính có thể được biểu hiện bằng tình 

trạng lú lẫn, co giật hoặc nhịp tim chậm.  

3. Cận lâm sàng:  

ECG có các dấu hiệu: kéo dài khoảng QT, nhịp tim chậm hoặc block 

tim hoàn toàn. 

4. Chẩn đoán nguyên nhân 

Hơn 90% trường hợp là cường tuyến cận giáp nguyên phát hay bệnh ác 

tính, hơn 10% trường hợp tăng calci máu do nguyên nhân khác. 

a. Suy cận giáp 

- Phá hủy cận giáp do căn nguyên tự miễn (Ví dụ: Hội chứng đa tuyến 

tự miễn týp I) 

- Bệnh lý gây xâm nhiễm (Ví dụ: bệnh Wilson, do tổ chức ác tính xâm 

nhiễm) 

- Do thầy thuốc gây nên (Ví dụ: cắt toàn bộ tuyến cận giáp) 

- Bẩm sinh (Ví dụ: Hạ calci máu có tính chất gia đình, hội chứng 

DiGeorge) 

- Tăng magie máu hay giảm magie máu nặng. 

b. Kháng hormone cận giáp 

- Giảm magie máu mức độ vừa 
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- Giả suy chức năng cận giáp 

- Điều trị bằng bisphosphonate, gallium nitrat hay calcitonin 

c. Thiếu hụt vitamin D 

- Bệnh thận giai đoạn tiến triển nặng 

- Bệnh còi xương phụ thuộc vitamin D týp I  

- Khẩu phần tiền chất vitamin D thấp hoặc giảm hấp thu song ít có cơ 

hội tiếp xúc với ánh sang mặt trời 

- Suy gan nặng 

- Hội chứng thận hư nặng 

- Các thuốc gây giảm enzyme P450 (ví dụ: thuốc chống co giật, 

isoniazid, rifampin) 

d. Gắp bỏ calci 

- Tăng nồng độ phosphate máu (Ví dụ: tiêu cơ vân, hội chứng ly giải u, 

tan máu ồ ạt, chế phẩm thụt rửa ruột phosphor-soda 

- Tăng nồng độ oxalate máu (ví dụ: ngộ độc ethylene glycol) 

- Viêm tụy cấp 

- Hội chứng xương đói calci sau tình trạng cường cận giáp 

- Nhiễm kiềm máu 

- Truyền ồ ạt các chế phẩm máu chứa citrate 

- Điều trị bằng foscanet 

 

e. Nguyên nhân khác 

- Sepsis 

- Giả giảm nồng độ calci máu do Gadolinium gây nên 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị chung: 

- Nếu có thay đổi điện tim hay có biểu hiện triệu chứng, bắt đầu bồi phụ 

bằng đường tĩnh mạch. 

a. Cân nhắc tiến hành lọc máu sớm khi tình trạng này là hậu quả của 

tăng phosphate hay tăng oxalate máu 



 

 

127 

 

b. Tiêm bolus 2g MaSO4 tĩnh mạch trong vòng 15 phút nếu ↓ [Mg+2] 

được xác định hay theo kinh nghiệm khi chức năng thận bình 

thường. 

c. Tiêm bolus 2g Ca+2 gluconat (20ml hay 2 ống Ca+2+ gluconat 10% 

trong 50 -100ml dịch Glucose 5%  hay dịch muối sinh lý TM trong 

vòng 10 – 15 phút. 

d. Tiến hành truyền liên tục Ca+2: hòa loãng 6g Ca+2 gluconat (hay 

2g, 20ml hay 2 ống CaCl2 loại 10% trong 500 ml Glucose 5%  hay 

dịch muối sinh lý và truyền với liều 0,5 – 1,5 mg nguyên tố 

Ca+2/kg/giờ.  

e. Theo dõi nồng độ calci ion hóa hay calci hiệu chỉnh trong mỗi 6 

giờ và tiếp tục truyền đến khi nồng độ calci trở lại giá trị bình 

thường. 

f. Tiến hành điều trị gối bằng bồi phụ theo đường uống. 

- Dùng 1 – 2 g nguyên tố Calci theo đường uống x 3 – 4 lần/ngày, trừ 

khi có tình trạng tăng phosphate máu xảy ra đồng thời. Dùng liều cách 

xa bữa ăn. 

- Có thể phối hợp them 0,25 – 4ug/ngày calcitriol và/hoặc 

ergocalciferol nhất là đối với các tình trạng thiếu hụt vitamin D. 

- Có thể phối hợp them chế độ ăn hạn chế muối và dung 

hydrochclorothiazid nếu xảy ra tăng calci niệu. 

2. Xử trí: 

Xử trí giảm nồng độ calci máu có triệu chứng hoặc được kết hợp với các 

bất thường điện tim cần được tiến hành ngay lập tức và tích cực. 

-  Nếu có tình trạng giảm Magie máu, tình trạng này sẽ phải được ưu tiên 

điều trị trước để bảo đảm điều chỉnh có hiệu quả giảm nồng độ calci máu. 

Do rối loạn nồng độ magie máu có thể làm suy giảm khả năng giải phóng 

PTH của bệnh nhân.  

- Nếu nguyên nhân gây giảm nồng độ calci máu là do tăng phosphate 

máu nặng, điều quan trọng cần lưu ý là cần hạn chế bồi phụ calci cho các 

trường hợpcó biểu hiện triệu chứng tim mạch và thần kinh nặng, do điều 
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chỉnh quá tích cực trong các trường hợp này có thể gây tăng nồng độ calci 

máu “dội lại” và di căn nhiễm calci trong cơ thể. 

- Trong các trường hợp bị giảm nồng độ calci máu rất nặng, thanh lọc 

các chất gắp calci thong qua tiến hành lọc máu sớm bằng dịch lọc chứa 

nồng độ calci cao hơn cần được xem xét. 

- Đối với các trường hợp giảm nồng độ calci máu nặng xảy ra trong bệnh 

cảnh sepsis nặng hoặc các tình trạng sốc khác, các khuyến cáo điều trị 

dựa trên bằng chứng còn chưa đầy đủ. Mặc dù tác dụng làm tăng co cơ 

tim và huyết áp, song một số dữ liệu thu được từ động vật gợi ý là dung 

Calci có thể làm nặng thêm tình trạng tổn thương do tái tưới máu và tỉ lệ 

tử vong tốt hơn. 

- Giảm nồng độ calci máu không có triệu chứng có thể được xử trí bằng 

cách bổ sung calci qua đường uống cùng vitamin D hoặc hoạt chất chuyển 

hóa của vitamin D (ví dụ: Calcitriol), để làm tăng tái hấp thu calci ở ruột. 

calci bổ sung cần được dung giữa các bữa ăn và cách xa các thuốc khác 

được dung (nhất là hormone giáp và sắt) để giúp hấp thu đạt mức tối ưu. 

Nếu tình trạng tăng calxi niệu xảy ra do điều trị calci dài ngày và bệnh 

nhân có nồng độ calci huyết thanh < 2,1 mmol/ (tình trạng này xảy ra chủ 

yếu trong suy thực sự chức năng cận giáp, có thể xem xét cho bệnh nhân 

hạn chế muối và dung hydrochlorothiazide để làm giảm bài xuất calci 

niệu. 
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 TĂNG CALCI MÁU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nồng độ calci trong dịch ngoại bào được điều hòa nhờ hoạt động của 3 cơ quan 

bao gồm xương, thận, ruột thông qua tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của hormone 

tuyến cận giáp (PTH), hormone tuyến cận giáp liên quan protein (PTHrP), vitamin D và 

calcitonin. 

Calci trong máu tồn tại ở 3 dạng: Calci gắn kết với protein (40%), calci tự do (ion 

hóa) (48%), calci kết hợp với các anion khác như phosphate, lactate, citrate và 

bicarbonate (12%).  

Đối với calci gắn kết với protein, 90% gắn albumin và 10% gắn globulin. Vì vậy 

khi nồng độ albumin máu thấp, lượng calci toàn phần trong cơ thể được hiệu chỉnh theo 

công thức: 

Calci toàn phần hiệu chỉnh = Calci toàn phần (mmol/l) + 0,02 [40 – Albumin (g/l)] 

(mmol/l) 

Hoặc: 

Calci toàn phần hiệu chỉnh = Calci toàn phần (mg/dl) + 0,8 [4 – Albumin (g/dl)] 

(mg/dl) 

Nồng độ calci trong máu bình thường: 2,15 – 2,57 mmol/l (8,6 – 10,3 mg/dl) 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Tăng calci máu khi nồng độ calci trong máu > 2,57 mmol/l (10,3 mg/dl) 

trong điều kiện albumin máu bình thường. 

Hoặc calci ion hóa > 1,3 mmol/l (5,2mg/dl) 

2. Phân loại mức độ tăng calci máu 

- Tăng calci máu nhẹ: 2,6 ≤ calci máu < 3 (mmol/l) 

- Tăng calci máu trung bình: 3,0 ≤ calci máu < 3,5 (mmol/l) 

- Tăng calci máu nặng: 3,5 ≤ calci máu < 4 (mmol/l) 

3. Triệu chứng lâm sàng 

Bệnh nhân tăng calci máu nhẹ thường không có triệu chứng và chỉ phát 

hiện khi đo nồng độ calci máu định kỳ. Một số bệnh nhân có thể có triệu 
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chứng thần kinh mơ hồ như khó tập trung, thay đổi tính cách hoặc trầm 

cảm.  

Tăng calci máu trung bình đến nặng có các triệu chứng lâm sàng như sau: 

a. Triệu chứng chung: mệt mỏi, suy nhược, sụt cân. 

b. Tâm thần kinh: giảm tập trung, mất trí nhớ, đau đầu, buồn ngủ, mất 

phương hướng, lú lẫn, dễ cáu gắt, trầm cảm hoặc hoang tưởng, ảo 

giác, rối loạn thị giác, điếc (do calci hóa màng nhĩ), ngứa, chậm phát 

triển tâm thần (trẻ sơ sinh), sững sờ, hôn mê. 

c. Thần kinh cơ:yếu cơ, giảm phản xạ, mất phản xạ, giảm trương lực cơ, 

đau cơ, đau khớp, đau xương, tràn dịch khớp, calci hóa sụn, lùn (trẻ 

sơ sinh). 

d. Tiêu hóa: mất cảm giác ngon miệng, khô miệng, khát nước, buồn nôn, 

nôn, táo bón, đau bụng, viêm tụy cấp, loét dạ dày. 

e. Thận: tiểu nhiều, uống nhiều, calci hóa thận, sỏi thận, suy thận cấp, 

suy thận mạn. 

f. Tim mạch: tăng huyết áp, loạn nhịp tim,vôi hóa mạch máu. 

ECG: loạn nhịp, nhịp chậm, block nhánh, đoạn QT ngắn lại, nặng hơn 

có song T rộng, có thể ngừng tim. 

g. Cơ quan khác: hội chứng mắt đỏ, vôi hóa kết mạc mắt, vôi hóa mạch 

máu, ngứa da… 

4. Chẩn đoán nguyên nhân 

Hơn 90% trường hợp là cường tuyến cận giáp nguyên phát hay bệnh ác 

tính, hơn 10% trường hợp tăng calci máu do nguyên nhân khác. 

f. Tăng sản xuất PTH 

- Cường tuyến cận giáp nguyên phát ( u tuyến, tăng sản, ung thư biểu 

mô) 

- Cường tuyến cận giáp thứ phát (do tăng tiết PTH kéo dài trong suy 

giảm chức năng thận) 

+ PTH tiết ngoài tử cung (rất hiếm) 

+ FHH (Family hypocalciuric hypercalcimia): tăng calci máu có tính 

gia đình. 
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+ Thay đổi chức năng của receptor nhạy với calci (CaSR: calcium 

sensor receptor) do điều trị lithium. 

g. Tăng calci máu trong bệnh ác tính 

- Sản xuất quá mức PTHrP (những khối u tạng đặc) 

- Ung thư di căn xương (ung thư vú, u tủy, đại tràng, tiền liệt tuyến). 

h. Sản xuất quá mức 1,25(OH)2D: 

- Bệnh u hạt (Sarcaidosis, lao phổi, bụi phổi silic) 

- U lympho 

- Ngộ độc vitamin D 

- Hạ phosphate máu nặng 

i. Tăng hủy xương, tiêu xương 

- Cường giáp 

- Bất động 

- Bệnh Paget 

- Prostaglandin 

j. Tăng hấp thụ calci đường tiêu hóa 

- Hội chứng kiềm – sữa (Milk – Alkali) 

- Ngộ độc vitamin D 

k. Nguyên nhân khác 

- Rối loạn nội tiết ( Suy tuyến thượng thận) 

- Do thuốc (Thiazide, Vitamin A, hormone sinh dục, nhiễm độc nhôm, 

corticosteroid…) 

III. ĐIỀU TRỊ 

3. Tăng đào thải calci: 

- Normalsalin: 200 – 500 ml/giờ, có thể 4 – 6 lít trong 24 giờ đầu để đảm bảo lượng 

nước tiểu 150 – 200 ml/giờ. Cần theo dõi tình trạng quá tải tuần hoàn. 

- Lợi tiểu quai: Furosemide tiêm tĩnh mạch sau khi bù đủ thể tích tuần hoàn liều 20 

– 40mg, lặp lại 40 – 80 mg mỗi 6 giờ. Xét nghiệm ion đồ và calci máu (điện giải đồ) 

mỗi 4 giờ và bù khi hạ Kali, Magne. 

- Lọc máu: trong trường hợp tăng calci máu phối hợp với thiểu niệu hoặc bệnh nhân 

không dung nạp được với việc truyền dung dịch muối. Tuy nhiên tác dụng chỉ tạm thời 
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và thường được sử dụng như một giải pháp chờ đợi cho đến khi các biện pháp khác có 

tác dụng. 

4. Giảm hủy xương, tiêu xương 

- Calcitonin (Miacalcic 50 UI, 200 UI): 4 – 8 UI/kg tiêm dưới da mỗi 6 – 12 giờ. Có 

thể dùng pha 500ml Natriclorua 0,9% truyền trong 6 giờ. 

- Biphosphate (Zeledronate 4 mg pha 50 ml NaCl 0,9% hoặc Dextrose 5% truyền 

tĩnh mạch trong 15 phút hoặc Pamidronate 60 – 90 mg pha 50 – 200 ml NaCl 0,9% 

hoặc Dextrose 5% truyền trong 2 giờ. Liều lặp lại mỗi tuần. 

- Mithramycin (Plicamycin): là thuốc điều trị ung thư, liều 25 ug/kg pha NaCl 0,9% 

truyền tĩnh mạch trong 4 – 6 giờ mỗi 5 – 7 ngày. 

- Gallium nitrate: 100 – 200 mg/m2 da/ngày truyền TM trong 24 giờ, điều trị 5 ngày 

liên tiếp, tuy nhiên có nguy cơ ngộ độc thần kinh. 

5. Giảm hấp thu calci đường tiêu hóa: qua tác dụng ức chế 1,25 

dihydroxy – vitamin D 

- Corticosteroid: Prednisone 60mg/ngày uống trong 10 ngày hoặc hydrocortisone 

100 – 300mg TM/ngày trong 3 – 7 ngày. 

6. Gắn calci ion hóa 

- Phosphate đường uống và tĩnh mạch: có thể gây lắng đọng phức hợp calcium-

phosphate ở mô nên được sử dụng rất hạn chế và chống chỉ định trong trường hợp bệnh 

nhân suy thận. 

7. Tác dụng lên P450: làm giảm 1,25 (OH)2 D, thuốc Ketoconazole 
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CHƯƠNG VI:  

GÂY MÊ HỒI SỨC 
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 PHƯƠNG TIỆN THEO DÕI GÂY MÊ HỒI SỨC 

I. PHƯƠNG TIỆN CĂN BẢN 

- Gây mê Hồi sức cần phải theo dõi liên tục các thông số gồm: Độ bão hòa oxy máu, 

thông khí, tuần hoàn và thân nhiệt. 

- Các thiết bị cần thiết tối thiểu cho gây mê: Độ bão hòa oxy máu mao mạch qua 

oximetry, điện tâm đồ (ECG) 3 chuyển đạo, huyết áp động mạch không xâm lấn và 

thân nhiệt. Capnography để theo dõi nồng độ khí CO2 hít vào và thở ra.  

Điện tâm đồ (ECG): ECG sử dụng trong GMHS thường chỉ có 3 điện cực, chỉ 

xem được 3 chuyển đạo ngoại biên là DI , DII, DIII. Xác định nhịp tim và chẩn đoán các 

rối loạn nhịp tim, tình trạng thiếu máu cơ tim, chức năng máy tạo nhịp và các bất thường 

điện giải đồ.Thường theo dõi đạo trình DII vì sóng P ở đạo trình này thấy được rõ nhất 

cho phép phát hiện  các loạn nhịp. Theo dõi phát hiện thiếu máu cơ tim thường dùng 

thêm đạo trình V5.  

Huyết áp động mạch không xâm lấn: Máy tự động bơm bao HA quấn quanh 1 

chi và xả dần áp lực theo thời gian cài đặt.  Xác định huyết áp tối đa, thối thiểu, trung 

bình. Áp lực bơm ban đầu là 180mmHg, hoặc bơm cao hơn so với HA tối đa trước đó 

20 - 40mmHg (người lớn). Các giá trị này thường không khớp với HA xâm lấn qua động 

mạch trực tiếp nhất là có loạn nhịp, nhịp chậm…Kết quả sẽ không chính xác khi có lực 

tác động bên ngoài vào bao đo HA. 

Dụng cụ đo độ bão hòa oxy mạch (SpO2): Sử dụng kỹ thuật cản sóng ánh sáng 

để đo sự biến đổi của ánh sáng bị Hemoglobin hấp thu. Chỉ phân tích sự hấp thu ánh 

sáng theo nhịp đập của mạch  tính được nhịp mạch và cung cấp số đo (%) độ bão hòa 

oxy động mạch. Khi dùng lâu nên thay đổi vị trí các ngón. SpO2 sai lệch trong một số 

tình huống (Giảm khi có tiêm xanh methylen hoặc chất chỉ thị màu khác, tăng khi có 

carboxyhemoglobin, giảm xuống < 85% khi có methemoglobin, nhiễu khi có dao điện, 

run, cử động, ánh sáng ngoài chiếu vào vùng đo). 

Đo khí CO2 cuối kỳ thở ra: Không xâm lấn : nhờ dụng cụ chuyên dụng gắn ở mũi 

bệnh nhân. Xâm lấn : dùng trong trường hợp BN thở máy. Bộ cảm biến được gắn vào 

nhánh thở ra của vòng thở để đo nồng độ khí CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2). Ghi nhận tần 

số thở qua EtCO2. Đo khí CO2 cuối kỳ thở ra rất đáng tin cậy phát hiện đặt ống vào thực 

quản. Bất kỳ giảm đáng kể trong tưới máu phổi (ví dụ, thuyên tắc khí, giảm cung lượng 
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tim, hoặc giảm huyết áp) gây tăng khoảng chết phế nang, pha loãng CO2 thì thở ra, và 

gây giảm EtCO2. Tăng tỷ lệ trao đổi chất gây ra bởi tăng thân nhiệt ác tính tăng đáng 

kể EtCO2. 

Thân nhiệt: Đầu dò nhiệt độ cơ thể (thực quản: qua miệng hoặc mũi vào đến thực 

quản 22cm – 26cm từ cung răng (người lớn). Hậu môn : qua hậu môn 3 – 7cm vào trực 

tràng, nếu không có dụng cụ bảo vệ  dùng dầu bôi trơn đưa nhẹ nhàng qua hậu môn). 

Đầu dò nhiệt độ bề mặt da (Đặt đầu dò vào miếng dán da, gắn vào da). 

II. PHƯƠNG TIỆN THEO DÕI KHÁC 

- Tùy theo tình trạng bệnh nhân và phẫu thuật có thể cần: Huyết áp động mạch xâm 

lấn, đường truyền tĩnh mạch trung tâm, đo độ dãn cơ và điện não đồ. 

+ Huyết áp động mạch xâm lấn: Chỉ định cho theo dõi huyết áp động mạch liên 

tục trong các trường hợp nguy cơ rối loạn huyết động trong mổ nhiều, hoặc cần lấy máu 

động mạch xét nghiệm nhiều lần. Đặt catheter vào động mạch (quay, trụ, cánh tay, bẹn), 

nối ống thông đến bộ cảm biến. Áp lực đo trực tiếp trong lòng mạch được nhận qua bộ 

cảm biến và xử lý thành dạng sóng động mạch. Vị trí nơi đo so với tim liên quan đến 

kết quả do tác dụng của trọng lực. Bệnh mạch máu ngoại biên nặng  khác biệt đáng 

kể HA giữa tay phải và trái. Chọn tay có huyết áp cao hơn. 

+ Catheter tĩnh mạch trung tâm (CVC):  Thường chỉ định cho các bệnh nhân 

không có đường truyền, các phẫu thuật mất máu nhiều, bệnh nhân có bệnh lý tim mạch 

cần theo dõi sát thể tích dịch, truyền dịch và thuốc, đánh giá gián tiếp chức năng thất. 

Ưu tiên lựa chọn các vị trí: TM cảnh trong, đùi, dưới đòn, TM nền hay TM khuỷu... Đặt 

đường truyền tĩnh mạch trung tâm có thể đặt mù hoặc dưới hướng dẫn của siêu âm – 

giúp giảm tỷ lệ biến chứng (nhất là TKMP), tăng tỷ lệ thành công nhất là trên các bệnh 

nhân nguy cơ khó đặt CVC, có rối loạn đông máu hay người thực hiện thiếu kinh 

nghiệm; giúp xác định chính xác vị trí TM, đường đi của kim, tránh làm tổn thương TK 

và ĐM nằm gần. 

+ Đo độ dãn cơ: Dùng để định lượng sự giảm sức cơ, có nhiều loại kích thích 

được sử dụng, nhưng kích thích chuỗi 4 được sử dụng nhiều nhất (train of four 

TOF_Watch). Một chuỗi 4 kích thích ở 2 Hz, 0,2 ms trong 2 giây, khoảng cách 10 giây. 

Đo cơ học gia tốc được áp dụng và có sự tương hợp về kết quả cơ học gia tốc với đo sức 

cơ bằng cơ học. Có thể đo độ dãn cơ ở cơ khép ngón cái, cơ vùng mắt, mày. Dãn cơ 

hoàn toàn giúp đặt ống nội khí quản dễ dàng và ít sang chấn hơn, một cử động nhỏ của 
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bệnh nhân trong mổ cũng có thể gây ra các biến cố nghiêm trọng. Sự phục hồi dãn cơ 

hoàn toàn trong giai đoạn hồi tỉnh là cần thiết để đạt được sự bảo vệ đường thở tốt, tránh 

xẹp phổi và viêm phổi sau mổ.  

+ Theo dõi độ mê BIS (Bispectral Index): một hệ thống chỉ số dựa trên điện 

não đồ (EEG). Một cảm biến được đặt trên trán truyền tín hiệu EEG tới bộ chuyển đổi 

tín hiệu số, nó sẽ gửi thông tin tới màn hình để xử lý và phân tích. BIS sử dụng một 

thuật toán xử lý EEG và có giá trị số từ 0 đến 100. Giá trị 100 tương ứng với trạng thái 

hoàn toàn tỉnh táo, trong khi 0 tương ứng với tình trạng hôn mê hoặc bất tỉnh được phản 

ánh bởi EEG đẳng điện hoặc phẳng. Độ mê hợp lý để phẫu thuật khi BIS dao động từ 

40- 60. BIS giúp theo dõi sát độ mê, giảm hiện tượng thức tỉnh trong gây mê. 
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 PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC VÀ MẠCH MÁU 

I. PHẪU THUẬT MỞ, HOẶC NỘI SOI LỒNG NGỰC 

- Các chỉ định mở ngực thường gặp:u phổi, nhiễm trùng, xuất huyết, rò khí, … 

- Đa số BN có tiền căn hút thuốc lá, khí phế thủng/viêm phế quản mạn. 

1.1 Đánh Giá Trước Mổ 

- Các BN PT ngực chương trình nên đượcđánh giá cẩn thận: 

+ Nếu viêm phế quản, viêm phổi và điều trị thích hợp trước mổ. 

+ Nếu BN có nhiễm trùng thường xuyên thì nên soi phế quản và sinh thiết phổi 

để giúp chẩn đoán trước PT.  

+ Nhiễm trùng trên sang thương tắc nghẽn không nên giải quyết bằng PT. 

+ Các BN hẹp khí quản: Chú ý tiền căn khó thở liên quan tư thế, tắt nghẽn đường 

thở do thiếu máu và bằng chứng thiếu máu. Tiền căn bệnh lý cũng có thể gơi ý vị trí tổn 

thương. 

- Tim mạch: 

+ Rối loạn chức năng thất phải là chống chỉ định tương đối để cắt phổi (đặc biệt 

cắt 1 phổi). 

+ Dự phòng rung nhĩ sau mổ bằng digoxin và amiodarone ít có hiệu quả. 

+ Xét nghiệm: Đo ECG 12 chuyển đạo, siêu âm tim để đánh giá chức năng thất 

và các khảo sát chuyên biệt khác tùy bệnh cảnh đi kèm. 

- Hô hấp  

+ Đánh giá khả năng gắng sức, khó thở, ho đàm, và hút thuốc lá.  

+ Khám: kiểu thở, tần số thở, hội chứng xanh tím, nghe phổi cẩn thận. 

+ Giảm biến chứng sau mổ: Ngưng hút thuốc lá > 8 tuần, kiểm soát tốt co thắt 

phế quản với thuốc giãn phế quản ± steroid, và điều trị khỏi hoàn toàn nhiễm trùng phổi 

trước mổ. 

+ Hội ý với phẫu thuật viên về ưu tiên thông khí một phổi bên nào và tiên lượng 

có vấn đề gì với ống thông hay không (như u nằm trên phế quản chính). 

+ Xét nghiệm: X quang ngực thẳng, CT ngực và phế dung ký nếu cần, khí máu 

động mạch là bắt buộc nhưng không thể tiên đoán được chức năng sau mổ. 

- Thần kinh 

+ Hỏi tiền căn bệnh lý thần kinh ngoại biên, các PT trước. 
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+ Kiểm tra vùng cột sống ngực, sang thương da, nhiễm trùng, dị dạng. 

- Cơ xương  

+ Các BN ung thư phổi có tần suất hội chứng Eaton-Lambert tăng (yếu cơ kéo 

dài khi sử dụng thuốc dãn cơ không khử cực). Theo dõi độ dãn cơ bằng máy kích thích 

thần kinh ngoại biên (TOF-Watch). 

- Huyết học 

 + Đảm bảo chuyên chở oxy đủ là rất quan trọng.  

 + Tối ưu hóa hemoglobin nếu có thể, xem xét truyền máu nếu Hb < 7 g/dl, phụ 

thuộc vào các triệu chứng lâm sàng. 

 + Nếu gây tê trục thần kinh trung ương cần loại trừ rối loạn đông máu 

 + Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, PT, PTT.  

- Chuẩn bị bệnh nhân 

+ Thuốc trước mổ nhất là thuốc nhóm á phiện nên hạn chế tối đa ở những bệnh 

nhân bị ứ CO2. Có sẵn thuốc dãn phế quản nhất là thuốc đường hô hấp. 

+ Các xét nghiệm bao gồm: Công thức máu toàn bộ, ion đồ, BUN, creatinin, 

đường huyết, PT, PTT, khí máu động mạch, nhóm máu và phản ứng chéo với ít nhất 2 

đơn vị máu (tùy thuộc vào loại phẫu thuật và hemoglobin của bệnh nhân). Các xét 

nghiệm khác như: điện tâm đồ, X quang ngực, các test đánh giá chức năng phổi và các 

cận lâm sàng khác được chỉ định tùy thuộc bệnh sử và khám lâm sàng.  

1.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+ Các thiết bị theo dõi: Các thiết bị theo dõi cơ bản (trên), catheter động mạch để 

theo dõi huyết động liên tục. Đường truyền tĩnh mạch trung tâm ở những bệnh nhân có 

bệnh lý tim mạch trước đó. Lưu ý áp lực tĩnh mạch trung tâm không còn chính xác khi 

đã mở ngực. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: 

 Ống thông nội phế quản hai nòng, ít nhất hai ống (vỡ bóng trong khi đặt 

thường gặp). Chọn ống nội phế quản: nữ 35-37 Fr, nam 39- 41Fr. Ống nội soi mềm để 

kiểm tra vị trí ống. 

 Thiết bị để thông khí áp lực dương liên tục và thông khí áp lực dương cuối 

kỳ thở ra trong lúc mổ. 

 Các thiết bị ủ ấm bệnh nhân và dịch truyền. 
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- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Chuẩn bị 2 đường truyền: 2 đường truyền 18G hoặc 1 đường 18G + 1 đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm. 

 + Catheter động mạch để theo dõi huyết động liên tục. 

+ Đặt catheter ngoài màng cứng đoạn ngực hoặc tê cạnh cột sống giảm để đau 

sau mổ. Nên gây tê trước khi khởi mê và sử dụng giảm đau trong mổ liên tục để giảm 

lượng thuốc opioid sử dụng trong mổ.  

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: Bệnh nhân thường nằm nghiêng. Gối kê tay và vai. Kê lót các điểm tì đè, bảo 

vệ mắt, tai và bộ phận sinh dục. Bảo đảm tay không bị căng quá mức.  

- Thuốc và dịch truyền: Nên để tình trạng hơi bị thiếu nước một chút do những bệnh 

nhân này dễ bị phù phổi. Thường truyền không quá: 4 -5 ml/kg/giờ. Pha sẵn ephedrine 

hoặc phenylephrine, noradrenalin để điều trị hạ huyết áp.  

- Gây mê: 

+ Khởi mê với các thuốc mê tĩnh mạch tiêu chuẩn. 

+ Đặt ống thông nội phế quản hai nòng mất nhiều thời gian hơn đặt ống thông 

nội phế quản bình thường  Cho bệnh nhân thở oxy trước.  

+ Sử dụng ống soi mềm để kiểm tra vị trí của ống nội phế quản. 

+ Bơm hơi lồng ngực áp lực thấp hỗ trợ để xẹp phổi, nếu cần tối ưu phẫu trường, 

đặc biệt trong nội soi lồng ngực khi phẫu thuật robot hỗ trợ. 

+ Khí máu động mạch lấy sau khi khởi mê và dùng để so sánh với mẫu máu khi 

thông khí một phổi. 

+ Cài đặt máy thở cho thông khí 1 phổi: Vt = 4-8 ml/kg, PEEP = 3-8 cmH2O, 

FiO2 = 0,6-1, PIP < 35 cmH2O và áp lực bình nguyên (plateau pressure) < 25 cmH2O, 

nên sử dụng chế độ thở kiểm soát áp lực. 

+ Giảm bão hòa oxy trong mổ: kiểm tra vị trí ống (ống soi mềm cho kết quả chính 

xác nhất), xem xét thở áp lực dương liên tục (CPAP) cho phổi ở trên (phổi phẫu thuật), 

hoặc áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP) cho phổi ở dưới (phổi được thông khí).  

+ Thường rút ống nội phế quản vào cuối cuộc mổ trừ khi bệnh nhân có bệnh lý 

về hô hấp trước mổ hoặc mất máu nhiều. Nếu bệnh nhân cần lưu ống, nên thay ống nội 

phế quản bằng ống nội khí quản. 
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- Biến chứng thường gặp: Giảm oxy máu, tăng CO2 máu, rối loạn nhịp, hạ huyết áp, tổn 

thương đường thở (rách phế quản, khí quản), thuyên tắc tĩnh mạch sâu 

1.3 Sau Mổ 

- Theo dõi tại ICU hoặc đơn vị Chăm sóc sau mổ (Hồi tỉnh) ít nhất 24 giờ.  

- Giảm đau: 

+ Paracetamol ± NSAIDs ± Nefopam. 

+ Gây tê ngoài màng cứng, tê cạnh cột sống hoặc thần kinh liên sườn. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Chăm sóc: Hướng dẫn bệnh nhân hiểu và có khả năng tập hít thở sâu. 

- Theo dõi các biến chứng thường gặp:  

+ Tổn thương liên quan tư thế: mắt, mũi, tai, cơ tam đầu, đám rối cánh tay, mào 

chậu, đám rối thần kinh cánh tay, thần kinh trụ, quay, mác và tọa. 

 + Biến chứng liên quan PT: chảy máu, tràn khí màng phổi, xoắn thùy phổi còn 

lại, tổn thương phổi cấp hoặc ARDS. 

 + Biến chứng tim mạch-hô hấp: Rối loạn nhịp trên thất, suy tim phải cấp, xẹp 

phổi, viêm phổi, thuyên tắc phổi. 

- Xét nghiệm lại: Tổng phân tích tế bào máu, Xquang ngực thẳng, khí máu động mạch 

và các xét nghiệm khác tùy tình trạng bệnh nhân. 

II. CẮT TUYẾN ỨC 

- Chỉ định thường gặp nhất để cắt tuyến ức là nhược cơ nặng và u tuyến ức. 

- Nhược cơ thường do các thụ thể acetylcholine ở màng sau tiếp hợp (synape) bị tấn 

công và phá hủy cấu trúc thụ thể nhanh chóng do kháng thể kháng thụ thể acetylcholine 

(khoảng 90%).  

- Khoảng 10 – 50% bệnh nhân u tuyến ức bị nhược cơ, > 85% bệnh nhân nhược cơ có 

bất thường tuyến ức. 

- BN có thể bị suy nhược cơ thể nặng do bệnh lý tự miễn. 

- Điều trị:  

+ Thuốc kháng cholinesterase. 

+ Corticoid, thuốc ức chế miễn dịch. 

+ Lọc huyết tương. 

+ Phẫu thuật cắt tuyến ức. 
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- Phân độ nhược cơ theo Osserman: 

Mức độ Đặc Điểm 

Nhóm I Chỉ khu trú ở mắt: sụp mí, nhìn đôi 

Nhóm II Yếu cơ toàn thân nhẹ. Có thể ảnh hưởng mắt và hầu họng. Có đáp 

ứng với thuốc. 

Nhóm III Yếu cơ toàn thân trung bình, có thể ảnh hưởng mắt hoặc hầu họng. 

Có thể ảnh hưởng các cơ hô hấp.Đáp ứng kém với thuốc. 

Nhóm IV Yếu cơ toàn thân nặng, có thể ảnh hưởng mắt hoặc hầu họng. Có ảnh 

hưởng các cơ hô hấp 

Nhóm V Phải đặt nội khí quản, cần hoặc không cần thở máy 
 

2.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Các BN PT chương trình cần đánh giá cẩn thận: 

 + Đa số BN có kết hợp thuốc pyridostigmine (Mestinon) với thuốc ức chế miễn 

dịch (steroid và azathioprine). Một vài BN nặng cần lọc huyết tương để giảm độ nặng 

của nhược cơ. 

- Hô hấp: Đánh giá mức độ nhược cơ.  

+ Yếu cơ hầu và thanh quản có nguy cơ hít sặc cao. Đánh giá xem bệnh nhân có 

khả năng ho và khạc chất tiết không. 

+ “Cơn nhược cơ” kịch phát bao gồm cả cơ hô hấp biểu hiện bằng thông khí không 

hiệu quả. 

+ Tiêu chuẩn (tham khảo) dự đoán cần thở máy sau mổ: Bệnh nhược cơ > 6 năm, 

liều pyridostigmine > 750 mg/ngày, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, dung tích sống trước 

mổ < 2,9 lít. 

- Tim mạch: Đo ECG, siêu âm tim. 

- Thần kinh: Chuyên khoa thần kinh đánh giá trước mổ. 

+ Sụp mi và nhìn đôi là các triệu chứng đầu tiên  

+ Hệ cơ – xương chủ động bị yếu nhanh và dao động, xấu dần đi khi hoạt động và 

cải thiện khi nghỉ. 

+ Bệnh nhân có thể nói và nuốt khó. 

- Cơ xương:  
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+  Đánh giá sức cơ, lực hít vào và chức năng phổi. Chú ý yếu cơ và suy hô hấp 

do quá liều kháng cholinesterase (cholinergic crisis)  Test Tensilon (edrophonium): 

Để chẩn đoán nhược cơ và phân biệt cơn nhược cơ với cơn cường cholin do thuốc. 

+ Các bệnh nhân có triệu chứng xấu khoảng 4 – 8 tuần trước phẫu thuật  Lọc 

máu giúp cải thiện triệu chứng. 

+ Phẫu thuật nên tiến hành sau lọc máu 24 giờ để đông máu và miễn dịch phục 

hồi. Lọc máu có thể làm giảm cholinesterase  máu thoáng qua  Thời gian tác dụng của 

thuốc tê, succinylcholin và mivacurium kéo dài. 

- Nội tiết: Bệnh lý tự miễn khoảng 10 – 15% bệnh nhân nhược cơ, bệnh lý tuyến giáp 

và thượng thận. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Cận lâm sàng:Xquang ngực thẳng phát hiện viêm phổi do hít sặc, có thể cần 

CT scan hoặc MRI để phát hiện u, di căn. Khí máu động mạch, phế dung kí để tiên lượng 

nguy cơ thở máy. Đo điện cơ. Các xét nghiệm tiền phẫu thường quy, chức năng tuyến 

giáp. 

+ Chuẩn bị bệnh nhân: Thuốc kháng cholinesterase tiếp tục uống đến sáng ngày 

mổ.Thuốc ức chế miễn dịch, ngăn cản sản xuất kháng thể gây giảm thụ thể cholinergic. 

Nếu bệnh nhân có sử dụng thuốc này hơn một tháng trong vòng 6 -12 tháng gần lúc mổ 

phải cho steroids hỗ trợ. Thuốc an thần và thuốc nhóm á phiện nên dùng thận trọng trên 

những bệnh nhân có dự trữ phổi kém. 

2.2 Trong Mổ 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+Các thiết bị theo dõi:Các thiết bị theo dõi cơ bản, ± catheter động mạch, nếu 

thấy cần phải theo dõi khí máu động mạch nhiều lần. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: máy theo dõi độ dãn cơ (TOF Watch). 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Đặt đường truyền 18G, ± đường truyền tĩnh mạch trung tâm nếu cần. 

 + Ủ ấm bệnh nhân: mền, mền sưởi ấm. 

 + ± catheter động mạch. 

+ Đặt catheter ngoài màng cứng đoạn ngực hoặc thắt lưng để giảm đau sau mổ. 

Nên gây tê trước khi khởi mê và sử dụng giảm đau trong mổ liên tục để giảm lượng 

thuốc opioid sử dụng trong mổ.  
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+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Thuốc mê và thuốc hồi sức thường dùng 

+ Thuốc dãn cơ khử cực: Không dùng cho bệnh nhân nhược cơ nặng. 

+ Thuốc dãn cơ không khử cực: bệnh nhân bị nhược cơ nặng có đáp ứng thay 

đổi. Có thể cho một liều nhỏ atracurium, hoặc vecuronium, rocuronium nhưng vẫn tiên 

đoán trước được sẽ yếu cơ kéo dài. Sugammadex nên có để hóa giải vecuronium, 

rocuronium nếu có sử dụng. 

+ Các thuốc ảnh hưởng dãn cơ nên tránh: thuốc chống loạn nhịp, ức chế kênh 

calci, lợi tiểu, aminoglycoside, Mg2+, các thuốc cản quang có iod,.. 

+ Hạ thân nhiệt, hạ kali và phosphor cũng làm nặng thêm yếu cơ. 

+ Dịch truyền: dịch tinh thể (NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, 

Ringerfundin), cần làm ấm dịch truyền. 

- Tư thế: nằm ngửa, hoặc nghiêng khi mổ nội soi. Bảo vệ mắt và kê lót các điểm tì đè. 

- Gây mê: 

  + Nên tránh tất cả các thuốc dãn cơ nếu có thể, thuốc mê hô hấp dãn cơ đủ để đặt 

nội khí quản ở bệnh nhân nhược cơ. 

  + Khả năng làm hết tác dụng của thuốc mê hơi khi kết thúc mê rất quan trọng để 

đánh giá sức cơ. 

     + Thuốc nhóm á phiện tác dụng kéo dài nhất là trên hô hấp, nên sử dụng 

remifentanil, nếu có. 

2.3 Sau Mổ 

- Bệnh nhân phải được theo dõi tại ICU hoặc đơn vị Chăm sóc sau mổ. 

- Giảm đau:  

+ Paracetamol ± NSAID. 

+ Gây tê ngoài màng cứng. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Rút ống NKQ sớm khi hết dãn cơ (TOF Watch): TOF > 90%. 

- Dùng lại thuốc kháng cholinesterase: giảm 20 – 50% liều hoặc dò liều. Gây mê và 

phẫu thuật thường làm giảm nhu cầu dùng thuốc ức chế cholinesterase trong giai đoạn 

hậu phẫu.  
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- Nếu bệnh nhân có khó thở sau mổ thì hỗ trợ hô hấp, không tăng liều cholinesterase  

cholinergic crisis: tăng tiết nước bọt, đổ mồ hôi, chảy nước mắt, đau quặn bụng, tiểu 

dầm. 

- Biến chứng: Tràn khí màng phổi, suy hô hấp, tổn thương thần kinh hoành, nhược cơ 

hoặc hội chứng cholinergic crisis. 

- Xét nghiệm: Đo sức cơ, kiểm tra đồng tử, test Tensilon. 

III. ĐẶT ỐNG DẪN LƯU Ở NGỰC 

- Thường chỉ định để dẫn lưu màng phổi do tràn khí hoặc tràn dịch, tràn máu. 

3.1 Đánh Giá Trước Mổ 

- Hô hấp: tần số và chất lượng, dấu hiệu ngưng thở, thở gắng sức, thở nhanh, chất lượng 

và phân bố âm thở. 

- Tim mạch: nhịp tim nhanh, trung thất có thể bị di lệch.  

- Khác: tràn khí dưới da và dấu lép bép. 

- Xét nghiệm: X-quang ngực ngực thẳng. 

3.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: Các thiết bị theo dõi cơ bản. Thủ thuật có thể được thực hiện 

ngoài phòng mổ, trong phòng săn sóc đặc biệt. Có sẵn các thiết bị theo dõi và vô cảm. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: Đặt đường truyền 20G. 

- Tư thế:nằm ngửa hoặc nửa nằm nửa ngồi. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Thuốc an thần, thuốc tê và thuốc hồi sức thường dùng. 

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: tê thấm tại chỗ và an thần. Gây tê tại chỗ do phẫu thuật viên 

thực hiện. An thần đường tĩnh mạch với midazolam hoặc propofol. 

+ Dẫn đầu: không có các chỉ định đặc biệt. 

+ Duy trì: không có các chỉ định đặc biệt. 

+ Hồi tỉnh:hỗ trợ đường thở và duy trì thông khí. 

3.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa Săn sóc sau mổ, hoặc tại khoa. 

- Giảm đau: đau ít, ± paracetamol. 

- Biến chứng: chảy máu, ống dẫn lưu không đúng vị trí hoặc tắc nghẽn. 
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- Xét nghiệm : Chụp X-quang ngực tại chỗ để xác định vị trí ống  

- Rút ống dẫn lưu khi X-quang ngực cho thấy phổi đã nở lại và lượng dịch ra dưới 75 

ml/ngày. 

IV. MỞ KHÍ QUẢN 

- Thường chỉ định ở các bệnh nhân thở máy kéo dài. 

4.1 Đánh Giá Trước Mổ  

- Đánh giá các vấn đề liên quan hô hấp hiện tại của bệnh nhân: âm phế bào, áp lực đỉnh 

đường thở, tần số hô hấp, lượng và màu chất tiết. 

- Các bệnh lý đi kèm và điều trị hiện tại. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Thuốc: Tiếp tục các thuốc bệnh nhân đang sử dụng. 

+ Xét nghiệm: ECG, X – quang ngực thẳng, công thức máu toàn bộ, PT, PTT, 

tiểu cầu, ion đồ, đường huyết, cấy máu và cấy đàm.  

4.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: Các thiết bị theo dõi cơ bản. Chuẩn bị sẵn dụng cụ nối từ ống mở 

khí quản. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: Đặt đường truyền 20G 

- Tư thế:nằm ngửa, kê lót các điểm tì đè và bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Thuốc tê và thuốc hồi sức thường dùng. 

+ Dịch truyền: Natriclorid hoặc Lactate Ringer, truyền dịch lượng ít.  

- Phương pháp vô cảm: tê thấm tại chỗ hoặc gây mê toàn diện (ít khi). Gây tê tại chỗ do 

phẫu thuật viên thực hiện. 

+ Dẫn đầu: không có các chỉ định đặc biệt. 

+ Duy trì: không có các chỉ định đặc biệt. 

+ Hồi tỉnh:hỗ trợ đường thở và duy trì thông khí. Không cần hoá giải thuốc dãn 

cơ nếu có dự định thông khí kéo dài sau mổ.  

4.3 Sau Mổ : 

- Bệnh nhân được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt sau thủ thuật.  

- Giảm đau: đau ít, ± paracetamol. 

- Hút đàm để bảo đảm đường thở và loại bỏ chất tiết.  
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- Biến chứng: Tràn dịch màng phổi, tràn máu trung thất, chèn ép tim, chảy máu, tràn khí 

dưới da.  

V. PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG 

- Phẫu thuật động mạch chủ thường do phình hoặc tắc nghẽn. Một số trường hợp có 

liên quan đến động mạch thận và kép dài đến động mạch chậu. 

- Nguy cơ vỡ phình tỷ lệ thuận với kích thước phình, thường chỉ định mổ khi đường 

kính ngang khối phình > 5 cm hay phình động mạch chủ đau. 

- Khoảng 30 – 40% BN phình động mạch chủ có bệnh lý mạch vành đi kèm. 

- Điều trị: Đặt stent hay mổ mở với ống ghép thẳng hoặc chữ Y. 

- Tỷ lệ tử vong: phẫu thuật chương tình 2 – 5%, cấp cứu 50%. 

1. Đánh Giá Trước Mổ 

- Đa số bệnh nhân (> 95%) không có triệu chứng, nam > nữ, có nhiều bệnh lý đi 

kèm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD,.. 

- Các bệnh nhân vỡ phình động mạch chủ thường bị hạ huyết áp nặng, cần nâng 

huyết áp tâm thu lên khoảng 90 – 100 mmHg. 

- Hô hấp:  

+ Đa số bệnh nhân hút thuốc lá thời gian dài, viêm phế quản mạn, hen phế quản 

và khí phế thủng.  

 + Những bệnh nhân này có các mức độ thay đổi thiếu oxy máu, tăng CO2, giảm 

thông khí, bất thường thông khí – tưới máu, tăng tiết đàm nhớt, co thắt phế quản hoặc 

tắc nghẽn đường hô hấp nhỏ. 

- Tim: 

 Bệnh động mạch vành là nguyên nhân thường gặp nhất gây biến chứng và 

tử vong trên các bệnh nhân phình động mạch chủ. 

 Tăng huyết áp gây tăng nguy cơ vỡ phình, cần kiểm soát tốt huyết áp trước 

mổ. Đo huyết áp 2 tay để xác định tay chích catheter động mạch xâm lấn (đặt 

catheter ở tay có huyết áp cao hơn). 

+ Một số bệnh nhân có đau ngực, rối loạn nhịp và rối loạn chức năng thất trái, 

suy tim ứ huyết.  

- Thận:  
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+ Đánh giá chức năng thận hiện tại vì thận có thể bị ảnh hưởng do kẹp động mạch 

chủ.  

+ Suy thận mạn thường xảy ra trên BN tăng huyết áp, đái tháo đường và có bệnh 

lý xơ vữa động mạch thận. 

- Thần kinh:  

 + Thiếu máu tủy sống có thể xuất hiện khi sửa chữa đoạn xa của động mạch chủ 

ngực xuống.  

 + Đánh giá cơn thiếu máu não thoáng qua, đột quỵ và âm thổi ĐM cảnh.  

- Nội tiết: những bệnh nhân này có thể bị đái tháo đường.  

- Huyết học:  

+ Nếu BN có rối loạn đông máu nên điều chỉnh trước phẫu thuật. 

+ Các BN nghiện rượu có thể bị thiếu máu, giảm tiểu cầu và thiếu vitamin K. 

+ Dự trù: 04 đơn vị hồng cầu lắng. 

- Những vấn đề khác: đau lưng hoặc hông có thể là dấu chỉ điểm động mạch chủ bụng 

phồng lên hoặc bị rò rỉ.  

- Cận lâm sàng:  

+Hô hấp: Chụp X – quang ngực thẳng, khí máu động mạch và đo chức năng hô 

hấp để xác định độ nặng của bệnh lý phổi.  

+ Tim mạch:  ECG đánh giá tình trạng thiếu máu cơ tim, NMCT và chức năng 

thất trái. Siêu âm tim chú ý đánh giá phân suất tống máu. Test gắng sức và chụp mạch 

vành nếu BN có bệnh mạch vành 

+ Thận: BUN, creatinin và đánh giá độ lọc cầu thận, điện giải đồ 

+ Chụp động mạch: ước lượng tính chất khó khăn của phẫu thuật và sự tương 

quan giữa vị trí kẹp và các động mạch thận. Siêu âm đánh giá kích thước khối phình, 

CT, MRI nếu phức tạp. 

+ Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, PT, PTT và các xét nghiệm thường 

qui khác. 

- Thuốc trước mổ: 

+ Lo lắng và đau có thể gây tăng huyết áp và tăng nguy cơ vỡ phình: thường cần 

cho an thần và giảm đau trước mổ.  

+ Các thuốc: nhóm nitrate, ức chế calci và ức chế bêta; tiếp tục cho đến ngày mổ. 

Các thuốc kháng đông tùy trường hợp, có thể cần ngưng hoặc không. 
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 + Thuốc chống loạn nhịp: tiếp tục cho đến ngày phẫu thuật. 

+ Thuốc dãn phế quản: tiếp tục cho đến ngày trước mổ.  

+ Kháng sinh. 

- Catheter ngoài màng cứng (để giảm đau sau mổ): thực hiện liều test khi bệnh nhân còn 

tỉnh. Nguy cơ máu tụ ngoài màng cứng do dùng thuốc chống đông trong mổ. Làm lại 

xét nghiệm đông máu trước khi rút catheter ngoài màng cứng nếu có đặt. 

2. Trong mổ 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+ Các thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản, catheter động mạch để theo 

dõi huyết động liên tục do huyết động thay đổi nhiều trong mổ, ± đường truyền tĩnh 

mạch trung tâm, ± máy đánh giá độ mê hoặc điện não đồ và độ dãn cơ, ± siêu âm tim 

qua thực quản theo dõi chức năng thất trái trong khi kẹp động mạch chủ. 

 + Các thiết bị hỗ trợ: các thiết bị làm ấm bệnh nhân và dịch truyền, thiết bị truyền 

dịch nhanh. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Chuẩn bị 2 đường truyền: 2 đường truyền 18G hoặc 1 đường 18G + 1 đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm. 

 + Catheter động mạch để theo dõi huyết động liên tục. 

+ Đặt catheter ngoài màng cứng đoạn ngực. Nên thực hiện trước khi khởi mê và 

sử dụng giảm đau trong mổ liên tục để giảm lượng thuốc opioid sử dụng trong mổ.  

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: nằm ngửa, kê lót các điểm tì đè và bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Chuẩn bị thuốc: dãn mạch (nitroprusside, nicardipine), vận mạch (ephedrine, 

phenylephrine, dopamine, norepinephrine), ức chế beta (labetalol), mannitol, 

furosemide, natri bicarbonate, heparine, protamine, cacli… 

+ Dịch truyền: tinh thể, keo, máu và chế phẩm đông máu. 

+ Truyền máu tự thân (máy cell saver): máu lấy lại từ trong phẫu trường.  

- Phương pháp vô cảm: 

+ Mục tiêu: Duy trì tưới máu cơ tim, thận và não; duy trì thể tích nội mạch và 

cung lượng tim; kiểm soát huyết áp trước và sau kẹp động mạch chủ (huyết áp dao động 
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khoảng 20%). Tránh các thuốc ức chế tim vì bệnh nhân thường có chức năng thất trái 

kém.  

+ Gây tê vùng và gây mê toàn diện hoặc gây mê toàn diện. Phương pháp được 

chọn là mê toàn diện qua nội khí quản vì huyết động thay đổi rất nhiều. Nếu gây tê vùng: 

đặt catheter ngoài màng cứng ở mức T6 – T11. 

+ Nếu bệnh nhân bị hạ huyết áp do vỡ phình động mạch chủ bụng, đặt nội khí 

quản tỉnh hoặc khởi mê nhanh với ketamin và succinylcholine. Hay khởi mê chậm, 

“kiểm soát” bằng thuốc á phiện và thuốc dãn cơ không khử cực.  

+ Hạn chế đáp ứng huyết áp khi đặt nội khí quản bằng cách giới hạn thời gian soi 

thanh quản dưới 15 giây.  

+ Duy trì mê với: O2/air, thuốc á phiện, thuốc mê hơi và N2O đều được. 

Các giai 

đoạn kẹp 
Mục đích Thuốc và theo dõi 

Trước khi kẹp 

Duy trì huyết áp thấp hơn 

bình thường 20%. 

Tăng lượng nước tiểu tối 

đa 

Giới hạn dịch truyền 

Chống huyết khối  

Thuốc mê hơi 

Thuốc dãn mạch hoặc thuốc hạ áp 

Mannitol, furosemide    

 

Theo dõi truyền dịch tinh thể  

Heparin (3000 - 5000 UI) 

Kẹp  

Ngăn ngừa nhồi máu cơ 

tim 

 

 

Duy trì oxy hoá  

 

Duy trì lượng nước tiểu 

0,5 - 1 ml/kg/giờ   

Giảm hậu tải: thuốc dãn mạch 

Theo dõi dấu thiếu máu trên ECG 

Theo dõi cung lượng tim, thường giảm  

Duy trì oxy/không khí hoặc oxy 100% 

Theo dõi độ bão hoà oxy và khí máu động 

mạch. 

Đảm bảo đủ thể tích lòng mạch và cung 

lượng tim 

Trước khi nhả 

kẹp  

Ngăn ngừa nhồi máu cơ 

tim, hạ huyết áp 

Theo dõi ECG  

Đề nghị phẫu thuật viên báo trước khi nhả 

kẹp  

Giảm dần độ mê. 

Ngưng thuốc dãn mạch 

Tăng CVP và PCWP 4 – 6 mmHg bằng dịch 

và máu nếu cần 

Chuẩn bị thuốc vận mạch sẵn  
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Sau xả kẹp 

Duy trì huyết áp và dấu 

hiệu sinh tồn  

Điều chỉnh đông máu  

 

 

Duy trì lượng nước tiểu  

 

Dùng thuốc vận mạch, nếu cần  

Cho bicarbonate (pH < 7,1)  

Cho CaCl2 

Hóa giải heparin bằng protamin nếu BN có 

rối loạn đông máu 

Thể tích:  dịch tinh thể, dịch keo, dopamine  

 

- Biến chứng: Vỡ phình, tăng huyết áp , nhồi máu cơ tim, mất máu, rối loạn đông 

máu, hạ thân nhiệt và thiếu máu nuôi các cơ quan. 

3. Sau mổ 

- Bệnh nhân nên được theo dõi tại ICU sau mổ 24 giờ. 

- Giảm đau: 

 Paracetamol ± nefopam. 

 Gây tê ngoài màng cứng, hoặc TAP block. 

 Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch 

liên tục. 

- Các biến chứng có thể gặp là thiếu máu cơ tim/MI, suy thận, suy hô hấp, suy giảm 

chức năng mạch máu ngoại vi, đột quỵ, thiếu máu/nhồi máu ruột, liệt hai chi dưới hoặc 

liệt một bên, cân bằng dịch, mất cân bằng điện giải và rối loạn đông máu.   

- Xét nghiệm: Xquang ngực thẳng để kiểm tra catheter tĩnh mạch trung tâm, khí 

máu động mạch, tổng phân tích tế bào máu, Troponin I, chức năng đông máu và BUN, 

creatinin… 

VI. PHẪU THUẬT LÀM CẦU NỐI MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN 

- Tái lập lưu thông mạch máu ngoại biên có thể gồm: bắc cầu hay đặt stent qua chỗ tắc. 

Bệnh nhân có tắc nghẽn nhiều đoạn hoặc tắc vùng xa, phẫu thuật tạo cầu nối được ưa 

thích hơn can thiệp nọi mạch. 

- Những phẫu thuật tạo cầu nối bao gồm cầu nối đùi – đùi, đùi – khoeo, đùi – chày, đùi 

chậu, đùi nách.  

- Đa sô các bệnh nhân có bệnh lý tắc mạch ngoại  biên thường có nhiều bệnh lý đi kèm 

và cần được tối ưu hóa trước mổ. Do biến chứng các phẫu thuật mạch máu thường cao. 

6.1 Đánh Giá Trước Mổ  
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- Hô hấp: Nhiều bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá nhiều và có thể có bị bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, viêm phế quản mạn, hen phế quản và khí phế thủng. Tuy nhiên, xét 

nghiệm đánh giá chức năng phổi không làm thường qui.  

- Tim: đánh giá bệnh động mạch vành, đau ngực, tăng huyết áp, rối loạn nhịp, suy tim 

ứ huyết và rối loạn chức năng thất trái. Do các biến chứng như: Nhồi máu cơ tim, rối 

loạn nhịp và suy tim là nguyên nhân hàng đầu gây biến chứng và tử vong sau phẫu thuật 

mạch máu. Xác định khả năng gắng sức  

- Nội tiết: có thể bị đái tháo đường.  

- Cơ – xương: giảm hoặc mất mạch khoeo hoặc bàn chân, phản xạ mao mạch chậm, 

trắng nhợt hoặc phù chân khi hạ thấp, đau khi đi và giảm khi nghỉ.  

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

 + Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau ngực, rối loạn nhịp, digoxin nên tiếp tục cho 

đến ngày phẫu thuật. Thuốc an thần và thuốc á phiện: cân nhắc sử dụng trên các bệnh 

nhân có dự trữ phổi kém 

+ Xét nghiệm: công thức máu toàn bộ, điện tâm đồ, đường huyết, BUN, 

creatinine, tổng phân tích nước tiểu, PT, PTT, nhóm máu và phản ứng chéo, X quang 

ngực thẳng, ECG, siêu âm tim chú ý phân suất tống máu, chức năng phổi nếu có bất 

thường về phổi trong bệnh sử, siêu âm doppler và chụp động mạch (đánh giá tình trạng 

thiếu máu, vị trí tổn thương, có cần tái tạo mạch máu khẩn cấp không và những chỉ số 

cơ bản để đánh giá kết quả phẫu thuật).  

6.2 Trong Mổ: 

- Đường truyền tĩnh mạch với kim lớn 16 – 18G và truyền dịch lượng vừa phải.  

- Chuẩn bị phòng mổ:  

+ Các thiết bị theo dõi: Các thiết bị theo dõi cơ bản. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: Các thiết bị giữ ấm bệnh nhân và làm ấm dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Chuẩn bị đường truyền 18G hoặc 1 đường 18G ± 1 đường truyền tĩnh mạch 

trung tâm. 

 + ± Catheter động mạch để theo dõi huyết động liên tục. 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: nằm ngửa, kê lót các điểm tì đè và bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền: 
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+ Thuốc: Các thuốc mê và thuốc cấp cứu thường dùng, nitroglycerine, 

nitroprusside, thuốc vận mạch, heparin, thuốc ức chế bêta... 

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: Gây tê vùng, mê toàn diện hoặc phối hợp cả hai.Gây tê 

vùng tránh các vấn đề về hô hấp và di chứng, giúp huyết động ổn định hơn khi có bệnh 

phối hợp, phong bế thần kinh giao cảm làm tăng tuần hoàn chi dưới, giảm tỉ lệ tạo huyết 

khối trong lòng mạch mắc phải, giúp giảm đau sau mổ, ức chế các đáp ứng nội tiết do 

stress và giảm máu mất trong những trường hợp chọn lọc.  

+ Khởi mê:  

 Thường khởi mê chậm “kiểm soát” với thuốc nhóm á phiện và thuốc dãn 

cơ không khử cực (thời gian tiềm phục có thể chậm nếu cung lượng tim thấp).  

 Không dùng thiopnetal và các thuốc ức chế tim mạch khác ở bệnh nhân 

có chức năng thất trái kém.  

 Không để huyết áp dao động quá mức – duy trì trong khoảng 20% so với 

bình thường. Hạn chế đáp ứng tăng huyết áp khi đặt nội khí quản bằng cách giới 

hạn thời gian soi thanh quản dưới 15 giây.  

+ Duy trì:  

 Có thể gặp toan chuyển hóa, tăng kali máu và thiếu máu mô do thiếu máu 

chi, myoglobin phóng thích vào tuần hoàn.  

 Nên duy trì hematocrit trên 30% để tối ưu hoá khả năng vận chuyển oxy 

– không cho quá nhiều hồng cầu và quá ít dung dịch tinh thể: làm tăng độ nhớt 

và khả năng tắc mảnh ghép.  

 Tháo kẹp động mạch đùi hiếm khi ảnh hưởng nhiều đến huyết động. Chi 

dưới nhận máu từ các động mạch bàng hệ dù cho động mạch đùi bị tắc.  

 Nếu gây tê vùng: chú ý giúp bệnh nhân được thoải mái, an thần giúp bệnh 

nhân bớt lo lắng mà không gây suy hô hấp và không làm mất đáp ứng.  

+ Hồi tỉnh: Rút nội khí quản tuỳ thuộc lượng máu mất và tình trạng toàn bộ của 

bệnh nhân sau phẫu thuật. Bắt đầu giảm đau qua catheter ngoài màng cứng trước khi kết 

thúc mổ.  

6.3 Sau Mổ : 
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- Theo dõi tại ICU  hoặc khoa Săn sóc sau mổ tùy tình trạng bệnh nhân. 

- Giảm đau: 

 Paracetamol ± nefopam. 

 Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có,truyền liên tục hay bệnh 

nhân tự điều khiển. 

 Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch 

liên tục. 

- Biến chứng: Chảy máu, tắc nghẽn mạch, nhiễm trùng. 

- Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, siêu âm đánh giá tình trạng lưu thông 

mạch máu sau phẫu thuật.   

VII. BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CHỦ - ĐÙI HAI BÊN 

- Thường chỉ định ở bệnh nhân tắc động mạch chủ bụng mạn tính do xơ vữa động mạch, 

viêm xơ hóa, viêm mạch, thuyên tắc mạch mạn tính. 

- Đa số bệnh nhân có bệnh lý hệ thống đi kèm: đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh 

mạch vành. 

- Các yếu tố nguy cơ khác là nhồi máu cơ tim, đau ngực, bệnh mạch máu suy tim ứ huyết 

và rối loạn nhịp, bệnh mạch máu não.  

- Nguy cơ biến chứng sau mổ mạch máu ngoại biên khá cao: tử vong 2 – 4%, nhồi máu 

cơ tim 5 – 12%, suy hô hấp 5%, nhiễm trùng 2 – 5%, đoạn chi 2 – 4%, tai biến mạch 

máu não < 1%. 

7.1 Đánh Giá Trước Mổ  

- Tim mạch: Khoảng 30 – 35% bệnh nhân có bệnh động mạch vành kèm theo. Tỷ lệ biến 

chứng và tử vong tăng gấp 2 lần ở bệnh nhân có tăng huyết áp và đái tháo đường đi kèm. 

Đo ECG: đánh giá phì đại thất trái, bệnh tim thiếu máu cục bộ, siêu âm tim tùy tình trạng 

bệnh nhân. 

- Hô hấp: Đa số bệnh nhân có tiền sử hút thuốc nhiều và có thể có bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính. Đánh giá chức năng hô hấp trước mổ giúp lựa chọn phương pháp vô cảm phù 

hợp (gây tê hay gây mê). X quang ngực thẳng, có thể cần đo phế dung ký và khí máu 

động mạch để đánh giá chức năng hô hấp. 

- Thần kinh: đánh giá bệnh mạch máu não kèm theo. Đánh giá chức năng thần kinh cẩn 

thận để phát hiện các khiếm khuyết thần kinh. 
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- Thận: Tỷ lệ có suy thận mạn hoặc bệnh lý mạch máu thận đi kèm cao. Xét nghiệm: 

BUN, creatinin, đo độ lọc cầu thận, điện giải đồ và siêu âm bụng. 

- Nội tiết: Bệnh nhân thường có đái tháo đường và bệnh lý hệ thần kinh thực vật, nên 

nguy cơ chậm làm trống dạ dày, nhồi máu cơ tim im lặng. Cần theo dõi đường huyết 

thường xuyên, điều chỉnh đường huyết trước mổ bằng insulin. 

- Huyết học: Bệnh nhân thường có rối loạn đông máu hay sử dụng thuốc kháng kết tập 

tiểu cầu. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

 + Thuốc trước mổ: cần biết các thuốc bệnh nhân dùng hàng ngày. Thuốc tim 

mạch nên tiếp tục và chỉnh liều thuốc kháng đông trước mổ (nếu có). Thuốc chống lo 

âu, an thần và giảm đau dùng khi có chỉ định.  

+ Xét nghiệm: công thức máu toàn bộ, PT, PTT, thời gian chảy máu, ion đồ, 

BUN, creatinine, độ thanh thải creatinine và tổng phân tích nước tiểu. ECG 12 chuyển 

đạo, đánh giá chức năng hô hấp, khí máu động mạch, X – quang ngực, MRI, CT scan 

và chụp mạh máu.  

7.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ  

+ Các thiết bị theo dõi: Các thiết bị theo dõi cơ bản. Đặt catheter động mạch và 

đường truyền tĩnh mạch trung tâm nếu bệnh nhân cần theo dõi sát về huyết động và cần 

xét nghiệm khí máu động mạch nhiều lần, không làm thường qui. Phân tích đoạn ST và 

siêu âm tim qua thực quản cho nhiều lợi ích.  

+ Thiết bị hỗ trợ:dụng cụ làm ấm bệnh nhân và dịch truyền.  

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

 + Đặt đường truyền 18G ± đường truyền tĩnh mạch trung tâm nếu cần. 

 + Ủ ấm bệnh nhân: mền, mền sưởi ấm. 

 + ± catheter động mạch. 

+ Đặt catheter ngoài màng cứng đoạn T8-T10 để giảm đau trong, sau mổ. + Đặt 

sonde tiểu theo dõi nước tiểu, duy trì 0,5 – 1 ml/kg/giờ. 

- Thuốc và dịch truyền:  

 + Các thuốc hỗn hợp: thuốc lợi tiểu thẩm thấu và lợi tiểu quai, thuốc tê tại chỗ, 

kháng sinh, thuốc đối vận adrenergic, thuốc kích thích co bóp cơ tim, thuốc co mạch/dãn 

mạch và heparin.  
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 + Dịch truyền: ước lượng máu mất đại thể. Cân nhắc truyền nhanh dịch tinh thể, 

dịch keo hoặc cả hai để điều trị tình trạng giảm thể tích.  

 + Máu: nhóm máu và dự trù máu 2 – 4 đơn vị hồng cầu lắng.  

- Phương pháp vô cảm  

 + Mê toàn diện, gây tê ngoài màng cứng hoặc phối hợp cả hai.  

 + Gây mê: Duy trì tưới máu não và huyết động ổn định, cân nhắc dùng etomidate, 

fentanyl, lidocaine và thuốc dãn cơ để giảm giai đoạn nhịp tim nhanh và hạ huyết áp. 

Hoá giải dãn cơ và rút nội khí quản nhẹ nhàng.  

 + Đối với gây tê vùng nên đặt catheter ngoài màng cứng trước khi cho thuốc 

chống đông. Dùng thuốc tê tại chỗ/thuốc phiện/thuốc chống lo âu. Duy trì huyết áp trong 

giới hạn bình thường. 

- Các biến chứng thường gặp trong mổ: Tăng huyết áp, hạ thân nhiệt, triệu chứng sau 

tái tưới máu vùng bị thiếu máu nuôi (toan chuyển hóa, tăng kali máu) 

7.4 Sau Mổ   

- Bệnh nhân có thể nằm tại khoa Săn sóc sau mổ hoặc ICU 24 giờ tùy tình trạng. 

- Giảm đau:  

+ Gây tê ngoài màng cứng nếu có hoặc opioid gây tê tủy sống. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Biến chứng sau mổ bao gồm: huyết động không ổn định, thiếu máu cơ tim, chảy máu, 

suy hô hấp, suy thận và hạ thân nhiệt do thuốc co mạch hay dòng máu qua cầu nối không 

tốt, tắc cầu nối.   

- Xét nghiệm: Xquang ngực thẳng để kiểm tra đường truyền tĩnh mạch trung tâm, tổng 

phân tích tế bào máu, creatinin. 

VIII. PHẪU THUẬT CẮT NỘI MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH 

- Bệnh nhân thường khoảng 50 – 90 tuổi, do xơ vữa động mạch, hiếm khi do chấn 

thương. Có nhiều bệnh đi kèm như: tăng huyết áp, bệnh mạch vành, hút thuốc lá,béo 

phì, nghiện rượu, tăng lipid máu. 

- Phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch là một trong những phẫu thuật mạch máu 

phổ biến, do làm giảm được nguy cơ đột quỵ. Phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch 

hiệu quả hơn các phương pháp điều trị khác ở các bệnh nhân hẹp động mạch cảnh 

khoảng 60 – 90%. 
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- Cắt bỏ nội mạc ưu thế hơn đặt stent do giảm đột quỵ và tử vong, nhưng nguy cơ 

nhồi máu cơ tim cao hơn. 

- Triệu chứng của hẹp động mạch cảnh thường đối bên bán cầu não bị thiếu máu, 

gồm: ù tai, tê, yếu chi, giảm thị lực hoặc mù 1 bên. 

- Các triệu chứng có thể thoáng qua hay vĩnh viễn. 

8.1 Đánh Giá Trước Mổ  

- Tim: đánh giá mức huyết áp và nhịp tim bình thường, xem huyết áp hai tay có đối xứng 

không. Nếu huyết áp 2 tay khác nhau, nên theo dõi huyết áp ở tay cao hơn. Hỏi chi tiết 

bệnh sử về chức năng tim mạch. 

- Thần kinh: đánh giá và ghi nhận những khiếm khuyết thần kinh có từ trước để phân 

biệt với những tổn thương mới. Cần chụp mạch máu não, cảnh để đánh giá tình trạng 

hẹp, loét trước mổ. Các xét nghiệm khác như MRI hoặc CT mạch máu, siêu âm mạch 

cảnh 2 bên cũng thường dùng. Bác sĩ GMHS cũng nên kiểm tra đánh giá mức độ hẹp, 

hẹp 1 hay nhiều vị trí và thảo luận với Phẫu thuật viên. 

- Hô hấp: Nếu bệnh nhân có hút thuốc lá nên cho ngưng trước phẫu thuật, thậm chí 

ngưng đêm trước mổ vẫn có lợi. Ngưng hút thuốc lá thời gian ngắn hông giúp cải thiện 

chức năng phổi nhưng giúp giảm nồng độ khí CO trong máu và tăng khả năng vận 

chuyển oxy máu. Nếu bệnh nhân có bệnh lý về phổi nên cho đo phế dung ký, khí máu 

động mạch và Xquang ngực thẳng trước mổ, giúp điều chỉnh trong lúc gây mê tốt hơn.  

- Huyết học: Bắt đầu sử dụng kháng đông trước mổ giúp giảm nguy cơ thuyên tắc chu 

phẫu. Aspirin có thể tiếp tục uống đến sáng phẫu thuật. Xét nghiệm PT, PTT. 

-  Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Trừ phẫu thuật cấp cứu, không nên phẫu thuật bệnh nhân tăng huyết áp và đái 

tháo đường không kiểm soát tốt, nhồi máu cơ tim gần đây. Nên tối ưu hóa tình trạng suy 

thận mạn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trước mổ. Do tỷ lệ nhồi máu cơ tim chu phẫu 

> 1% và đa số các biến chứng sau mổ đều nặng. 

+ Kiểm tra các thuốc bệnh nhân đang sử dụng để điều chỉnh huyết áp, nên tiếp 

tục uống đến sáng phẫu thuật. Trong mổ nên duy trì huyết áp cao hơn mức bình thường 

khoảng 20% để đảm bảo tưới máu não. 

+ Cận lâm sàng:ECG, công thức máu toàn bộ, BUN, đường huyết, X – quang 

ngực, creatinine, ion đồ, nhóm máu và phản ứng chéo, khí máu động mạch, các test về 

tim khác được chỉ định tuỳ thuộc vào bệnh sử.  
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8.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ  

+ Các thiết bị theo dõi: Các thiết bị theo dõi cơ bản, kèm catheter động mạch 

thường chích sau khởi mê. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: Đồng hồ đo áp lực bóng chèn nội khí quản. (Áp lực bóng 

chèn nhỏ nhất để tránh xì khí, áp lực cao gây thiếu máu nuôi, tổn thương niêm mạc khí 

quản và thần kinh thanh quản. Tổn thương thần kinh thanh quản có thể do áp lực bóng 

chèn cao hoặc dụng cụ banh khi phẫu thuật). Máy theo dõi độ mê (BIS), điện não đồ, 

siêu âm xuyên sọ giúp theo dõi trong và sau mổ,  xác định thuyên tắc khí nếu có. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Chuẩn bị 2 đường truyền: 2 đường truyền 18G hoặc 1 đường 18G + 1 đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm. 

 + Catheter động mạch để theo dõi huyết động liên tục. 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: nằm ngửa, tay để dọc theo người, xoay đầu theo tư thế phẫu thuật. Bảo vệ mắt 

và các điểm tì đè. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Dự trù có sẵn ephedrine, phenylephrine, esmolol, nitroglycerine, labetalol, 

heparin và protamine. 

+ Dịch truyền: tinh thể, dịch keo. Cần làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm:  

+ Gây tê vùng hoặc gây mê nội khí quản. Gây tê tại chỗ và đám rối cổ sâu mức 

ngang C3 – C4 và dọc theo bờ trong cơ ức đòn chũm, gây tê giúp đánh giá chức năng 

não trong lúc phẫu thuật, nếu có bất thường thì chuyển sang gây mê. Thường chọn gây 

mê toàn diện hơn do bảo vệ não bằng cách giảm chuyển hóa, giảm nhu cầu oxy não và 

tái phân bố lại dòng máu não, điều chỉnh huyết áp trung bình, nồng độ oxy và CO2 thuận 

lợi hơn. 

+ Khởi mê: Khởi mê chậm. Bù dịch đầy đủ.  

 Propofol 1 – 2 mg/kg tiêm mạch chậm dò liều theo huyết áp (dao động 

20% bình thường), propofol giảm nhu cầu oxy não, phản ứng co mạc máu não 

bình thường nên giúp tái phân bố máu đến những vùng bị thiếu máu.  

 Etomidate có thể dùng khởi mê bệnh nhân huyết động không ổn định.  
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 Kiểm soát đáp ứng tim mạch khi đạt nội khí quản với thuốc nhóm á phiện 

(Fentanyl, Sufentanil…) và thuốc dãn cơ không khử cực (recuronium 0,6 

mg/kg). Opioid ít ảnh hưởng lưu lượng máu não và chuyển hóa não. 

 Lidocaine và esmolol sẽ làm giảm đáp ứng khi soi thanh quản. 

+ Duy trì mê: Isoflurane, Sevoflurane, giảm đau opioid. Mục đích duy trì huyết 

áp trong giới hạn bình thường của bệnh nhân.  

 Trước khi kẹp động mạch, tăng huyết áp lên 20 - 30 mmHg. Ghi nhận thời 

gian kẹp. Nếu có dùng shunt, ghi nhận thời gian đặt và rút shunt.  

 Duy trì PaCO2 trong giới hạn bình thường của bệnh nhân.  

 Liều thấp nitroglycerin 0,2 – 0,4 µg/kg/phút truyền tĩnh mạch có thể có 

lợi cho bệnh nhân nguy cơ nhồi máu cơ tim cao sau mổ. 

- Biến chứng: 

+  Giảm nhịp tim hoặc huyết áp đột ngột trong mổ, có thể do phẫu thuật gây kích 

thích thụ thể áp lực Phẫu thuật viên tiêm vào xoang cảnh 2 – 3 ml lidocaine 1%.  

+ Hồi tỉnh: Nhẹ nhàng rất quan trọng  dùng lidocaine để làm giảm các phản 

xạ. Bệnh nhân cần phải tỉnh vào cuối cuộc mổ để phẫu thuật viên đánh giá các khiếm 

khuyết thần kinh.  

8.3 Sau Mổ: 

- Bệnh nhân ICU hoặc khoa Săn sóc sau mổ có theo dõi sát trong 6 - 24 giờ tùy tình 

trạng. 

- Giảm đau: Paracetamol, Nefopam. Bệnh nhân có thể bị đau họng nhẹ và hiếm khi cần 

điều trị bằng opioid. 

- Biến chứng:  

 + Huyết động không ổn định: hạ huyết áp do thiếu dịch, tồn đọng thuốc gây mê, 

rối loạn nhịp, phản xạ của thụ thể áp lực xong cảnh mới. Tăng huyết áp do mất cân bằng 

thụ thể xoang cảnh, có thể gây chảy máu, tăng nhu cầu oxy cơ tim, rối loạn nhịp, xuất 

huyết và tăng áp lực nội sọ gây phù não. 

+ Khác: Nhồi máu cơ tim (0,5 – 4%), đột quỵ và rối loạn các dây thần kinh sọ 

VII, IX, X và XII, suy hô hấp, tràn khí màng phổi, chén ép khí quản, liệt dây thanh, thậm 

chí tử vong (0,3 – 1,1%) 

 - Xét nghiệm: Tùy tình trạng bệnh, có thể cần siêu âm mạch cảnh hay chụp 

mạch máu não. 
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 PHẪU THUẬT HỆ TIÊU HÓA, GAN MẬT 

I. CẮT TÚI MẬT QUA NỘI SOI Ổ BỤNG 

- Chỉ định cho bệnh nhân có sỏi túi mật có triệu chứng hoặc viêm túi mật cấp. Thường 

gặp nữ  > nam, người trưởng thành và tăng theo tuổi. 

- Chống chỉ định ở bn bị rối loạn đông máu không điều chỉnh được, COPD nặng không 

kiểm soát tốt, bệnh tim nặng (không chịu được tăng áp lực ổ bụng).  

- Các bệnh nhân đã mổ vùng bụng trước hoặc viêm túi mật cấp có nguy cơ chuyển sang 

mổ mở. 

- Áp lực bơm hơi < 15 mmHg, nếu bệnh nhân có vấn đề về hô hấp hay  huyết động nên 

giảm áp lực bơm xuống 10 – 12 mmHg. Chỉ đặt thông mũi dạ dày khi dạ dày căng nhiều 

cản trở phẫu trường, không đặt thường qui. 

1.1. Đánh Giá Trước Mổ: 

- Khám bệnh thông thường, chú ý các triệu chứng về tiêu hóa, gan mật. 

- Bệnh nhân có thể có tiền căn trào ngược dạ dày thực quản. Duy trì kháng thụ thể H2 và 

ức chế bơm proton đến ngày mổ.  

- Xét nghiệm cận lâm sàng: công thức máu, ion đồ, đường huyết, PT và PTT, chức năng 

gan, thận, X quang ngực thẳng, ECG... 

1.2. Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: Các thiết bị theo dõi cơ bản. Máy làm ấm dịch truyền và bệnh 

nhân. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: Lập một đường truyền tĩnh mạch 20G để bồi  hoàn nước điện giải 

và tiêm thuốc. Catheter động mạch hoặc đường truyền tĩnh mạch trung tâm ở bệnh nhân 

huyết động không ổn định. 

- Tư thế: Nằm ngửa, tư thế Trendelenburg đảo ngược và quay bàn nghiêng trái để dạ 

dày, tá tràng và ruột di chuyển ra khỏi phẫu trường. Bảo vệ mắt và các điểm tì đè. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Kháng sinh dự phòng. 

+ Các thuốc gây mê thường dùng. Hạn chế sử dụng thuốc á phiện.  

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: Gây mê toàn diện qua nội khí quản. 
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+ Khởi mê: đặt nội khí quản đường miệng, thuốc mê thông thường. 

+ Duy trì:  

 Thuốc dãn cơ với thuốc mê, giảm đau thích hợp.Khoang phúc mạc phải 

được bơm căng để bộc lộ phẫu trường. Bơm bằng khí CO2 gây tăng áp lực 

riêng phần CO2 trừ khi bệnh nhân được thông khí chủ động. Tăng CO2 máu 

nếu thông khí không đầy đủ. Cần chú ý điều chỉnh các chỉ số cài đặt máy thở 

phù hợp khi thông khí.Đo các chỉ số cơ bản đầy đủ để kiểm soát áp lực riêng 

phần CO2. 

 Việc bơm hơi làm tăng áp lực trong ổ bụng. Khi áp lực ổ bụng (IAP) < 

10mmHg: áp lực đổ đầy tim bình thường hoặc tăng nhẹ, cải thiện CO. Khi 

IAP > 15 mmHg: tăng kháng lực mạch máu hệ thống và kháng lực mạch máu 

phổi dẫn đến tăng hậu tải, HA trung bình tăng, CO giảm (25 – 30%). Khi IAP 

> 20 mmHg: giảm tưới máu thận & mạc treo ruột. 

 Tất cả các thuốc mê có thể dùng để duy trì mê. Một số phẫu thuật viên yêu 

cầu không sử dụng N2O để giảm nguy cơ phình ruột có thể che khuất phẫu 

trường. 

+ Hồi tỉnh:Rút ống nội khí quản khi bệnh nhân đã có phản xạ đường thở đầy đủ. 

- Biến chứng: Ứ thán khí, giảm oxy máu, hạ huyết áp, rối loạn nhịp, chảy máu, tràn khí 

màng phổi, hạ thân nhiệt, tổn thương các tạng.tràn khí dưới da. 

1.3. Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa Săn sóc sau mổ. 

- Giảm đau:  

+ Ưu điểm là đau sau mổ ít hơn nhờ những vết rạch da bụng nhỏ.  

+ Acetaminophen, NSAIDs (Ketorolac), Nefopam. 

- Phòng ngừa và điều trị nôn ói (ondansetron, granisetron...). 

- Biến chứng: đau vai, xì dò hay tổn thương đường mật, chảy máu, nhiễm trùng, tổn 

thương các tạng, ruột. 

- Xét nghiệm: tùy tình trạng bệnh kèm. 

II. CẮT GAN 

- Bệnh nhân cần phải cắt gan thông thường có khối u nguyên phát hoặc di căn từ dạ dày, 

ruột hoặc từ nơi khác. Chức năng gan có thể bình thường.  
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- Ung thư tế bào gan thường gặp ở những bệnh nhân trên 50 tuổi, nam nhiều hơn nữ, tỷ 

lệ 4:1 ở bị u gan nguyên phát (HCC)  và 2:1 u gan di căn. Bệnh nhân thường có viêm 

gan B/C mạn tính thể hoạt động và xơ gan. U di căn gan thường từ ung thư đại tràng. 

Nguy cơ tái phát sau cắt u gan do HCC cao hơn.  

- Bệnh nhân xơ gan với tiểu cầu < 80.000, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, báng bụng, albumin 

< 3,5 g/l, INR kéo dài không thích hợp cắt gan vì nguy cơ suy gan sau mổ. 

- Khi các nguyên tắc và kỹ thuật phẫu thuật gan được cải tiến, tổng tỉ lệ tử vong và mắc 

bệnh tăng được cải thiện rõ. Bởi vì phần gan bình thường có thể tái sinh, có thể cắt bỏ 

thùy trái hoặc thùy phải gan cùng với vài phân thùy của thùy đối diện. Ở bệnh nhân xơ 

gan, quá trình tái sinh bị giới hạn, do đó phần gan không liên quan nên được bảo tồn. 

- Kỹ thuật cắt gan có 2 phương pháp: theo giải phẫu hoặc không theo giải phẫu. Cắt gan 

không theo giải phẫu được lựa chọn cho các bệnh nhân viêm gan mạn, xơ gan, cắt gan 

nhiều sẽ dễ bị suy gan, nhưng nguy cơ tái phát sẽ cao hơn cắt gan theo giải phẫu. 

2.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Bệnh nhân cần được đánh giá các bệnh phối hợp có trước đó. Phải hỏi bệnh nhân những 

thuốc đang sử dụng, trước đó hoặc hiện tại có bị vàng da không, tiền sử truyền máu, 

xuất huyết tiêu hóa, các phẫu thuật trước đây và phương pháp vô cảm đã được áp dụng.  

- Hô hấp: Đa số bệnh nhân có chức năng phổi bình thường. Những bệnh nhân báng bụng 

có thể bị suy giảm chức năng hô hấp, tràn dịch màng phổi. Chụp X quang ngực thẳng, 

khí máu động mạch tùy tình trạng. 

- Tim mạch: Bệnh nhân có thể bị thiếu dịch, cần đánh giá thể tích nội mạch (da, nước 

tiểu, mạch, huyết áp theo tư thế ) cẩn thận trước khi khởi mê. Một số u ở cạnh các mạch 

máu lớn, cần có CT/MRI đánh giá. 

- Gan: Cắt gan có thể chỉ định cho các bệnh nhân u mạch máu gan, nang gan hay u. 

Quan trọng là đánh giá thể tích gan cắt và phần gan còn lại, liên quan các mạch máu như 

thế nào để dự trù mất máu khối lượng lớn. Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, 

albumin, siêu âm/CT/MRI. 

- Huyết học: Gan sản xuất đa số các yếu tố đông máu, trừ yếu tố VIII. Rối loạn đông 

máu sẽ tùy mức độ suy gan. Cần dự trù 2-4 đơn vị hồng cầu lắng, huyết tương đông lạnh 

và tiểu cầu. Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, PT, PTT... 

- Nên khám thực thể các cơ quan và hệ thống, đặc biệt chú ý đến tổng trạng bệnh nhân, 

cũng như mức độ báng bụng và bệnh não gan. 
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- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Các thuốc tiền mê chuẩn có thể gây ra giảm khả năng chuyển hóa thuốc của 

gan. Các thuốc khác sử dụng trước mổ bao gồm ranitidine, metoclopropamide và natri 

citrate. Nếu PT kéo dài, cho vitamin K trước mổ 24 giờ, xem xét truyền huyết tương 

tươi đông lạnh để điều chỉnh nhanh PT. 

+ Xét nghiệm cận lâm sàng: Công thức máu toàn bộ, đếm tiểu cầu, PT, PTT, các 

xét nghiệm chức năng gan, albumin, creatinine, BUN, đường máu, bilirubin và ion đồ. 

X-quang ngực, ECG, siêu âm, CT Scan và MRI được chỉ định tùy thuộc vào bệnh sử và 

khám lâm sàng. 

2.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+ Thiết bị theo dõi:Các thiết bị theo dõi cơ bản, catheter động mạch và tĩnh mạch 

trung tâm, siêu âm tim quản thực quản được chỉ định tùy trường hợp. 

+ Các thiết bị khác: Dụng cụ cắt gan bằng dao CUSA (Cavitron Ultrasonic 

Suction Aspirator), dụng cụ cầm máu ABC (Argon Beam Laser  Coagulator), thiết bị 

truyền dịch nhanh, dụng cụ làm ấm dịch truyền và BN, cell saver... 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị 2 đường truyền: 2 đường truyền 16-18G hoặc 1 đường 18G + 1 đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm. 

 + Catheter động mạch để theo dõi huyết động liên tục. 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: Nằm ngửa, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. Tránh dang cánh tay quá 

90o. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Thuốc: các thuốc gây mê và cấp cứu thông thường. 

+ Dịch truyền tĩnh mạch: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, 

Ringerfundin... Cần làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: Gây mê toàn diện qua ống nội khí quản ± gây tê ngoài 

màng cứng giảm đau sau mổ. Để giảm lượng máu chảy nên duy trì CVP thấp (CVP < 5 

mmHg). 

+ Khởi mê: Chú ý bệnh nhân chấn thương hay báng bụng nên khởi mê nhanh (dạ 

dày đầy). Cần bồi hoàn đủ thể tích nội mạch trước khi khởi mê. Các bệnh nhân có huyết 
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động không ổn định, nên khởi mê với etomidate (0,2 – 0,4 mg/kg) hay ketamin (1-3 

mg/kg). 

+ Duy trì: Huyết động thay đổi nhiều trong mổ. Thuốc mê N2O có thể sử 

dụng nếu tình trạng chướng ruột không gây vấn đề gì lớn khi mở và đóng bụng. 

Duy trì hô hấp để tránh tăng hay hạ CO2 quá mức 

+ Gây mê toàn diện kết hợp với gây tê ngoài màng cứng: cần phải chuẩn bị 

dịch truyền và thuốc vận mạch để điều trị hạ huyết áp. Gây mê toàn diện được 

dùng để hỗ trợ gây tê vùng và gây quên. Nếu dùng thuốc á phiện ngoài màng cứng 

để giảm đau cho bệnh nhân thì nên cho một liều trước khi kết thúc mổ khoảng 1 

giờ.  

+ Hồi tỉnh:  Trong hầu hết các cuộc phẫu thuật cắt gan, bệnh nhân sẽ được 

chăm sóc tốt nhất ở khoa săn sóc đặc biệt. Rút nội khí quản khi bệnh nhân có 

huyết động ổn định và tình trạng hô hấp tốt nhất. 

2.3 Sau Mổ: 

- Bệnh nhân có thể nằm khoa Săn sóc sau mổ hoặc ICU nếu mất máu khối lượng 

lớn và cần thở máy sau mổ. 

- Giảm đau:  

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có, nguy cơ máu tụ dưới 

màng cứng do rối loạn đông máu trong và sau mổ. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh 

mạch liên tục.  

- Các biến chứng:  

+ Giảm chức năng gan, bệnh nhân có chức năng gan bình thường trước mổ 

có thể có suy yếu chức năng gan thứ phát do giảm thể tích gan hoặc do chấn 

thương trong lúc phẫu thuật. 

+ Suy giảm chức năng phổi như xẹp phổi, tràn dịch màng phổi và viêm 

phổi: hơn 90% bệnh nhân sẽ tiến triển đến vài dạng suy hô hấp. 

+ Khác: chảy máu, rối loạn đông máu, đông máu nội mạch lan tỏa, rối loạn 

điện giải, hạ đường huyết, run, hạ thân nhiệt. 
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- Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, chức năng gan, bilirubin, albumin, khí 

máu động mạch, Xquang ngực thẳng, xét nghiệm khác tùy tình trạng bệnh. 

III. PHẪU THUẬT CẮT U TỤY 

- Bệnh nhân phẫu thuật tụy có thể chia thành 4 nhóm:  

 1. Bệnh nhân viêm tụy cấp thất bại với điều trị thuốc trước đó. Bệnh  nhóm này 

thường rất nặng. Phẫu thuật được thực hiện trong cơn bùng phát viêm tụy cấp hoặc khi 

nghi ngờ chẩn đoán. Mục đích dẫn lưu hoặc cắt lọc ổ nhiễm trùng hay hoại tử. 

 2. Bệnh nhân bị ung thư biểu mô tụy. 

3.Bệnh nhân có các u tiết nội tiết tố ở dạng hoạt động (60 -70%) hay u tế bào đảo 

tụy không hoạt động như u insulinoma hay u gastrin, hiếm gặp u tiết glucagon.  

 4. Bệnh nhân có biến chứng của viêm tụy mạn tính như nang giả tụy hay abces. 

3.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Hệ tim – mạch: bệnh nhân viêm tụy cấp có thể bị  mất dịch trầm trọng, gây hạ huyết 

áp và cần phải hồi phục thể tích tuần hoàn bằng dung dịch tinh thể thậm chí bằng máu, 

dung dịch keo trước khi mổ. Bệnh nhân viêm tụy cấp có dấu thiếu máu cơ tim trên điện 

tâm đồ. Rối loạn điện  giải nặng có thể gặp trong viêm tụy cấp và vài loại u tụy tiết nội 

tiết tố. Hạ calci có thể gây rối loạn nhịp và giảm co bóp cơ tim. Kali máu có thể tăng 

hoạc giảm. Đo ECG, điện giải đồ và siêu âm tim nếu cần. 

- Hệ hô hấp: tổn thương về hô hấp như tràn dịch màng phổi, xẹp phổi và hội chứng suy 

hô hấp cấp ở người lớn dẫn đến suy hô hấp có thể xuất hiện đến 50% ở bệnh nhân viêm 

tụy cấp.  Bệnh nhân có thể cần thở máy sau mổ. Xquang ngực thẳng, khí máu động 

mạch. 

-  Hệ thống dạ dày – ruột: triệu chứng thường gặp trong nhóm các bệnh nhân này là vàng 

da và đau bụng. Tắc ruột nên xem như trường hợp dạ dày đầy và nên khởi mê nhanh. 

Rối loạn điện giải thường gặp trong viêm tụy cấp và có thể kèm toan chuyển hóa hoặc 

kiềm chuyển hóa hạ ion Cl- trong máu, hạ Ca2+  và Mg2+  và tăng đường máu. Xét nghiệm: 

điện giải đồ, glucose máu.  

- Hệ nội tiết: nhiều bệnh nhân viêm tụy cấp bị đái tháo đường thứ phát do mất nhu mô 

tụy. Những u tụy tiết nội tiết tố thường kèm theo những hội chứng đa nội tiết (10-30%), 

bao gồm tuyến cận giáp (> 90%), tuyến yên (20-30%). U insulinoma là u tụy tiết nội tiết 

tố thường gặp nhất và gây ra hạ đường huyết. 
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- Thận: nên đánh giá xem bệnh nhân có suy thận hay không. 

- Huyết học: dung tích hồng cầu thường bị đánh giá sai vì có cô đặc máu hoặc do xuất 

huyết. Có thể có rối loạn đông máu. Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu nhiều lần, 

tiểu cầu, PT, PTT, fibrinogen, D Dimer tùy tình trạng bệnh. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Cận lâm sàng: Công thức máu toàn bộ, tiểu cầu đếm, PT, PTT, fibrinogen, điện 

giải đồ, BUN, creatinin, đường huyết, calci, magne, amylase máu và nước tiểu, tổng 

phân tích nước tiểu. Các xét nghiệm khác được chỉ định tùy thuộc vào việc hỏi bệnh sử 

và thăm khám lâm sàng. 

+ X-quang ngực, các thử nghiệm đánh giá chức năng phổi, điện tâm đồ, CT Scan 

bụng. Các xét nghiệm khác được chỉ định tùy thuộc vào bệnh sử và khám lâm sàng. 

+ Thuốc dùng: phòng ngừa dạ dày đầy, các thuốc khác bao gồm ranitidine, 

metoclopramide và natri citrate.  

3.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị  phòng mổ: 

+ Các thiết bị theo dõi: Thiết bị theo dõi cơ bản, catheter động mạch, có thể cần 

siêu âm tim qua thực quản. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: Thiết bị truyền dịch nhanh, thiết bị làm ấm bệnh nhân và 

dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị 2 đường truyền: 2 đường truyền 16-18G hoặc 1 đường 18G + 1 đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm. 

+ Đặt ống thông mũi dạ dày nếu cần. 

 + Catheter động mạch để theo dõi huyết động liên tục. 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: Nằm ngửa, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Thuốc: các thuốc gây mê và cấp cứu thông thường. 

+ Kháng sinh 

+ Truyền dịch: 2 đường truyền tĩnh mạch bằng kim lớn với dung dịch tinh thể 

(NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin...). Cần làm ấm dịch truyền. 

+ Phẫu thuật thường mất máu nhiều, nên có sẵn máu dự trữ. 
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- Phương pháp vô cảm: Thường gây mê toàn diện qua nội khí quản, gây tê ngoài màng 

cứng để giảm đau sau mổ. 

+ Khởi mê:Bồi hoàn đủ thể tích tuần hoàn trước khi khởi mê. Bệnh nhân tắc ruột 

có nguy cơ hít vào phổi, nên khởi mê nhanh và đè sụn nhẫn. Các bệnh nhân có huyết 

động không ổn định, nên khởi mê với etomidate (0,2 – 0,4 mg/kg) hay ketamin (1-3 

mg/kg). Propofol có thể gây giảm kháng lực mạch hệ thống nhiều. 

+ Duy trì: Duy trì theo chuẩn, tránh dùng N2O để giảm chướng ruột. Chuẩn bị để 

điều trị hạ huyết áp với dịch truyền, thuốc vận mạch do mất máu và mất dịch qua khoang 

thứ ba. Nếu dùng thuốc á phiện ngoài màng cứng để giảm đau cho bệnh nhân thì nên 

cho 1 liều trước khi kết thúc mổ khoảng 1 giờ.  

+ Hồi tỉnh: Quyết định rút nội khí quản vào cuối cuộc mổ phụ thuộc tình trạng 

tim – phổi sẵn có của bệnh nhân và mức độ can thiệp phẫu thuật. Bệnh nhân phải được 

ổn định huyết động, ủ ấm, tỉnh táo, hợp tác và hết hoàn toàn tác dụng của thuốc dãn cơ 

trước khi rút nội khí quản. 

- Biến chứng: Hạ calci, giảm thể tích, hạ đường huyết nặng, nhiễm trùng. 

3.3 Sau Mổ: 

- Bệnh nhân có thể nằm khoa Săn sóc sau mổ hoặc ICU tùy tình trạng bệnh và phương 

pháp phẫu thuật. 

- Giảm đau: Đau sau mổ nhiều VAS 7 – 9. 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Biến chứng: Tăng đường huyết, rối loạn điện giải, giảm thể tích, hạ thân nhiệt, hạ calci, 

buốn nôn và nôn ói sau mổ, thuyên tắc tĩnh mạch. 

- Các xét nghiệm đánh giá sau mổ gồm:  ion đồ, calci, đường máu, công thức máu, chú 

ý tiểu cầu và Xquang ngực thẳng nếu có đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, khí máu 

động mạch. Điều chỉnh các rối loạn nếu có. 

IV. CẮT LÁCH 

- Thường chỉ định ở bệnh nhân có bệnh lý huyết học như: giảm tiểu cầu nguyên phát, 

thiếu máu tán huyết, u lách, cường lách. 
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- Một số bệnh nhân lệ thuộc steroid, thiếu máu tán huyết có tiền căn truyền máu nhiều 

lần, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu. 

- Cắt lách có thể nội soi hoặc mổ mở. Phẫu thuật nội soi thường chống chỉ định ở các 

bệnh nhân ung thư, hạch bạch huyết lớn, tăng áp tĩnh mạch cửa, trục dọc của lách > 30 

cm. 

- Bệnh nhân nên được chích ngừa trước mổ: phế cầu (pneumococcus), viêm màng não, 

Haemophilus influenza. 

4.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Hệ tim – mạch: những bệnh nhân có bệnh hệ thống cần phẫu thuật cắt lách có thể đau 

yếu mạn tính và giảm khả năng bù trừ của hệ tim mạch.  

- Hệ hô hấp: bệnh nhân có lách to có thể bị xẹp thùy dưới phổi trái, cần được đánh giá 

khi khám lâm sàng. Phẫu thuật nội soi có thể làm xẹp phổi nặng hơn, giảm oxy máu, 

tăng CO2, giảm dung tích cặn chức năng. Một số bệnh nhân được hóa trị bằng bleomycin 

gây xơ phổi. Methotrexate và cytarabine cũng có thể gây xơ phổi. Các tác dụng độc của 

thuốc tăng lên khi có hút thuốc lá, xạ trị, và thở oxy với  FiO2  cao. Xquang ngực thẳng, 

khí máu động mạch, đo chức năng hô hấp và chụp xquang phổi nghiêng nếu cần. 

- Hệ thần kinh: bệnh nhân có thể có những tổn thương về thần kinh do các thuốc dùng 

trong hóa trị liệu (vinblastine và cisplatin có thể gây bệnh thần kinh ngoại biên). Bất cứ 

dấu hiệu rối loạn thần kinh nào cũng phải được ghi nhận vào hồ sơ khi đánh giá trước 

mổ. 

- Huyết học: bệnh nhân có lách to thường thứ phát do bệnh lý về máu. Thường gặp giảm 

các tế bào máu. Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, điếm tiểu cầu.  

- Gan: vài loại thuốc dùng trong hóa trị [methotrexate] có thể gây độc cho gan. Các xét 

nghiệm gồm: Albumin, Bilirubin, AST,  

- Thận: vài loại thuốc dùng trong hóa trị [methotrexate, cisplastin] có thể gây độc cho 

thận. Những bệnh nhân có dùng các hóa chất này cần phải đánh giá tình trạng suy thận. 

- Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ: 

+ Các xét nghiệm cận lâm sàng bao gồm: công thức máu toàn bộ, đếm tiểu cầu, 

PT, PTT, thời gian chảy máu, ion đồ, BUN, creatinin, tổng phân tích nước tiểu, các xét 

nghiệm khác được chỉ định tùy vào bệnh. 
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+ Nếu bệnh nhân có sử dụng steroid kéo dài hay chỉ mới hóa trị  một phần, sử 

dụng một liều kích thích tố thượng thận (steroid) tấn công, 100 mg hydrocortisone mỗi 

8 giờ vào ngày mổ. 

4.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+ Các thiết bị theo dõi: thiết bị theo dõi cơ bản.. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: Thiết bị sưởi ấm bệnh nhân và dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị đường truyền: 18G  

+ Đặt ống thông mũi dạ dày nếu cần. 

 + Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: Nằm ngửa ± nghiêng 45 độ, tránh dang cánh tay quá 90o. Kiểm tra và lót các 

điểm tì, bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Thuốc: các thuốc gây mê và cấp cứu thông thường. 

+ Kháng sinh  

+ Truyền dịch: dịch tinh thể. Dịch truyền phải được ủ ấm. 

- Phương pháp vô cảm: Gây mê toàn diện qua ống nội khí quản có kèm hoặc không kèm 

gây tê ngoài màng cứng để giảm đau sau mổ. Nếu có dự định giảm đau sau mổ bằng 

cách dùng thuốc ngoài màng cứng, nên luồn catheter ngoài màng cứng trước khi khởi 

mê để xác định catheter đúng vị trí trong khoang ngoài màng cứng. 

+ Khởi mê:các thuốc khởi mê thông thường. Bồi hoàn đủ thể tích tuần hoàn trước 

khi khởi mê. Nếu bệnh nhân có huyết động không ổn, nên sử dụng etomidate hoặc 

ketamine. Nếu bệnh nhân có bệnh gan trước mổ nên sử dụng atracurium hoặc theo dõi 

độ dãn cơ, giảm liều vecuronium. 

+ Duy trì: các thuốc duy trì mê thông thường. 

+ Hồi tỉnh: Quyết định rút nội khí quản vào cuối cuộc mổ phụ thuộc tình trạng 

tim – phổi sẵn có của bệnh nhân và mức độ can thiệp phẫu thuật. Bệnh nhân phải được 

ổn định huyết động, ủ ấm, tỉnh táo, hợp tác, và hết hoàn toàn tác dụng của thuốc dãn cơ 

trước khi rút nội khí quản. 

- Biến chứng: hạ huyết áp, chảy máu, tổn thương các tạng, hạ thân nhiệt, tràn khí dưới 

da. 



 

 

171 

 

4.3 Sau Mổ:  

-  Bệnh nhân có thể nằm khoa Săn sóc sau mổ hoặc ICU tùy tình trạng bệnh và phương 

pháp phẫu thuật. 

- Giảm đau: Đau sau mổ nhiều VAS 5– 6, giảm đau đa mô thức. 

 + Paracetamol ± NSAID, nefopam, tramadol. 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Biến chứng: buồn nôn và nôn ói, đau vai, chảy máu, xẹp phổi, thường thùy dưới phổi 

trái. 

- Xét nghiệm: Tùy tình trạng bệnh lý của bệnh nhân. 

V. CẮT DẠ DÀY 

- Cắt dạ dày có thể toàn phần hoặc bán phần và nạo hạch, thường ở bệnh nhân ung thư, 

GIST, loét dạ dày, …  

- Thường gặp ở bệnh nhân > 50 tuổi, hút thuốc lá, loét dạ dày, sụt cân nhanh, suy dinh 

dưỡng, thiếu máu. 

- Bệnh nhân gồm 2 loại: chương trình hoặc cấp cứu do thủng,  xuất huyết, huyết động 

có thể không ổn định, cần bồi hoàn nước điện giải, nguy cơ dạ dày đầy. 

5.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Các bệnh nhân ung thư nguy cơ huyết khối tĩnh mạch tăng có ý nghĩa và phẫu thuật 

kéo dài > 1 giờ.  

- Tim mạch: Chú ý tình trạng giảm thể tích do nôn ói, tiêu chảy, ăn uống kém, viêm 

phúc mạc, mất máu qua đường tiêu hóa. Khám tìm các dấu hiệu giảm thể tích: da nhăn 

mất tính đàn hồi, mạch tăng, huyết áp giảm, hạ huyết áp tư thế, tiểu ít. Xét nghiệm: ECG, 

sinh hiệu theo tư thế, khác theo tình trạng bệnh. 

- Hô hấp: Những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa có nguy cơ cao viêm phổi hít và dịch 

dạ dày. Nếu viêm phổi hít thì nguy cơ suy hô hấp tăng cao. Xét nghiệm: Xquang ngực 

thẳng, cân nhắc làm khí máu động mạch. 

- Thận: Mất dịch qua đường tiêu hóa có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận và rối loạn 

điện giải. Xét nghiệm: điện giải đồ, BUN, creatinin, độ lọc cầu thận. 
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- Huyết học: Hct có thể bị sai lệch do mất dịch, bệnh nhân có thể bị thiếu máu và rối 

loạn đông máu do xuất huyết. Nên kiểm tra lại công thức máu và đông máu trước khi 

khởi mê. Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, chức năng đông máu. 

- Khám dinh dưỡng và đánh giá về hệ tiêu hóa: tình trạng nước và điện giải. Bệnh nhân 

có thể bị ói, xuất huyết hoặc chán ăn, suy dinh dưỡng, cần nâng đỡ tổng trạng trước mổ 

tốt giúp phục hồi sau mổ sớm. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Các xét nghiệm cận lâm sàng:công thức máu, ion đồ, BUN, creatinin,  đường 

huyết, Ca2+ ,Mg2+ , PO4
3- , PT và PTT, Xquang ngực thẳng, ECG. Các xét nghiệm khác 

tùy tình trạng lâm sàng. 

+ Thuốc trước mổ: Có thể cho 1 – 2 mg midazolam, kháng thụ thể H2 (ranitidine 

50 mg tiêm mạch chậm), metoclopramide 10mg tiêm mạch chậm 1 giờ trước mổ, natri 

citrate 30 ml 10 phút trước mổ. Phòng ngừa thuyên tắc bằng heparin nếu bệnh nhân có 

nguy cơ cao. 

5.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+Thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản, có thể cần catheter động mạch và 

đường truyền tĩnh mạch trung tâm. 

+ Các thiết bị hổ trợ: Thiết bị làm ấm bệnh nhân và dịch truyền, thiết bị bơm áp 

lực ngắt quảng để dự phòng thuyên tắc. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị 1-2 đường truyền lớn, có thể 2 đường truyền 16-18G. 

 + Catheter động mạch và đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy tình trạng bệnh 

nhân . 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: Nằm ngửa, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Thuốc: các thuốc gây mê và cấp cứu thông thường. Kháng sinh cefazolin 1-2 

g hay cephalosporin thế hệ 2 tiêm mạch.  

+ Truyền dịch: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 
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 + Xem xét dự trù 2 – 4 đơn vị hồng cầu lắng, huyết tương đông lạnh hay 

kết tủa lạnh tùy tình trạng bệnh nhân. 

- Phương pháp vô cảm: Gây mê toàn diện qua ống nội khí quản, có thể gây tê ngoài 

màng cứng để giảm đau sau mổ. 

+ Gây tê ngoài màng cứng nếu không có rối loạn đông máu, mức T4– T6.  

+ Khởi mê: Hầu hết các bệnh nhân được xem như có dạ dày đầy, do đó cần khỏi 

mê nhanh với ấn sụn nhẫn. Nếu bệnh nhân bị giảm thể tích cần bù dịch trước khi khởi 

mê. Thảo luận với phẫu thuật viên về sự cần thiết của thông dạ dày sau mổ, có thể đặt 

sau khi khởi mê. Khởi mê với các thuốc khởi mê thông thường. 

+ Duy trì: Duy trì mê với các thuốc mê thông thường: thuốc mê hô hấp và/hoặc 

truyền tĩnh mạch propofol, opioid. Sử dụng thuốc dãn cơ ít nhất có thể dựa theo độ dãn 

cơ (theo dõi bằng máy TOF-Watch). Theo dõi sát tình trạng mất nước và mất máu.  

+ Hồi tỉnh: Rút nội khí quản sau khi ổn định hô hấp tuần hoàn và hết dãn cơ hoàn 

toàn. Nếu có giảm đau bằng opioid qua catheter ngoài màng cứng thì nên bắt đầu khoảng 

1 giờ trước khi kết thúc phẫu thuật. 

- Biến chứng trong mổ: Chảy máu cấp, thiếu oxy, viêm phổi hít. 

5.3 Sau Mổ: 

-  Bệnh nhân ở khoa Săn sóc sau mổ 

- Giảm đau: Đau sau mổ mức độ nhiều, giảm đau đa mô thức. 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Biến chứng: buồn nôn, nôn ói, hạ thân nhiệt, chảy máu, tắc ruột, thuyên tắc tĩnh mạch 

- Xét nghiệm: Xquang ngực thẳng nếu có đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, xét 

nghiệm khác tùy tình trạng bệnh. 

VI. CẮT THỰC QUẢN 

- Chỉ định ở bệnh nhân bị ung thư tế bào biểu mô, hẹp thực quản, trào ngược dạ dày 

thực quản, thủng thực quản, … 

- Thường gặp bệnh nhân nam > nữ, già, suy kiệt, có tiền căn hút thuốc lá và uống rượu 

nhiều và có thể có bệnh lý tim phổi đi kèm. 
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- Tỷ lệ các biến chứng cao: tử vong 5 – 10%, biến chứng hô hấp 10 – 20%, xì chỗ nối < 

5%, nhiễm trùng vết thương < 5%. 

6.1 Đánh Giá Trước Mổ 

- Hệ tim mạch: Bệnh nhân già có thể bị bệnh lý mạch vành. Nếu bệnh nhân hẹp mạch 

vành hay đặt stent có tiếp tục thuốc kháng đông thì không thể đặt catheter ngoài màng 

cứng. Bệnh nhân có thể bị giảm thể tích và suy dinh dưỡng do nuốt khó hoặc chán ăn. 

Các thuốc hóa trị trước mổ có thể gây rối loạn nhịp tim cấp hay bệnh cơ tim. Nghiện 

rượu mạn tính tạo ra tình trạng ngộ độc cơ tim. Nếu suy tim ứ huyết có thể khó đáp ứng 

với điều trị, tối ưu hóa tình trạng tim mạch trước mổ là rất quan trọng. Xét nghiệm: ECG 

đánh giá tình trạng thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim. Siêu âm tim hặc 

test gắng sức với dobutamin giúp cung cấp thông tin về chức năng tim. 

- Hô hấp: tiền sử trào ngược dạ dày gợi ý khả năng viêm phổi hít phải được lặp lại nhiều 

lần, dự trữ phổi giảm, tăng nguy cơ trào ngược và hít sặc trong lúc khởi mê. Nếu cần 

phải tiếp cận bằng đường ngực, phải đánh giá xem khả năng thông khí bằng một phổi 

của bệnh nhân có chịu đựng nổi không. Bệnh nhân bị ung thư thực quản có tiền sử hút 

thuốc lá trong thời gian dài gây suy yếu chức năng phổi. Đánh giá chức năng hô hấp và 

xét nghiệm khí máu động mạch giúp ích cho việc dự đoán khả năng xảy ra các biến 

chứng quanh mổ và xem bệnh nhân có cần thở máy sau mổ không. Bệnh nhân có mức 

oxy thấp và mức CO2  trong máu động mạch cao có nhiều khả năng bị biến chứng sau 

mổ và thường cần thở máy cao hơn. Bệnh phổi tắc nghẽn hoặc hạn chế nặng làm tăng 

tần suất biến chứng hô hấp chu phẫu. Hóa trị hay xạ trị có thể gấy xơ phổi. Xét nghiệm: 

Xquang ngực thẳng ± nghiêng, CT/MRI, khí máu động mạch, đo chức năng hô hấp tùy 

tình trạng bệnh. 

- Huyết học: Bệnh nhân có thể thiếu máu do suy kiệt, mất máu rỉ rả. Xét nghiệm: Tổng 

phân tích tế bào máu nhiều lần. 

- Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ: 

+ Thuốc dùng: Có thể cho 1 – 2 mg midazolam. Kháng thụ thể H2 (ranitidine 50 

mg tiêm mạch chậm), metoclopramide 10mg tiêm mạch chậm 1 giờ trước mổ, natri 

citrate 30 ml 10 phút trước mổ nếu bệnh nhân trào ngược hay tắc nghẽn 1 phần. Nếu u 

thực quản gây rối loạn vận động, tắc nghẽn hoàn hoàn có thể không cho kháng acid 

uống. 
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+ Cận lâm sàng: xác định nhóm máu và dự trù máu, ion đồ, đường huyết, BUN, 

creatinin, bilirubin, men gan, phosphatase kiềm, albumin, công thức máu và đếm tiểu 

cầu, PT, PPT, tổng phân tích nước tiểu, khí máu động mạch, và các xét nghiệm khác 

được chỉ định tuỳ thuộc vào bệnh sử và thăm khám lâm sàng. X-quang ngực, điện tâm 

đồ, chức năng hô hấp và các xét nghiệm khác được chỉ định tuỳ thuộc vào bệnh sử và 

thăm khám lâm sàng. Nếu có nghi ngờ  suy tim ứ huyết hoặc bệnh cơ tim, cần khám và 

điều trị tim mạch. 

6.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ 

+ Các thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản, catheter động mạch và đường 

truyền áp lực tĩnh mạch trung tâm tùy tình trạng bệnh. 

 + Các thiết bị hỗ trợ khác: thiết bị ủ ấm bệnh nhân và dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Chuẩn bị 1-2 đường truyền lớn, có thể 2 đường truyền 16-18G. 

 + Catheter động mạch và đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy tình trạng bệnh 

nhân . 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế:  

+ Nếu bệnh nhân nằm nghiêng, cần có trụ đỡ tay và nách. 

+ Nếu nằm sấp cần có dụng cụ chuyên dụng tránh ép vùng bụng gây rối loạn 

huyết động và ảnh hưởng thông khí.  

+ Kiểm tra các điểm tì, bao gồm mắt, tai và cơ quan sinh dục. Kiểm tra mạch 

quay để chắc chắn đã đặt nách đúng vị trí, đặt sai trục đỡ nách gây mất mạch ở đầu xa. 

Có thể xảy ra các vấn đề như tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, tổn thương mô 

mềm, mắt, tai và cơ quan sinh dục do đặt sai tư thế. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Các thuốc mê và thuốc cấp cứu thường dùng. 

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

+ Dự trù 2 – 4 đơn vị hồng cầu lắng. Tùy tình trạng bệnh có thể cần tiểu cầu, 

huyết tương tươi đông lạnh. 

- Phương pháp vô cảm:  
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+ Gây mê toàn diện qua ống nội khí quản hoặc nội phế quản, có thể có hoặc 

không có gây tê ngoài màng cứng để giảm đau sau mổ.  

+ Nên đặt catheter ngoài màng cứng trước khi khởi mê.  

+ Nếu mổ đường ngực hoặc đường ngực bụng cần đặt ống thông nội phế quản vì 

gây mê một phổi tạo phẫu trường tốt nhất. Nếu phẫu thuật ở tư thế nằm sấp, để cải thiện 

phẫu trường, có thể xem xét bơm CO2 áp lực thấp để làm xẹp phổi (chưa được nghiên 

cứu nhiều). 

+ Khởi mê: Bệnh nhân có bệnh thực quản thường có nguy cơ hít sặc cao, có thể 

xem xét đặt nội khí quản tỉnh hoặc khởi mê nhanh và đè sụn nhẫn. Nếu bệnh nhân có 

giảm khối lượng tuần hoàn, cần bù thể tích nội mạch trước khi khởi mê. 

+ Duy trì: Duy trì thuốc mê chuẩn, không dùng N2O. Có thể dùng kết hợp các 

phương pháp vô cảm. Thuốc tê truyền thêm vào khoang ngoài màng cứng vừa giúp đạt 

được tình vô cảm vừa giúp bộc lộ phẫu trường tối đa (ruột co lại và dãn cơ sâu). Chuẩn 

bị để điều trị tụt huyết áp. Gây mê toàn diện giúp tăng hiệu quả của gây tê vùng và giúp 

quên. Thuốc an thần toàn thể (droperidol, á phiện, benzodiazepine) nên hạn chế sử dụng 

thuốc khi đã dùng thuốc á phiện ngoài màng cứng vì chúng làm tăng khả năng suy hô 

hấp saumổ. Nếu dùng thuốc á phiện để giảm đau sau mổ nên cho một liều trước khi kết 

thúc phẫu thuật. 

+ Hồi tỉnh: Quyết định rút nội khí quản tùy thuộc vào tình trạng tim – phổi của 

bệnh nhân và mức độ của các thao tác phẫu thuật. Bệnh nhân phải có huyết động học ổn 

định, thân nhiệt ấm, có đầy đủ phản xạ, và hoàn toàn hồi phục thuốc dãn cơ trước khi 

rút ống thông nội phế quản ( hoặc thay bằng ống nội khí quản trước khi chuyển qua 

phòng săn sóc đặc biệt). Cai máy thở khi bệnh nhân tỉnh và hợp tác, có thể bảo vệ đường 

thở và chức năng phổi đầy đủ. 

- Biến chứng: Giảm oxy khi thông khí 1 phổi (bệnh lý phổi, tắc nghẽn, shunt,…), ứ thán 

khí (cần đảm bảo Vt, tần số, theo dõi EtCO2), rối loạn nhịp (kiểm tra kali máu), tụt huyết 

áp, thuyên tắc tĩnh mạch… 

6.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại ICU 1 – 2 ngày tùy tình trạng bệnh. 

- Giảm đau: Đau sau mổ nhiều VAS 7-9, giảm đau đa mô thức 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + NSAID 
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 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có, truyền liên tục hay bệnh nhân 

tự điều khiển. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Biến chứng: 

+ Viêm phổi, xẹp phổi và hít sặc. 

+ Chảy máu – kiểm tra chức năng đông máu, truyền các yếu tố đông máu cần 

thiết. 

+ Tràn dịch, tràn khí, tràn máu màng phổi – giảm áp lực riêng phần oxy, tăng áp 

lực riêng phần CO2 , khò khè, ho, cần xác định lại bằng X-quang ngực, đặt ống dẫn lưu 

phổi khi cần thiết. 

+ Hạ oxy máu/giảm thông khí máu – cần giảm đau và cung cấp oxy đủ. 

+ Rò chỗ nối thực quản – phẫu thuật sửa lỗ rò. 

 + Nhịp nhanh kịch phát trên thất, cuỗng nhĩ – điều trị nguyên nhân: rối loạn điện 

giải, tăng catecholamin nhiều sau mổ, ... Nếu huyết động không ổn định, có thể cần sử 

dụng ức chế β, amiodaron, ức chế calci... tùy tình huống. 

- Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, khí máu động mạch, X quang ngực... 

VII. CẮT RUỘT NON 

- Phẫu thuật được thực hiện cho các trường hợp chấn thương bụng, dính các cấu trúc 

trong ruột, túi thừa Meckel, hội chứng Crohn hoặc bị nhiễm trùng. 

- Bệnh nhân có thể khỏe mạnh hoàn toàn, hay tai biến mạch máu não, ung thư, suy kiệt. 

Một số bệnh nhân có bất thường phản xạ đường thở, nguy cơ hít dịch dạ dày. 

7.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Tim mạch: Bệnh nhân có thể bị thiếu dịch mạn tính do ăn uống kém. Kiểm tra: ECG, 

sinh hiệu theo tư thế. 

- Hô hấp: Những bệnh nhân tiền căn tai biến mạch máu não hay chấn thương đầu có thể 

có bất thường phản xạ đường thở, nguy cơ hít dịch dạ dày và viêm phổi hít. Giảm oxy 

và giảm chức năng phổi nặng có thể gặp ở bênh nhân viêm phổi. Xét nghiệm: Xquang 

ngực thẳng, ± khí máu động mạch. 

- Tiêu hoá:  đánh giá tình trạng dịch cơ thể. Bệnh nhân có thể bị nôn ói, chảy máu hoặc 

tụ dịch ở khoảng kẽ, ăn uống kém, tiêu chảy và mất nước. Kiểm tra: BUN, creatinin, 

điện giải đồ, xem xét PT, PTT. 
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- Khác: Bệnh nhân có thể suy kiệt, yếu cơ. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Bệnh nhân có thể đang dùng thuốc nhóm steroid hoặc thuốc ức chế miễn dịch. 

Cần bù dịch và nâng đỡ tổng trạng trước mổ. 

 + Tùy thuộc tình trạng bệnh nhân có thể cho midazolam 0,25-0,5 mg hay fentanyl 

25-50 µg, xem xét kháng thụ thể H2 (ranitidine 50 mg tiêm mạch chậm1 giờ trước mổ), 

metoclopramide 10mg tiêm mạch chậm 20 phút trước mổ 

+ Cận lâm sàng: X-quang bụng, công thức máu, ion đồ, BUN, đường huyết, Ca2+  

, PO4
3- , PT và PTT. Các xét nghiệm khác tùy bệnh cảnh lâm sàng. 

7.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ 

+ Thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: thiết bị làm ấm bệnh nhân và dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Chuẩn bị 1 đường truyền 18 – 20 G . 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: nằm ngửa, tay dang, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Các thuốc mê và thuốc cấp cứu thường dùng. 

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: thường gây mê toàn diện qua ống nội khí quản ± gây tê 

ngoài màng cứng để giảm đau trong và sau mổ.  

+Khởi mê: Đa số bệnh nhân có dạ dày đầy, cần khởi mê nhanh với ấn sụn nhẫn. 

Nếu bệnh nhân có thiếu thể tích cần bồi hoàn thể tích trước khi khởi mê (tinh thể, keo 

hoặc máu và các chế phẩm máu). 

+Duy trì mê theo nhu cầu phẫu thuật. 

+Hồi tỉnh: Rút nội khí quản khi bệnh nhân tỉnh và phản xạ bảo vệ đường thở 

được hồi phục 

7.3 Sau Mổ 

-  Theo dõi tại khoa Săn sóc sau mổ. 

- Giảm đau: Đau sau mổ trung bình VAS 5-6, giảm đau đa mô thức 
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 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có,truyền tĩnh mạch liên tục hay 

bệnh nhân tự điều khiển. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Biến chứng: buồn nôn, nôn ói, tắc ruột, xì miệng nối, nhiễm trùng, thuyên tắc mạch. 

VIII. CẮT ĐẠI TRÀNG 

- Phẫu thuật được áp dụng cho các trường  hợp ung thư biểu mô tuyến đại tràng, viêm 

túi thừa, bất sản mạch máu, chấn thương xuyên thấu, loét đại tràng và nhồi máu ruột. 

- Bệnh nhân bị suy kiệt, thiếu máu, tắc ruột, xuất huyết, ...  

- Cắt đại tràng có thể thực hiện qua nội soi hoặc mổ mở. 

8.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Tim mạch: Bệnh nhân có thể bị giảm thể tích do ăn uống kém, nôn ói, tiêu chảy hay 

chuẩn bị đại tràng. Các thuốc điều trị tăng huyết áp có thể làm nặng thêm tình trạng hạ 

huyết áp. Xét nghiệm: ECG, siêu âm tim tùy tình trạng bệnh. 

- Hô hấp: Một số bệnh nhân có thể bị bệnh phổi như: hen phế quản, viêm phế quản mạn 

tính, bệnh phổi hạn chế, ... Các bệnh nhân bị viêm ruột có thể bị viêm phổi, viêm khớp, 

thường bị bỏ sót. Xét nghiệm: Xquang ngực thẳng, khí máu động mạch và đo chức năng 

hô hấp tùy tình trạng bệnh. 

- Tiêu hoá: tình trạng mất nước, mức độ dinh dưỡng, tình trạng điện giải. Xét nghiệm: 

điện giải đồ. 

- Thận:  Tiêu chảy và chuẩn bị ruột trước mổ có thể gây toan chuyển hóa. Xét nghiệm: 

BUN, creatinin. 

- Huyết học:  Viêm ruột và ung thư có thể gây mất nước, thiếu máu mạn, giảm albumin 

máu. Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, đông máu, albumin. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Bệnh nhân có thể đang được dùng Corticoid hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch. 

+ Xét nghiệm: công thức máu, ion đồ, BUN, creatinine, albumin, đường huyết, 

PT và PTT, X-quang ngực thẳng, bụng, siêu âm bụng, CT/MRI  và các xét nghiệm khác 

tùy bệnh cảnh lâm sàng. 

8.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 
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+ Các thiết bị theo dõi:các thiết bị theo dõi chuẩn, catheter động mạch tùy tình 

trạng bệnh nhân. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: thiết bị sưởi ấm bệnh nhân và làm ấm dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Đặt đường truyền 18G ± đường truyền tĩnh mạch trung tâm nếu cần. 

 + Ủ ấm bệnh nhân: mền, mền sưởi ấm. 

 + ± catheter động mạch. 

+ Đặt catheter ngoài màng cứng để giảm đau trong sau mổ.  

+ Đặt sonde tiểu theo dõi nước tiểu, duy trì 0,5 – 1 ml/kg/giờ. 

- Tư thế: nằm ngửa có thể ở tư thế Trendelenburg hoặc Trendelenburg ngược, tay dang 

hoặc khép, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Các thuốc mê và thuốc cấp cứu thường dùng. 

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: gây mê toàn diện qua ống nội khí quản, ± gây tê ngoài 

màng cứng phối hợp để giảm đau trong và sau mổ. 

+ Khởi mê:cần phải xem tình trạng dạ dày đầy đối với tất cả các trường hợp mổ 

cắt đại tràng khẩn và vài trường hợp mổ chương trình. Thường phải khởi mê nhanh với 

ấn sụn nhẫn. Cần bù đủ dịch trước khi khởi mê. 

+ Duy trì: theo dõi sát tình trạng nước – điện giải và lượng máu mất, tránh dùng 

N2O vì gây trướng ruột. 

+ Hồi tỉnh:rút nội khí quản khi tỉnh hẳn và huyết động ổn định. 

- Biến chứng: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi hít, xuất huyết, tổn thương các tạng và niệu 

quản. 

8.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa ICU hay Săn sóc sau mổ tùy tình trạng bệnh. 

- Giảm đau: Đau sau mổ tùy phẫu thuật nội soi hay mở, giảm đau đa mô thức 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng nếu có,truyền tĩnh mạch liên tục hay 

bệnh nhân tự điều khiển. 
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+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục.  

- Biến chứng: buồn nôn và nôn ói, xẹp phổi, nhiễm trùng, tổn thương ruột và niệu quản, 

thuyên tắc mạch. 

- Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, Xquang ngực thẳng nếu có đặt đường truyền 

tĩnh mạch trung tâm, glucose, điện giải đồ tùy tình trạng bệnh. 

IX. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN 

- Các yếu tố thuận lợi cho sự thoát vị thường là tăng áp lực ổ bụng thứ phát do ho mạn 

tính, tắc nghẽn đường thoát nước tiểu, táo bón, nôn ói, gắng sức cơ cấp và mạn tính. Các 

yếu tố này cần được đánh giá trước mổ để tránh xuất hiện lại sau mổ.  

- Bệnh nhân có thể là trẻ sơ sinh đến người già với nhiều bệnh lý kèm theo,   thường gặp 

ở bệnh nhân già, nam > nữ. 

9.1 Đánh Giá Trước Mổ 

- Tim mạch: Nếu phẫu thuật nội soi, bơm hơi có thể gây ảnh hưởng chức năng tim mạch 

gồm giảm cung lượng tim, tăng sức cản mạch hệ thống. Giảm cung lượng tim có thể 

gây thiếu máu tạng và suy thận 

- Hệ thống cơ – xương: có thể đau ở vùng thoát vị, đánh giá hệ thống xương nếu dự định 

gây tê vùng. 

- Huyết học: nếu dự định gây tê vùng, cần kiểm tra tình trạng đông máu của bệnh nhân. 

- Hệ tiêu hoá: khối thoát vị bị tắc, bị nghẹt, thiếu máu cần phải mổ cấp cứu. Cần chú ý 

đến thăng bằng nước – điện giải. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Nếu cần thiết có thể dùng các thuốc tiền mê chuẩn. 

+ Xét nghiệm: công thức máu, ion đồ, các xét nghiệm khác được chỉ định tùy 

theo bệnh sử và khám lâm sàng. 

9.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: các thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Chuẩn bị 1 đường truyền 18 – 20 G . 

+ Có thể cần phải đặt sonde mũi dạ dày nếu dạ dày căng chướng gây chèn ép 

phẫu trường. 
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- Tư thế: nằm ngửa, kiểm tra và lót các điểm tì đè, bảo vệ mắt. Tránh dang tay quá mức, 

dưới 90o. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Các thuốc mê, tê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: Gây mê toàn thể, gây tê vùng, hoặc tê tại chỗ với thuốc 

an thần, dùng nồng độ thuốc cao tối đa cho phép. Lựa chọn phương pháp vô cảm tùy 

thuộc vào các yếu tố như vị trí rạch da, tình trạng bệnh nhân, sự ưa thích của bệnh nhân 

và phẫu thuật viên. Thường gây mê toàn thể nếu vị trí rạch da cao hơn mức T8. 

+ Khởi mê: nếu có tắc nghẽn, nghẹt, thiếu máu, cần khởi mê nhanh và cần đặt 

ống nội khí quản. Gây mê toàn thể qua ống nội khí quản có thể được chỉ định ở bệnh 

nhân có vết thương mở. 

+ Duy trì: Duy trì mê bình thường: cho thuốc dãn cơ (với gây mê toàn diện) để 

phẫu thuật được dễ dàng. 

+ Hồi tỉnh: nếu đặt nội khí quản nên rút ống khi bệnh nhân còn mê để tránh ho 

và căng. Bệnh nhân có nguy cơ hít vào phổi và bệnh nhân khởi mê nhanh cần rút nội 

khí quản khi tỉnh. 

- Biến chứng: Chảy máu vị trí vào trocar, tràn khí dưới da, tắc ruột, tổn thương bang 

quang. 

9.3 Sau Mổ: 

-  Theo dõi tại khoa Săn sóc sau mổ. 

- Giảm đau: Đau sau mổ mức trung bình, giảm đau đa mô thức 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + NSAID ± opioid uống 

 + Gây tê đường mổ hoặc gây tê vùng có thể đủ để giảm đau sau mổ.  

- Biến chứng:  

 + Buồn nôn và nôn ói. 

+ Bục vết mổ: do ho hoặc do căng. 

+ Ứ đọng nước tiểu: bệnh nhân bị bí tiểu cần thông tiểu ngắt quãng cho đến khi 

hồi phục lại hoàn toàn chức năng đi tiểu. 

- Xét nghiệm: Tùy theo tình trạng bệnh nhân  
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X. CẮT RUỘT THỪA 

- Phẫu thuật cắt ruột thừa có thể mổ mở hoặc mổ nội noi.  

- Bệnh nhân có thể chỉ cho thấy điểm đau khu trú ở điểm Mac-Burney, là điểm giữa 

đường nối rốn với mào chậu, có phản ứng dội, cứng cơ, co cứng bụng. 

- Phụ nữ có thai: dấu hiệu Alder được dùng để phân biệt đau do tử cung hay đau  viêm 

ruột thừa. Đau khu trú khi bệnh nhân nằm ngửa. Sau đó bệnh nhân được đặt nằm 

nghiêng, nếu vùng đau chuyển sang bên trái là đau do tử cung. Tỷ lệ mổ ruột thừa cao 

nhất trong thời gian mang thai. 

- Bệnh nhân có thể khỏe mạnh hoàn toàn hoặc bệnh nặng nếu có biến chứng như viêm 

phổi do hít, tắc ruột. 

10.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Tim mạch: bệnh nhân có thể mất nước do sốt, nôn ói, không ăn uống được do đau gây 

nhịp tim nhanh, tăng hay tụt huyết áp (nhiễm trùng, giảm thể tích). Nếu phẫu thuật nội 

soi, bơm hơi có thể làm giảm cung lượng tim, nặng thêm tình trạng tụt huyết áp. Xét 

nghiệm: ECG, các xét nghiệm khác tùy tình trạng bệnh. 

- Hô hấp: Suy hô hấp có thể xảy ra nếu bệnh nhân đau nhiều, gây giảm oxy và ứ thán 

khí. Những bệnh nhân đau bụng cấp nên xem như dạ dày đầy. Xét nghiệm: Xquang 

ngực thẳng.  

- Tiêu hóa: Sự kích thích phúc mạc có thể gây ứ đọng dịch, liệt ruột. Bệnh nhân thường 

có rối loạn điện giải. Xét nghiệm: điện giải đồ. 

- Huyết học: Bạch cầu máu có thể tăng cao hay giảm nặng. Xét nghiệm: tổng phân tích 

tế bào máu. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Thuốc: Kháng sinh điều trị vi khuẩn gram (-) và vi khuẩn kỵ khí. 

+ Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, tổng phân tích nước tiểu thấy có ít hồng 

cầu và bạch cầu, điện giải đồ, đường huyết. 

10.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ 

+ Các thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: máy theo dõi tim thai đối với các sản phụ. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: chuẩn bị 1 đường truyền 18 – 20 G . 
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- Tư thế: nằm ngửa, kiểm tra và lót các điểm tì đè, bảo vệ mắt. Tránh dang tay quá mức, 

dưới 90o. Đối với sản phụ cho nằm  hơi nghiêng trái. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Đối vời sản phụ, không được dùng các thuốc có thể gây quái thai trong 3 tháng 

đầu thai kỳ (ngoài ra, midazolam không sử dụng trong thai kỳ). 

+ Các thuốc mê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: gây mê toàn thể  qua ống nội khí quản. 

+Khởi mê: Khi gây mê toàn thể phải dẫn đầu nhanh do hầu hết mọi bệnh nhân 

được xem như có dạ dày đầy.Ở các sản phụ, đặc biệt chú ý để ngăn ngừa viêm phổi hít 

phải dịch dạ dày. 

+ Duy trì: Duy trì mê bình thường. 

+ Hồi tỉnh:rút nội khí quản khi tỉnh sau khởi mê nhanh. 

10.3Sau Mổ:  

-  Theo dõi tại khoa Săn sóc sau mổ. 

- Giảm đau: Đau sau mổ tùy theo mổ mở hay nội soi, trung bình VAS 3-4, giảm đau đa 

mô thức. 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + NSAID ± opioid uống 

- Biến chứng: buồn nôn và nôn ói, tắc ruột, xẹp phổi, nhiễm trùng 

- Xét nghiệm: Tùy theo tình trạng bệnh nhân 

XI. MỞ BỤNG THÁM SÁT 

- Thám sát bụng được chỉ định chủ yếu cho những bệnh nhân bị vết thương xuyên thấu 

bụng hoặc chấn thương bụng kín. Phải thám sát trong bụng toàn thể và một cách có hệ 

thống để tránh bỏ sót tổn thương quan trọng. Bất cứ tình trạng chảy máu nào đang diễn 

ra cần phải được kiểm soát trước mổ. Các chỉ định khác bao gồm một số bệnh nhân sốt 

không rõ nguyên nhân, hoặc một số bệnh nhân không tìm được chẩn đoán rõ ràng. Nếu 

tình trạng bệnh nhân ổn định có thể phẫu thuật nội soi thám sát trước. 

- Chỉ định mổ bụng cấp cứu ở bệnh nhân hạ huyết áp đáp ứng kèm với việc hồi sức bù 

thể tích tuần hoàn. Bệnh nhân có thể được đưa vào phòng mổ mà không có sự hỗ trợ các 

xét nghiệm chẩn đoán xác định. Các vết thương xuyên thấu từ phía trước hay phía sau 
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bụng, thường thăm dò ngay chỗ có vết thương tại phòng cấp cứu được thực hiện sau khi 

rửa phúc mạc để xác định có cần phải thám sát bụng đúng qui cách trong lúc mổ. 

- Đối với vết thương do đạn bắn nghi ngờ xuyên qua phúc mạc, thám sát bụng đúng quy 

cách trong lúc mổ cũng được chỉ định. Mục tiêu của bất kỳ việc thám sát ổ bụng cấp cứu 

nào cũng là để kiểm tra khoang trong phúc mạc và để kiểm soát chảy máu nhanh chóng. 

Đường mổ giữa bụng là đường mổ chuẩn dùng trong cấp cứu vì nét đặc trưng không 

thay đổi của nó, vào ổ bụng nhanh chóng và đóng bụng dễ dàng.  

11.1 Đánh giá trước mổ 

- Tim mạch: theo dõi huyết áp và nhịp tim, ghi nhận các đường biểu diễn liên tục và sự 

đáp ứng với việc bù dịch. Nhịp tim nhanh có thể duy trì được huyết áp do giảm áp lực 

mạch, dù cho mất đến 25 -35% thể tích máu. Cố gắng đánh giá số lượng máu mất nhìn 

thấy được (vết thương hở, gãy xương hở). Chấn thương ngực kín (đập ngực vào tay lái 

xe) có thể gây dập cơ tim gây nhiều loại rối loạn nhịp khác nhau, thường gặp nhất là 

ngoại tâm thu thất hoặc nhĩ. 

- Hô hấp: tổn thương kết hợp như tràn máu hoặc tràn khí màng phổi, cần phải đặt ống 

dẫn lưu qua thành ngực. Trung thất bị mở rộng, dập đỉnh phổi, hoặc gãy xương sườn 

một hoặc hai thường gây tổn thương mạch máu nghiêm trọng. Gãy nhiều xương sườn 

gợi ý khả năng dập phổi, có thể không thấy được dấu chứng rõ ràng trên phim X-quang 

ngực nhưng có dấu hiệu thông khí và cung cấp oxy tiến triển theo thời gian và khi hồi 

sức dịch truyền. 

- Thần kinh: tìm kiếm các dấu hiệu thực thể chấn thương đầu kín hoặc hờ như sờ thấy 

lún sọ hoặc vết thương hở, trầy da hoặc đụng dập. Ghi nhận kích thước đồng tử và phản 

xạ. Cần đặt nội khí quản ở phòng cấp cứu nếu bệnh nhân không có khả năng bảo vệ 

đường thở. Nói chung, các bệnh nhân có Glasgow dưới 7 – 9 điểm đều cần đặt nội khí 

quản. Những bệnh nhân này điển hình không đáp ứng mở mắt, ngôn ngữ không phù hợp 

hoặc không hiểu, chỉ có đáp ứng vận động. Thiếu hụt về cảm giác và vận động có thể 

thể hiện tình trạng tổn thương tủy sống và có thể kết hợp với sốc thần kinh (tủy), nhất 

là ở vùng ngực trên hoặc vùng cổ. 

- Hệ thần kinh – cơ: khi biết rõ hoặc nghi ngờ tổn thương cột sống cổ cần thận trọng khi 

đặt ống nội khí quản. Trong các trường hợp cấp cứu, đặt nội khí quản không ngửa cổ 

nhờ một người giúp kéo trục ở đầu. Nếu thời gian cho phép, đặt nội khí quản tỉnh, mù 

hoặc nhờ ống soi thanh quản. Chống chỉ định đặt nội khí quản đường mũi hoặc đặt ống 
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thông mũi dạ dày nếu có gãy sàn sọ. Gãy xương chậu hoặc xương đùi gây mất máu đáng 

kể, thường trên 1000 ml. 

- Huyết học: phụ thuộc vào việc đánh giá trước, trong và máu mất trong lúc can thiệp 

phẫu thuật. Cần xác định nhóm máu và làm phản  ứng chéo. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Thuốc: thuốc tiền mê hiếm khi có ích vì tính chất cấp cứu của phẫu thuật và 

cần phải để cho bệnh nhân có phản xạ, có phản ứng với việc thăm khám liên tục về thần 

kinh và đau bụng. Thuốc an thần nên tránh dùng ở những bệnh nhân có huyết động 

không ổn định và có thể bị chấn thương đầu. Tất cả các bệnh nhân này được xem như 

có dạ dày đầy và bất cứ những hành động nào làm tổn thương  khả năng bảo vệ đường 

thở đều phải tránh. Mặc dù natri citrate có thể dùng cho bệnh nhân có nguy cơ hít sặc, 

thuốc ức chế Histamine và metoclopramide có thể không đạt được mức hiệu quả trong 

thời gian ngắn trước khi khởi mê. 

+ Cận lâm sàng: đếm tiểu cầu, ion đồ, nhóm máu, X-quang ngực, X-quang cột 

sống cổ, xét nghiệm khác tùy thuộc vào bệnh sử, khám lâm sàng và các tổn thương nghi 

ngờ. 

11.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+ Các thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản, đặt catheter động mạch và 

đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy theo tình trạng bệnh nhân. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: thiết bị làm ấm bệnh nhân và dịch truyền, máy truyền máu 

hoàn hồi và thiết bị truyền máu nhanh nếu cần. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị 1-2 đường truyền lớn, có thể 2 đường truyền 16-18G. 

 + Catheter động mạch và đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy tình trạng bệnh 

nhân . 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

+ Đặt ống thông mũi – dạ dày.  

- Tư thế: Nằm ngửa, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. Tránh dang tay quá mức. 

- Thuốcvà dịch truyền: 

+ Các thuốc mê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  
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+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

+ Thường mất máu nhiều, cần dự trù 2 – 4 đơn vị hồng cầu lắng. 

- Phương pháp vô cảm: gây mê toàn diện qua nội khí quản chú ý dạ dày đầy. 

+ Khởi mê: Cung cấp oxy cho bệnh nhân trước rồi khởi mê nhanh bằng thuốc mê 

tĩnh mạch kèm đè sụn nhẫn, dùng propofol hoặc thiopental và succinylcholin 1,0 – 1,5 

mg/kg. Nếu bệnh nhân bị hạ huyết áp trước khi gây mê, cần đổi thuốc khởi mê, ketamine 

hoặc etomidate. Trục đầu và cổ phải giữ thẳng khi có nghi ngờ chấn thương cột sống cổ. 

Nếu bệnh nhân bị hạ huyết áp nặng có thể đặt nội khí quản trước khi vào phòng mổ. 

+ Duy trì: các thuốc mê hô hấp và opioid được dùng với liều tăng dần cho đến 

khi đạt hiệu quả mà bệnh nhân vẫn dung nạp được. Tránh dùng N2O nếu có tràn khí 

màng phổi, khí trong não, trướng ruột, hoặc mổ trong thời gian dài.  

+ Hồi tỉnh: Rút nội khí quản bệnh nhân tỉnh và có khả năng bảo vệ đường thở, và 

có huyết động ổn định và tự thở dễ qua ống nội khí quản. Những bệnh nhân không nên 

rút nội khí quản sau mổ bao gồm: bệnh nhân lớn tuổi có gãy xương sườn, những bệnh 

nhân được truyền dịch với khối lượng lớn và có bệnh lý về đông máu. 

11.3 Sau Mổ:  

- Theo dõi tại khoa ICU hoặc Săn sóc sau mổ tùy tình trạng bệnh. 

- Giảm đau: Giảm đau đa mô thức 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + NSAID 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục. 

- Biến chứng: hạ thân nhiệt, xẹp phổi, rối loạn không khí tưới máu, tổn thương phổi có 

thể cần có chế độ thông khí bảo vệ phổi và cải thiện oxy máu, rối loạn  đông máu, nhiễm 

trùng, thuyên tắc. 

- Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, đông máu toàn bộ, xquang tùy tình trạng bệnh 

nhân và phẫu thuật. 

XII. NỘI SOI ĐẠI TRÀNG 

- Thủ thuật dùng để khảo sát đại tràng và hậu môn để chẩn đoán bệnh viêm ruột, bao 

gồm viêm loét đại tràng và viêm đại tràng mạn tính dạng hạt. Có thể cắt polype qua máy 
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nội soi đại tràng. Soi đại tràng cũng giúp ích cho việc chẩn đoán và xác định nơi xuất 

huyết tiêu hoá, thực hiện sinh thiết tổn thương khi nghi ngờ ác tính. 

- Bệnh nhân có thể khỏe mạnh hoàn toàn hoặc có nhiều bệnh lý đi kèm. 

12.1 Đánh Giá Trước Mổ:  

-  Hệ tiêu hoá: bệnh nhân có thể bị rối loạn điện giải, mất nước và suy dinh dưỡng. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

 + Cần thụt tháo để có thể thấy rõ niêm mạc. Dùng dung dịch điện giải để chuẩn 

bị đại tràng.  Bệnh nhân  cũng có thể đang được điều trị bằng thuốc steroid hoặc thuốc 

ức chế miễn dịch. 

+ Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu và đông máu, các xét nghiệm khác tùy 

tình trạng bệnh nhân. 

12.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: Các thiết bị theo dõi: Các thiết bị theo dõi cơ bản. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: Đặt đường truyền với kim 18-20 G. 

- Tư thế: nằm nghiêng trái, thay đổi tư thế để giúp đưa máy vào dễ và qua được đại tràng 

sigma và đại tràng góc lách. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Các thuốc mê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: An thần hoặc mê tĩnh mạch với: Midazolam, Fentanyl hoặc 

Propofol. Vì thời gian làm thủ thuật thường dưới 30 phút và đây là bệnh nhân về trong 

ngày. 

+ Dẫn đầu: cho bệnh nhân thở oxy qua mũi hoặc bằng mặt nạ. 

+ Duy trì: không có gì đặc biệt. 

+ Hồi tỉnh: Cho bệnh nhân thở oxy đến khi tỉnh hẳn. 

12.3 Sau Mổ: 

- Bệnh nhân được theo dõi tại khoa Nội soi. 

- Các biến chứng bao gồm thủng ruột, đau bụng, chướng bụng, chảy máu hậu môn, sốt 

và chảy mủ niêm mạc. 
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 PHẪU THUẬT HỆ TIẾT NIỆU, SINH DỤC 

I. CẮT ĐỐT NỘI SOI TUYẾN TIỀN LIỆT  

- Thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý đi kèm: COPD (10%), bệnh tim 

(10%), tăng huyết áp (10%),đái tháo đường (5%),  ... 

- Bệnh nhân có thể chỉ bị phì đại tuyến tiền liệt bình thường hay ung thư. 

1.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Tim mạch: Tăng huyết áp, bệnh mạch vành thường gặp ở các bệnh nhân này, nên đánh 

giá khả năng gắng sức. Xét nghiệm: ECG, siêu âm tim tùy tình trạng bệnh nhân.  

- Hô hấp: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng hay gặp ở các bệnh nhân này. 

- Thần kinh: tai biến mạch máu não, Alzheimer và các bệnh lý thần kinh khác cũng hay 

gặp ở nhóm bệnh nhân này. Cần đánh giá thần kinh, tri giác trước, trong và sau mổ. 

- Thận: Tình trạng tắc nghẽn mạn tính có thể gây suy thận. Xét nghiệm: BUN, creatinin, 

điện giải đồ. 

- Khác: tỷ lệ đái tháo đường và bệnh lý khớp cũng thường gặp, có thể gây khó khăn khi 

gây tê hoặc kê tư thế. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+  Các thuốc nhóm nitrate, ức chế calci và ức chế bêta, thuốc chống loạn nhịp, 

thuốc dãn phế quản: tiếp tục cho đến ngày mổ.  

 + Xét nghiệm: BUN, creatinin, ion đồ, ECG,siêu âm bụng, siêu âm tim và 

Xquang ngực tùy tình trạng bệnh. 

1.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ:  

+ Các thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: thiết bị giữ ấm bệnh nhân và làm ấm dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: chuẩn bị 1 đường truyền 16 – 18 G. 

- Tư thế: sản – phụ khoa, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Các thuốc mê, tê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 
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- Phương pháp vô cảm: Gây tê vùng hoặc gây mê toàn diện; nếu gây tê vùng cần đạt đến 

mức T10. Phương pháp được ưu tiên lựa chọn là gây tê tủy sống. 

Bệnh nhân tỉnh táo giúp phát hiện sớm các dấu biến chứng, tăng thể tích máu, giảm hay 

tăng natri máu. 

+ Khởi mê: không có chỉ định đặc biệt. 

+ Duy trì: 

 Máu mất thường khó đánh giá do lượng nước truyền vào pha loãng máu. 

Trung bình lượng máu mất khoảng 4 ml/phút trong suốt thời gian cắt bướu. 

 Mức độ hấp thu nước rửa vào mạch máu: các xoang tĩnh mạch ở giường 

tuyến tiền liệt mở ra gây thấm dịch rửa. Các yếu tố quyết định mức độ dịch 

thấm vào máu gồm: Độ cao của bình nước rửa, số lượng và kích thước các 

xoang tĩnh mạch bị hở ra. 

 Thời gian làm thủ thuật: giới hạn thời gian cắt bướu là dưới 1 giờ (10 -30 

ml dịch được hấp thu mỗi phút trong thời gian thực hiện thủ thuật) và theo dõi 

sát thời gian thực hiện thủ thuật. 

 Hấp thu một lượng lớn dung dịch rửa gây tăng thể tích trong lòng mạch 

và hạ natri máu do pha loãng có triệu chứng sớm là tăng huyết áp và nhịp tim 

nhanh do phản xạ. Các triệu chứng ở bệnh nhân tỉnh bao gồm khó chịu, không 

nằm im được, buồn nôn và nôn, tri giác lú lẫn và rối loạn thị giác. Điều trị: 

Ngưng thủ thuật, xét nghiệm điện giải đồ (nếu natri ≤ 120 mEq/L thì cho  

furosemide và giới hạn dịch truyền. Nếu hạ natri máu nặng có dấu hiệu thần 

kinh, cho dung dịch NaCl ưu trương (3 – 5%) với tốc độ dưới 100 ml/giờ). 

 Thủng bàng quang – nghi ngờ thủng bao tuyến tiền liệt nếu thấy nước rửa 

không chảy ra ngoài. Các triệu chứng đầu tiên gồm tăng huyết áp và nhịp tim 

nhanh sau đó là tụt huyết áp. Bệnh nhân còn tỉnh sẽ có cảm giác căng đầy 

trên xương mu và đau ở vùng bụng trên hoặc đau xuất chiều từ cơ hoành đến 

vùng trước tim hoặc vùng vai. Điều trị: chuyển mổ mở. 

+ Hồi tỉnh:tùy tình trạng bệnh nhân và biến chứng. 

1.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa Săn sóc sau mổ. 

- Giảm đau: đau sau mổ ít, paracetamol ± nefopam/tramadol 

- Biến chứng: hội chứng TURP, thủng bàng quang, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng. 
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- Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, điện giải đồ hay cấy máu tùy tình trạng bệnh 

nhân.  

II. CẮT BÀNG QUANG 

- Cắt bàng quang khi bị ung thư, bị chảy máu nặng hoặc viêm bàng quang do tia xạ. Cắt 

bàng quang triệt để do ung thư xâm lấn, tử cung, vòi trứng, buồng trứng và một phần 

thành âm đạo ở phụ nữ thường được cắt bỏ. Ở nam giới ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, các 

túi tinh được cắt bỏ. Hạch lympho cũng được cắt và tạo hình bàng quang bằng ruột. 

- Cắt bàng quang mổ mở chiếm tỷ lệ khoảng 15 – 20% các thủ thuật đường niệu. Phẫu 

thuật bàng quang có thể đơn giản là cắt đốt bàng quang qua ngã niệu đạo, cắt 1 phần 

bang quang hay cắt toàn bộ bang quang. Cắt đốt bàng quang qua ngã niệu đạo thường 

chỉ định ở bệnh nhân viem bàng quang xuất huyết, viêm bàng quang do xạ.  

- Bệnh nhân thường khoảng 40 – 80 tuổi, nam nhiều hơn nữ gấp 3 lần, có nhiều bệnh lý 

đi kèm như: bệnh tim, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường. 

2.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Tim mạch: Tăng huyết áp, suy tim, bệnh mạch vành thường gặp ở các bệnh nhân này, 

nên đánh giá khả năng gắng sức. Xét nghiệm: ECG, siêu âm tim tùy tình trạng bệnh 

nhân.  

- Hô hấp: Đa số bệnh nhân có tiền sử hút thuốc nhiều và có thể có bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính. Đánh giá chức năng hô hấp trước mổ giúp lựa chọn phương pháp vô cảm phù 

hợp (gây tê hay gây mê). Xquang ngực thẳng, có thể cần đo phế dung ký và khí máu 

động mạch để đánh giá chức năng hô hấp 

- Thần kinh; Nội tiết: đánh giá thường quy. Các bệnh lý này thường gặp ở những bệnh 

nhân lớn tuổi. 

- Thận tiết niệu: bệnh nhân có thể bị suy giảm chức năng thận theo tuổi hay do bệnh lý. 

Tiểu máu đại thể có thể là triệu chứng thể hiện. Xét nghiệm: BUN, creatinin, tổng phân 

tích nước tiểu, cấy máu, nước tiểu tùy tình trạng bệnh nhân. 

- Tiêu hóa: bệnh nhân có thể bị rối loạn thăng bằng nước và điện giải do thụt tháo. Xét 

nghiệm: Điện giải đồ. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Thuốc: Dùng thuốc an thần khi cần: lorazepam 1-2 mg 1-2 giờ trước mổ hay 

midazolam 1-2 mg tại khu vực tiền mê. 
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+ Cận lâm sàng: công thức máu toàn bộ, ion đồ, BUN, creatinin, đường huyết, 

PT, PTT, nhóm máu và dự trù máu, tổng phân tích nước tiểu, điện tâmđồ và X-quang 

ngực cho hầu hết các bệnh nhân trong nhóm bệnh này. Các xét nghiệm khác theo tình 

huống lâm sàng. 

2.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+ Các thiết bị theo dõi: các thiết bị theo dõi cơ bản, đặt catheter động mạch và 

đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy theo tình trạng bệnh nhân. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: thiết bị làm ấm bệnh nhân và dịch truyền. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị 1-2 đường truyền lớn, có thể 2 đường truyền 16-18G. 

 + ± catheter động mạch, đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy tình trạng. 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế:  

+ Cắt đốt qua ngã niệu đạo: Tư thế sản phụ khoa, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo 

vệ mắt. 

+ Cắt bàng quang bán phần hoặc tận gốc: Nằm ngửa hoặc tư thế lithotomy, kiểm 

tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. Tránh dang tay quá mức. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Các thuốc mê, tê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

+ Cần dự trù 2 - 4 đơn vị hồng cầu lắng. 

- Phương pháp vô cảm: Tùy theo loại phẫu thuật, có thể gây tê tủy sống, kết hợp gây tê 

ngoài màng cứng và mê toàn diện hoặc chỉ gây mê toàn diện.  

+ Khởi mê: Dẫn đầu theo chuẩn. Bệnh nhân có thể bị thiếu máu vì tiểu máu và 

bị giảm thể tích do thụt tháo. Cần điều chỉnh các rối loạn này trước khi khởi mê.  

+ Duy trì: Duy trì mê bình thường, cần đặc biệt chú ý đến cân bằng dịch và giữ 

bệnh nhân ấm . 

+ Hồi tỉnh:  Nên rút nội khí quản ngay sau mổ trừ khi bệnh nhân chưa đủ điều 

kiện cho phép rút nội khí quản. 
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- Biến chứng: mất máu khối lượng lớn, hạ thân nhiệt, mất nước không thấy qua khoang 

thứ ba. 

2.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa ICU hoặc Săn sóc sau mổ tùy tình trạng bệnh. 

- Giảm đau: Giảm đau đa mô thức 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng truyền tĩnh mạch hoặc do bệnh nhân 

tự điều khiển 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục. 

- Biến chứng: hạ thân nhiệt, các dấu hiệu giảm thể tích, thiếu máu hoặc phù phổi do 

truyền nước trong mổ. 

- Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, các xét nghiệm khác tùy tình trạng bệnh nhân. 

III. CẮT THẬN 

- Chỉ định cắt thận bao gồm sỏi thận, chảy máu, thận chướng nước, u tăng sinh, cho 

thận, chấn thương bệnh mạch máu. Cắt thận bán phần được thực hiện để bảo toàn chức 

năng thận càng nhiều càng tốt. Phẫu thuật thận thường đi bằng đường mổ dưới sườn. 

- Gặp mọi lứa tuổi, bệnh nhân có thể có nhiều bệnh lý đi kèm như: tăng huyết áp do 

bệnh lý mạch máu thận, suy thận, bệnh hệ thống cần điều trị steroid, … các bệnh nhân 

cao tuổi thường có bệnh mạch vành, suy tim, bệnh mạch máu não và bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính. 

3.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Tim mạch: viêm màng ngoài tim, suy tim ứ huyết, mạch máu dễ vỡ, rối loạn nhịp (rối 

loạn điện giải). Đặc biệt chú ý tăng huyết áp do bệnh mạch máu thận. Xét nghiệm: ECG 

chú ý phì đại thất trái, thiếu máu cơ tim, siêu âm tim tùy tình trạng bệnh nhân. 

- Hô hấp: Bệnh nhân có thể hút thuốc lá, có bệnh lý phổi như hen phế quản, bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính, xem xét hổ trợ hô hấp nếu cần. Phẫu thuật nội soi có thể gây các 

biến chứng hô hấp sau mổ. Xét nghiệm: Xquang ngực thẳng, xét nghiệm khác tùy tình 

trạng bệnh nhân. 

- Thận: giảm tưới máu thận và độ lọc cầu thận, suy thận. Xét nghiệm: BUN, creatinin, 

điện giải đồ. 
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- Huyết học: thiếu máu, hồng cầu giảm thời gian sống, giảm chức năng tiểu cầu. Bệnh 

đa hồng cầu có thể đi kèm ở những bệnh nhân thận đa nang, ung thư tế bào biểu mô 

thận. Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Tiếp tục các thuốc điều trị tăng huyết áp, dãn phế quản của bệnh nhân cho đến 

ngày mổ. Nếu bệnh nhân có lọc máu thì phải hỏi ngày lọc máu cuối cùng. 

 + Xét nghiệm: PT, PTT, công thức máu toàn bộ, ion đồ, đường huyết, độ lọc cầu 

thận (BUN, creatinin huyết tương, độ thanh thải creatinin), chức năng ống thận (khả 

năng cô đặc nước tiểu, mức độ tiết natri, tiểu đạm, cận lắng nước tiểu, thể tích nước 

tiểu), chụp hình bể thận có thuốc cản quang đường tĩnh mạch với chụp cắt lớp thận (xác 

định khối chiếm chỗ ở thận), siêu âm (phân biệt các khối nang đơn giản và u đặc), chụp 

động mạch (xác định thận phù hợp để ghép thận),  CT Scan, siêu âm tim và Xquang 

ngực tùy tình trạng bệnh. 

3.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ 

+ Các thiết bị theo dõi: Các thiết bị theo dõi cơ bản, catheter động mạch, đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm để đánh giá tình trạng thể tích dịch cơ thể, nhất là các bệnh 

nhân lớn tuổi có bệnh lý khác kèm theo. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: thiết bị giữ ấm bệnh nhân và làm ấm dịch truyền, thiết bị 

truyền dịch/máu nhanh nếu cần. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị 1 đường truyền 16-18G. 

 + Catheter động mạch và đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy tình trạng bệnh 

nhân . 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

- Tư thế: nằm nghiêng, lót gối dưới nách,  kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. Tránh 

kéo căng cánh tay quá mức vì có thể làm tổn thương đám rối cánh tay, dang tay quá mức 

(< 900). Kiểm tra lại mạch quay sau khi kê tay. Nâng đầu không đúng có thể gây hội 

chứng Horner sau mổ. Nghe lại phổi sau khi đặt tư thế, ống nội khí quản có thể di chuyển 

vào phế quản gốc trong lúc kê tư thế. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+  Các thuốc mê, tê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  
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+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

+ Cần dự trù 2 - 4 đơn vị hồng cầu lắng. 

- Phương pháp vô cảm: Gây tê vùng (gây tê tủy sống hoặc tê ngoài màng cứng T6-T8), 

gây mê toàn diện hoặc kết hợp cả hai. Gây mê toàn diện qua nội khí quản được ưu tiên 

lựa chọn vì tư thế nằm nghiêng gây nhiều biến đổi huyết động và thường khó chịu. 

+ Khởi mê:Các thuốc khởi mê thông thường. Thuốc nhóm á phiện có thể dùng vì 

chỉ một lượng nhỏ thuốc được thải ra ở dạng không đổi. Chống chỉ định dùng 

succinylcholin nếu có tăng kali máu. Atracurium được ưu tiên lựa chọn hơn rocuronium 

ở bệnh nhân suy thận.Dùng thuốc mê tĩnh mạch và thuốc dãn cơ không khử cực giúp 

khởi mê và đặt nội khí quản an toàn.  

+ Duy trì: Duy trì mê bình thường. Giữ nồng độ thán khí trong hơi thở ra (ETCO2) 

trong giới hạn bình thường. Nếu phải cắt xương sườn 11 bệnh nhân có thể bị tràn khí 

màng phổi, nên tránh dùng N2O. Duy trì lượng nước tiểu khoảng 0,5 – 1 ml/kg/giờ. 

+ Hồi tỉnh: Bệnh nhân có bệnh thận được xem như có dạ dày đầy nên rút nội khí quản 

tỉnh. Nếu bệnh nhân bị cơn tăng huyết áp kịch phát, thì cho thuốc dãn mạch để hạ áp. 

Nếu có giảm đau qua catheter ngoài màng cứng để giảm đau sau mổ trước khi kết thúc 

cuộc mổ. 

- Biến chứng: Tràn khí màng phổi, thủng cơ hoành, tổn thương tạng, chảy máu, hạ huyết 

áp do tư thế. 

3.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa ICU hoặc Săn sóc sau mổ tùy tình trạng bệnh. 

- Giảm đau: Giảm đau đa mô thức 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

+ Morphine tiêm tĩnh mạch, dò liều. 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng truyền tĩnh mạch hoặc do bệnh nhân 

tự điều khiển. 

 + Đối với bệnh nhân suy thận: normepiridin, là chất chuyển hóa chính của 

mepiridin, có thể tích tụ và gây giảm thông khí và co giật. 

- Biến chứng: tổn thương mắt nếu nằm sấp, tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, viêm 

phổi, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, hội chứng sau cắt thận (tổn thương rễ thần kinh L1 

gây đau, rối loạn cảm giác da). 
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- Xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, chụp X-quang ngực để đánh giá tràn dịch màng 

phổi hoặc phù phổi có thể xuất hiện sau khi cho một lượng lớn dịch lúc đặt tư thế nằm 

nghiêng, các xét nghiệm khác tùy tình trạng bệnh nhân. 

IV. CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC 

- Thường gặp ở bệnh nhân khoảng 40 – 80 tuổi, có nhiều bệnh lý đi kèm như: tăng huyết 

áp (10%), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (10%), bệnh mạch vành (10%), đái tháo đường 

(5%), suy thận (1%). Bệnh nhân cần được điều chỉnh tối ưu tình trạng bệnh lý đi kèm 

trước phẫu thuật. 

- Các triệu chứng u di căn bao gồm đau xương, sụt cân, xẹp đốt sống và suy thận cấp 

thứ phát do thận ứ nước hai bên. 

- Khoảng 20% nam giới sẽ bị phì đại tuyến tiền liệt lành tính và 9% bị ung thư tuyến 

tiền liệt. 

4.1 Đánh Giá Trước Mổ 

- Tim mạch: Tăng huyết áp và bệnh mạch vành hay gặp ở nhóm bệnh nhân này. Cần 

đánh giá khả năng gắng sức. Nếu bệnh nhân có đặt stent mạch vành và sử dụng kháng 

đông nên có kế hoạch thay đổi kháng đông phù hợp tình trạng bệnh nhân (hội chẩn bác 

sĩ tim mạch). Xét nghiệm: ECG, xét nghiệm khác tùy tình trạng bệnh. 

- Hô hấp: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thường gặp ở nhóm bệnh nhân này. Nếu bệnh 

nhân hút thuốc lá > 50 gói_năm hay có triệu chứng khó thở nên đo chức năng hô hấp và 

làm khí máu động mạch. Nếu khí máu động mạch và chức năng hô hấp bất thường nên 

xem xét tư thế bệnh nhân khi phẫu thuật cho đến khi tình trạng hô hấp được tối ưu. Khi 

phẫu thuật robot, tư thế Trendelenburg sẽ làm nặng thêm tình trạng hô hấp. Xét nghiệm: 

Chức nănghô hấp, xquang ngực thẳng, khí máu động mạch, xét nghiệm khác tùy tình 

trạng bệnh. 

- Thần kinh: tai biến mạch máu não, Alzheimer và các bệnh lý thần kinh khác cũng hay 

gặp ở nhóm bệnh nhân này. Cần đánh giá thần kinh, tri giác trước, trong và sau mổ. Nếu 

phẫu thuật robot, tư thế Trendelenburg và ứ thán khí sẽ gây tăng áp lực nội sọ và tăng 

áp lực nội nhãn. 

- Thận tiết niệu: Tình trạng tắc nghẽn mạn tính có thể gây suy thận. Bơm hơi kéo dài 

khi phẫu thuật robot có thể gây giảm dòng máu đến thận và thiểu niệu sau mổ. Xét 

nghiệm: BUN, creatinine. 
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- Khác: Viêm nhiều khớp có thể gây khó khăn khi kê tư thế phẫu thuật và gây tê. Tỷ lệ 

đái tháo đường tăng ở nhóm bệnh nhân này. 

- Chuẩn bị bệnh nhân: 

+ Tiếp tục các thuốc bệnh nhân đang sử dụng như: digitalis, lợi tiểu, ức chế beta, 

nitroglycerin, ... để ngăn các biến chứng tim mạch. An thần để giảm lo lắng trước mổ: 

midazolam 1-2 mg tiêm mạch. 

+ Thụt tháo có thể làm cho bệnh nhân bị mất nước. 

+ Xét nghiệm: PSA trong máu tăng đối với ung thư tiền liệt tuyến.BUN, creatinin, 

ion đồ, công thức máu toàn bộ, PT, PTT, nhóm máu và phản ứng chéo, siêu âm, các xét 

nghiệm khác tùy tình trạng bệnh nhân. 

24.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: 

+ Các thiết bị theo dõi: Các thiết bị theo dõi cơ bản, catheter động mạch, đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm để đánh giá tình trạng thể tích dịch cơ thể, nhất là các bệnh 

nhân lớn tuổi có bệnh lý khác kèm theo. 

+ Các thiết bị hỗ trợ: thiết bị giữ ấm bệnh nhân và làm ấm dịch truyền, thiết bị 

truyền dịch/máu nhanh nếu cần. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  

+ Chuẩn bị 1-2 đường truyền 16-18G. 

 + ± catheter động mạch, đường truyền tĩnh mạch trung tâm tùy tình trạng bệnh. 

+ Đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu. 

 + Dự trù máu. 

- Tư thế: Nằm ngửa, kiểm tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. Tránh dang tay quá mức (< 

900).  Phẫu thuật viên có thể cần dùng giá đỡ thận và để cho bệnh nhân nằm hơi nghiêng. 

Cần cho bệnh nhân nghiêng bên này bên kia để tạo phẫu trường tốt. 

- Thuốc và dịch truyền: 

+ Các thuốc mê, tê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  

+ Dịch truyềnNaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

+ Dùng liều nhỏ benzodiazepine tăng dần giúp bệnh nhân được thoải mái trong 

lúc chuẩn bị. 
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- Phương pháp vô cảm: Gây tê vùng (gây tê tủy sống hoặc gây tê ngoài màng cứng mức 

T6 - T8), gây mê toàn diện hoặc phối hợp cả hai. Nhưng gây mê toàn diện qua nội khí 

quản là phương pháp được ưu tiên lựa chọn. 

+ Khởi mê: khởi mê với các thuốc khởi mê thông thường. Bệnh nhân có thể bị 

mất nước nên cần bù đủ dịch trước khi khởi mê. Sau khi kê tư thế cần kiểm tra lại vị trí 

ống nội khí quản, tránh di lệch. 

+ Duy trì: duy trì mê với các thuốc thông thường. Bảo đảm ủ ấm cho bệnh nhân. 

Thông tiểu không được tiếp tục theo dõi trong lúc mổ, lượng máu mất khó đánh giá. Có 

thể cần dùng thuốc dãn cơ. 

+ Hồi tỉnh: Cho liều thuốc giảm đau sau mổ qua catheter ngoài màng cứng trước 

khi kết thúc cuộc mổ. Rút nội khí quản tùy theo sức khỏe chung của bệnh nhân, lượng 

máu mất và tình trạng chung sau phẫu thuật. 

- Biến chứng: hạ thân nhiệt, chảy máu, thuyên tắc khí. 

4.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa ICU hoặc Săn sóc sau mổ tùy tình trạng bệnh. 

- Giảm đau: Giảm đau đa mô thức 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

+ Morphine 0,01 – 0,02 mg/kg tiêm tĩnh mạch, dò liều (tăng liều mỗi 10-15 phút). 

 + Giảm đau qua catheter ngoài màng cứng truyền tĩnh mạch hoặc do bệnh nhân 

tự điều khiển. 

- Biến chứng: tổn thương thần kinh khi kê tư thế, thuyên tắc mạch, chảy máu. 

- Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, các xét nghiệm khác tùy tình trạng bệnh nhân. 
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 HƯỚNG DẪN GÂY MÊ HỒI SỨC KHÁC 

I. CẮT U TỦY THƯỢNG THẬN (PHEOCHROMOCYTOMA)  

Phẫu thuật điều trị 90%. Có khoảng 10% bệnh nhân có u hai bên. 

Sinh lý bệnh: pheochromocytoma là u có nhiều mạch máu với mô tủy nhiễm sắc của vỏ 

thượng thận chủ tiết norepinephrine nhưng cũng có epinephrine. U thường ở trong bụng 

[95%] nhưng cũng có thể ở các nơi khác mô nhiễm sắc phát triển. 10% bệnh nhân là u 

ác tính. Các u này có thể kết hợp với hội chứng tăng sản nhiều tuyến nội tiết. Thường là 

các bệnh nhân trẻ đến trung niên. Giải phóng catecholamine không phụ thuộc vào sự 

điều khiển của hệ thần kinh. 

Đánh giá trước mổ 

Bệnh sử và khám lâm sàng: 

- Hệ tim mạch: tăng huyết áp ác tính, rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim, hạ huyết áp tư thế 

đứng, giảm thể tích máu. Bệnh cơ tim do catecholamine, giảm nhạy cảm với 

catecholamine. 

- Hệ hô hấp: ít ảnh hưởng. 

- Hệ thần kinh: tai biến  mạch máu não do tăng huyết áp, nhức đầu, run, đổ mồ hôi , tăng 

huyết áp do bệnh thận, dãn đồng tử. 

- Thận: giảm chức năng do tăng huyết áp. 

- Hệ tiêu hóa: ít ảnh hưởng. 

- Hệ nội tiết: tăng đường huyết. 

Chuẩn bị bệnh nhân: 

Xét nghiệm: Công thức máu toàn bộ, thường tăng Hct. Ion đồ. ECG,  thường có phì đại 

thất trái và thay đổi sóng T không đặc hiệu. Siêu âm tim đánh giá chức năng thất trái. 

X-quang ngực – đánh giá bóng tim to. MRI hoặc CT Scan xác định vị trí u. 

Xét nghiệm tầm soát và loại trừ bệnh lý tuyến thượng thận khác: 

- Xét nghiệm máu: 

 Metanephrine 

 Aldosterone  

 Renin 

 Cortisol 

- Xét nghiệm nước tiểu 24h: 
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 Metanephrine 

 Cortisol 

Điều trị đặc biệt cho bệnh nhân pheochromocytoma: 

- Cần chuẩn bị tiền phẫu nhằm giảm tác dụng co mạch của catecholamine, tăng lưu 

lượng tuần hoàn, giảm nhịp tim nhanh và ngừa rối loạn nhịp. 

- Kiểm soát huyết áp và cơn tăng huyết áp bằng Phenoxylbenzamin hoặc ức chế 

alpha- adrenergic receptor  chọn lọc (doxazosin...) 7 - 14 ngày trước mổ. Ức chế 

bêta chỉ được cho sau khi đã cho ức chế alpha 2- 3 ngày. Có thể kèm các thuốc 

hạ áp khác. 

- Mục tiêu (càng nhiều tiêu chuẩn tiên lượng càng tốt): HA ≤ 120/80 mmHg ít nhất 

trong 24 giờ; hạ huyết áp tư thế thường có, nhưng HA tư thế đứng không thấp 

hơn 80/45 mmHg; không quá 5 ngoại tâm thu thất mỗi phút, không thay đổi trên 

ECG 1 đến 2 tuần). 

Chuẩn bị phòng mổ 

Các thiết bị theo dõi: thiết bị theo dõi căn bản, HA động mạch xâm lấn, catheter tĩnh 

mạch trung tâm, ống thông tiểu. 

Các thiết bị hỗ trợ khác: các dụng cụ để đặt tư thế, có thể nằm tư thế cắt thận, hoặc nằm 

sấp thế dao gấp, phụ thuộc vào vị trí rạch da: đường giữa bụng, đường dưới sườn, đường 

cong phía sau hoặc đường xéo hông lưng. 

Thuốc: 

Truyền dịch liên tục,  nitroprusside, phentolamine và esmolol để điều trị tăng huyết áp 

nặng và nhanh tim do sờ chạm vào u. Hạ huyết áp sau khi cột tĩnh mạch cung cấp máu 

cho u có thể điều trị với phenylephrine, dopamine và dịch truyền. 

Truyền dịch: thiếu nước trước mổ do bệnh nhân thường thiếu dịch trong lòng mạch. Có 

thể mất dịch vào khoang thứ ba và mất máu; dùng dung dịch đẳng trương. 

Máu: xác định nhóm máu và làm phản ứng chéo với hai đơn vị hồng cầu lắng. 

Tủ thuốc mê chuẩn: có sẵn thuốc cấp cứu, vận mạch để điều trị nhanh chóng như 

lidocaine, nitroglycerine, nitroprusside, esmolol, phenylephrine… Cần có sẵn bơm tiêm 

để tiêm truyền chính xác liều lượng. 

Theo dõi quanh mổ và phương pháp vô cảm 
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Khởi mê: cần thực hiện chậm có kiểm soát để tránh phản ứng hệ thống thần kinh giao 

cảm đối với đèn soi thanh quản. Bệnh nhân có thể được điều trị trước bằng esmolol. 

Tránh dùng thuốc gây phóng thích histamine, ketamin hoặc thuốc ly giải giao cảm. 

Duy trì: tránh dùng halothan do gây kích thích cơ tim. Dùng isoflurane hoặc sevoflurane 

với thuốc á phiện đường tĩnh mạch. Có thể kết hợp gây tê ngoài màng cứng nhưng tránh 

dùng epinephrine trong lúc thử liều test. 

Hồi tỉnh: cần chú ý là tình trạng huyết động không ổn định. 

Biến chứng sau mổ 

Mức catecholamine có thể về bình thường sau vài ngày. Tràn khí màng phổi, hạ đường 

huyết, rối loạn chức năng tim, có thể có hội chứng giảm  adrenocorticoid. 

II. CẮT TUYẾN GIÁP  

- Hội chứng cường giáp do tuyến giáp tăng tiết quá mức T3 và T4. Cắt không hoàn toàn 

tuyến giáp được dùng để điệu trị hội chứng cường giáp như một phương pháp điều trị 

thay thể thuốc kéo dài. Cắt rộng nhưng không hoàn toàn tuyến giáp giúp giảm bệnh ở 

đa số bệnh nhân.  

- Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nữ nhiều hơn nam khoảng 8 lần, bệnh có thể lành tính 

hay ung thư, bệnh nhân có thể có nhiều bệnh lý nội tiết khác đi kèm. 

- Cường giáp có thể do nhiều bệnh lý như bệnh Grave, ung thư giáp, bướu giáp đa nhân, 

u tiết TSH (hiếm) hay quá liều hormone tuyến giáp. Triệu chứng thường gặp có thể gồm: 

mệt mỏi, đổ mồ hôi, tăng thân nhiệt, tăng nhịp tim và huyết áp, sụt cân hoặc tăng cân. 

2.1 Đánh Giá Trước Mổ: 

- Tim mạch: đánh giá nhịp tim, huyết áp và khoảng 10 -40% bệnh nhân bị rung nhĩ. 

Nhịp tim bình thường khi nghỉ giuasp xác định bệnh nhân đã sẵn sàng cho phẫu thuật. 

Nếu bệnh nhân cần phẫu thuật cấp cứu, có thể sử dụng thuốc ức chế beta để giảm biến 

chứng. Xét nghiệm: ECG, siêu âm tim tùy tình trạng bệnh. 

- Hô hấp: sờ tuyến giáp để xác định kích thước và mối liên hệ với khí quản.  

- Thần kinh-cơ: Tay ấm và ẩm, căng thẳng, lo lắng, run. Tỷ lệ yếu cơ tăng cao, sụt cân 

và bệnh cơ. Xét nghiệm: CK, myoglobin niệu. 

- Khác: thiếu máu, giảm tiểu cầu, tiêu chảy có thể gặp. Xét nghiệm: Tổng phân tích tế 

bào máu, điện giải đồ và đông máu. 

- Chuẩn bị bệnh nhân:  
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 + Thuốc: Tiếp tục thuốc kháng giáp, duy trì tình trạng bình giáp và kiểm soát 

tuần hoàn tăng động. Có thể dùng propylthiouracil, methimazole, kali iode và thuốc ức 

chế bêta giao cảm. 

 + Cho thuốc tiền mê đầy đủ để ngăn ngừa tăng hoạt động giao cảm. Tránh dùng 

thuốc kháng cholinergic (do sẽ làm tăng nhịp tim).  

+ Xét nghiệm: Công thức máu toàn bộ, ion đồ, đường huyết và BUN, creatinine, 

Ca2+, FT3, FT4 và TSH, ECG, X quang ngực có thể chụp hình để thấy khí quản và tuyến 

giáp. 

+ Chức năng tuyến giáp phải bình thường và nhịp tim dưới 85 lần/phút. Nếu 

huyết áp tâm thu trên 140 mmHg và nhịp tim trên 100 lần/phút nên xem xét hoãn mổ và 

tiếp tục kháng giáp. Nếu nhịp tim nhanh và tuần hoàn không ổn định có thể hoãn mổ. 

2.2 Trong Mổ: 

- Chuẩn bị phòng mổ: Các thiết bị theo dõi cơ bản, máy theo dõi độ dãn cơ (TOF-Watch). 

- Chuẩn bị bệnh nhân: Đặt 1 đường truyền 18-20 G. 

- Tư thế: nằm ngửa, tay khép hai bên, đặt một cái gối nhỏ dưới vai để ngửa cổ ra, kiểm 

tra và lót các điểm tì, bảo vệ mắt. 

- Thuốc và dịch truyền:  

+ Các thuốc mê tiêu chuẩn và thuốc cấp cứu thường dùng.  

+ Dịch truyền: NaCl 0,9%, Lactated Ringer, Acetate Ringer, Ringerfundin... Cần 

làm ấm dịch truyền. 

- Phương pháp vô cảm: Gây tê hoặc gây tê toàn diện qua nội khí quản cầnđạt độ mê đủ 

sâu để ngăn ngừa đáp ứng giao cảm quá mức với các kích thích phẫu thuật và tránh dùng 

các thuốc kích thích hệ thần kinh giao cảm. Phương pháp gây mê được ưu tiên lựa chọn 

hơn. 

+ Khởi mê: Nếu tuyến giáp ảnh hưởng đến đường thở có thể đặt nội khí quản tỉnh 

qua ống soi mềm. Lidocaine và thuốc á phiện có thể cho trước khi soi thanh quản để 

giảm bớt đáp ứng hệ thần kinh giao cảm khi đặt nội khí quản. Có thể dùng thuốc mê hơi 

để tăng thêm độ mê trước khi đặt nội khí quản. Thuốc dẫn đầu được chọn là thiopental 

hoặc propofol, tránh dùng ketamin. Thuốc dãn cơ không khử cực tác dụng ngắn được 

ưu tiên lựa chọn.  

+ Duy trì: Khuyến cáo dùng thuốc mê hơi hoặc thuốc á phiện kết hợp với N2O 

để làm giảm đáp ứng của hệ thần kinh giao cảm với kích thích phẫu thuật. Theo dõi và 
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lập lại dãn cơ với sự hướng dẫn của máy đô độ dãn cơ. Nếu bệnh nhân không đạt được 

tình trạng bình giáp, nên duy trì thuốc ức chế bêta. Điều trị tăng huyết áp với thuốc tác 

dụng trực tiếp. Theo dõi nhiệt độ và EtCO2 là dấu chỉ điểm cơn bão giáp với tình trạng 

tăng chuyển hoá.  

+ Hồi tỉnh: Nếu hóa giải dãn cơ, kết hợp thuốc kháng acetylcholinesterase và 

glycopyrrolate hơn là atropine, vì ít tác dụng làm tăng nhịp tim. Rút nội khí quản khi 

bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn với đầy đủ phản xạ bảo vệ.  

2.3 Sau Mổ: 

- Theo dõi tại khoa Săn sóc sau mổ tùy tình trạng bệnh. 

- Giảm đau: 

 + Paracetamol ± nefopam, tramadol. 

 + ± opioid uống. 

+ Giảm đau opioid do bệnh nhân tự điều khiển (PCA) hoặc truyền tĩnh mạch liên 

tục. 

- Biến chứng: tổn thương thần kinh quặt ngược, chèn ép khí quản, hình thành khối máu 

tụ, suy tuyến cận giáp hoặc cơn bão giáp có thể xuất hiện trong mổ nhưng thường từ 6 -

18 giờ đầu sau mổ (sốt cao, vã mồ hôi, ói mửa, hốt hoảng, mạch rất nhanh, huyết áp tăng 

sau đó giảm, có thể trụy tim mạch).  
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 GÂY MÊ TRÊN BỆNH NHÂN CÓ DẠ DÀY ĐẦY 

I. KHUYẾN CÁO NHỊN ĂN UỐNG TRƯỚC GÂY MÊ 

Bảng khuyến cáo nhịn ăn uống trước phẫu thuật, thủ thuật có gây mê: 

(không áp dụng cho các bệnh nhân có các tình trạng có thể ảnh hưởng đến trống 

dạ dày, thể tích dịch dạ dày: mang thai, béo phì, đái tháo đường, thoát vị hoành, bệnh lý 

trào ngược dạ dày thực quản, tắc ruột, bệnh cấp cứu, ống nuôi ăn đường ruột, bệnh nhân 

dự đoán đường thở khó) 

Độ tuổi Chất lỏng 

trong (giờ) 

Sữa mẹ (giờ) Sữa, bữa ăn nhẹ 

(giờ) 

Thức ăn dầu mỡ,  

bữa ăn chính (giờ) 

Nhũ nhi > 2 > 4 > 6 > 8 

Trẻ em > 2 > 4 > 6 > 8 

Người lớn > 2  > 6 > 8 

> 2, có nghĩa là trước phẫu thuật ít nhất > 2 giờ. (tương tự > 4, > 6, > 8). 

Chất lỏng trong: nước trắng, nước ép trái cây xay nhuyễn (không có bã, không kèm 

sữa). Tuy nhiên, để dễ kiểm soát, nên dặn bệnh nhân chỉ uống nước trắng nếu bệnh 

nhân không hiểu rõ ràng. Chất lỏng trong: không bao gồm rượu, bia và các chất có 

chứa cồn. 

Sữa (không phải sữa mẹ) bao gồm: sữa công thức, sữa động vật, sữa đậu nành. 

Bữa ăn nhẹ: bao gồm 1 lát bánh mì phết bơ, hoặc thức ăn làm từ hạt ngũ cốc; kèm nước 

là các loại chất lỏng trong như trên. Không bao gồm: thịt, cá, thức ăn chiên xào, dầu 

mỡ, các thức uống có cồn, hoặc kẹo. 

Bữa ăn chính: khuyến khích chế độ ăn dễ tiêu hóa. Hạn chế thịt, cá, thức ăn chiên xào 

và dầu mỡ. 

2. Kỹ thuật đặt nội khí quản nhanh: 

a. Chỉ định: Bệnh nhân có nguy cơ hít sặc bao gồm những người đã ăn no trước gây 

mê, phụ nữ mang thai, và ở những bệnh nhân tắc ruột, béo phì, hoặc bệnh lý trào ngược. 

b. Kỹ thuật:  

Chuẩn bị dụng cụ cần thiết bao gồm: máy hút; các lưỡi đèn soi thanh quản khác 

nhau (Macintosh và Miller ); ống NKQ nhiều cỡ, trong đó có một ống kích thước nhỏ 

hơn so với bình thường. 
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Một người phụ giúp có thể ép sụn nhẫn hiệu quả. 

Bệnh nhân được cho thở oxy 100% lưu lượng cao trong 3 đến 5 phút (denitrogenation). 

Hoặc 4 nhịp thở gắng sức với oxy 100% cũng đạt được kết quả gần như tương tự nếu 

thời gian không cho phép. Bệnh nhân ngửa cổ ở tư thế đặt NKQ. Sau khi tiêm tĩnh mạch 

thuốc khởi mê (ví dụ, thiopental, propofol, hoặc ketamine ), lập tức tiêm ngay 

succinylcholine ( 1-1,5 mg/kg ) hoặc rocuronium ( 1,2 mg/kg), người phụ giúp sẽ đè ép 

sụn nhẫn, tạo ra hiệu quả nén và làm tắc thực quản (thủ thuật Sellick). Động tác này làm 

giảm nguy cơ trào ngược thụ động của dịch dạ dày vào hầu họng và có thể giúp nhìn rõ 

dây thanh âm hơn. Tuy nhiên, khi xảy ra hiện tượng nôn, không nên sử dụng thủ thuật 

này, bởi vì áp lực cao có thể làm tổn thương thực quản. Không nên nỗ lực thông khí cho 

bệnh nhân bằng mặt nạ. Đặt nội khí quản thường có thể được thực hiện trong vòng 30 

đến 60 giây. Ép sụn nhẫn được duy trì cho đến khi đặt nội khí quản được xác định thành 

công. 

Nếu cố gắng đặt nội khí quản không thành công, ép sụn nhẫn nên được duy trì liên 

tục trong suốt các lần đặt đặt nội khí quản tiếp theo và bệnh nhân sẽ được thông khí qua 

mặt nạ.  
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 KHỞI MÊ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN 

SỐC NHIỄM KHUẨN 

Nguy cơ khi khởi mê đặt nội khí quản trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn: 

Bệnh nhân (BN) sốc nhiễm khuẩn có rất nhiều thay đổi sinh lý. Những thay đổi 

này cần được chú trọng khi đánh giá những đặc tính của thuốc khởi mê dự định dùng. 

BN trong tình trạng này có nguy cơ cao bị mất bão hòa oxy. Có báo cáo cho rằng 

ở những BN nguy kịch có thể bị mất bão hòa oxy trong vòng 23 giây sau ngưng thở. 

Chiến lược đặt ống NKQ cần đánh giá nguy cơ này trong trường hợp dùng thuốc dãn cơ 

phối hợp với thuốc khởi mê. 

Các BN sốc nhiễm khuẩn có huyết động không ổn định. Theo định nghĩa, những 

BN này có tình trạng tụt HA không đáp ứng với bù dịch. Các thuốc khởi mê có thể làm 

tình trạng không ổn định này nặng hơn cần được xem xét lại cẩn thận. Việc sử dụng các 

thuốc khởi mê làm giảm cung lượng tim nên được suy tính cẩn thận trước khi dùng. Sốc 

nhiễm khuẩn và nhiễm trùng nặng gây ức chế cơ tim. Vài thuốc khởi mê cũng có khả 

năng ức chế cơ tim như vậy. 

Chuyển hóa của thuốc khởi mê cũng cần được xem xét. Sốc nhiễm khuẩn có thể 

biểu hiện suy chức năng cơ quan kết hợp, có khả năng tác động đến sự chuyển hóa của 

thuốc khởi mê. Tổn thương cơ quan cần được xem xét, đặc biệt suy gan và suy thận. 

Khởi mê đặt ống NKQ ở BN sốc nhiễm khuẩn là một trong những thách thức  mà 

người gây mê hồi sức phải đối mặt. Riêng việc đáp ứng khi đặt NKQ đã liên quan tới 

những thay đổi sinh lý học rõ rệt. Việc thực hiện thủ thuật này trên BN có huyết động 

kém, suy hô hấp và nguy cơ tiềm tàng suy các cơ quan có thể hết sức khó khăn. 

Chọn lựa thuốc khởi mê để đặt nội khí quản: 

Đặt NKQ trên BN sốc nhiễm khuẩn là tình huống khởi mê đặc biệt. Với BN đang 

có rối loạn suy cơ quan, việc khởi mê có thể làm nặng nề thêm các rối loạn, nhất là về 

mặt huyết động. Thuốc lý tưởng để khởi mê là thuốc có thời gian khởi phát ngắn để 

không làm chậm việc đặt ống NKQ.  

Người gây mê cần biết rõ tác dụng phụ của thuốc khởi mê, cơ chế tác dụng, chuyển 

hóa và thời gian tác dụng của thuốc. Những kiến thức này quan trọng như kỹ năng đặt 

ống NKQ. Việc đặt NKQ trong tình huống bất lợi có thể nặng thêm với sự chọn lựa 

thuốc khởi mê không phù hợp. 
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Nhìn chung, thuốc có thời gian tác dụng ngắn và khởi phát nhanh, bảo tồn các 

thông số huyết động và ít tác dụng bất lợi là những mấu chốt để thành công.  

Tất cả các thuốc khởi mê đều làm rối loạn thêm huyết động tùy mức độ. Đối với 

sốc nhiễm khuẩn và nhiễm trùng nặng, Ketamine và Etomidate là những chọn lựa khởi 

mê tốt nhất hiện tại. Ketamine và Etomidate biểu hiện sự an toàn như nhau cho phần lớn 

các bệnh nhân nguy kịch kể cả sốc nhiễm khuẩn.  

Việc đề nghị sử dụng Etomidate có thể gây ra vài tranh cãi. Tác dụng suy thượng 

thận của thuốc này đã được mô tả rõ ràng trong tài liệu sách vở. Có báo cáo etomidate 

ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong chu phẫu, có báo cáo không ảnh hưởng. Tuy vậy, những 

nghiên cứu đa trung tâm chỉ ra Etomidate  ít tác động đến tỉ lệ tử vong. Để khởi mê 

nhanh, chắc chắn mà không đe dọa rối loạn huyết động trong thời điểm quan trọng, 

Etomidate là một lựa chọn phù hợp mục đích này. 

Thuốc khác được dùng tốt trong khởi mê cho BN sốc nhiễm khuẩn và nhiễm trùng 

nặng là Ketamine. Ketamine bảo tồn các phản xạ đường thở, tăng HA và kháng lực 

mạch máu hệ thống, dãn phế quản. Do sự tiêu thụ oxy cơ tim tăng, Ketamine có thể ít 

được lựa chọn trên bệnh nhân có bệnh lý mạch vành. 

Cần thận trọng xem xét và sử dụng hợp lý các thuốc an thần trong các tình huống 

lâm sàng cụ thể. Trong trường hợp cần sử dụng thêm các thuốc khác, nên ưu tiên dùng 

những thuốc tác dụng nhanh với tác dụng ngắn và ít tác dụng phụ nhất. 

Tóm lại, khởi mê với đặt ống NKQ ít thay đổi huyết động nhất trên bệnh nhân sốc 

nhiễm khuẩn là một kỹ năng vô cùng quan trọng, trong đó lựa chọn thuốc phù hợp có ý 

nghĩa rất đáng kể. Người gây mê giỏi có thể tạo ra cả một sự khác biệt trong việc đối 

phó với tình huống khó khăn này. 
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 GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT 

Chiến lược giảm đau sau phẫu thuật: 

- Thông tin và giáo dục bệnh nhân 

- Giảm đau trước khi đau (giảm đau bảo vệ) 

- Giảm đau đa phương thức  

- Kỹ thuật giảm đau (tê ngoài màng cứng, tê tủy sống, tê cạnh cột sống, tê thần kinh 

ngoại vi, bệnh nhân tự kiểm soát đau PCA) 

- Giảm tác dụng phụ (morphine +++) 

- Phác đồ giảm đau cho từng loại phẫu thuật 

- Ngừa tăng đau / Đau mạn tính 

- Phục hồi chức năng sau mổ 

Phân loại mức độ đau theo phẫu thuật và điều trị 

 

Các nhóm thuốc giảm đau thường dùng 

 Đường cho thuốc  Cơ chế tác dụng  Lưu ý khi sử 

dụng  

Thuốc tê (bupivacaine, 

levobupivacaine, 

ropivacaine, lidocaine)  

Ngoài màng cứng/ 

tủy sống, thần kinh 

ngoại vi, TDD 

Ức chế kênh natri  Hạ HA, liệt vận 

động, độc tính cơ, 

toàn thân (co giật, 
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loạn nhịp tim, 

ngừng tim) ở liều 

cao  

Opioids (fentanyl, 

sufentanil, morphine...)  

NMC/TS, TM, TB, 

TDD 

Đồng vận thụ thể  

µ  

An thần, buồn 

nôn, nôn, ngứa, ức 

chế hô hấp, ức chế 

miễn dịch  

Paracetamol  Uống, TM  Chưa rõ  Độc tính gan, suy 

gan ở liều cao, 

tăng nhạy cảm  

NSAIDS  (celecoxib, 

ibuprofen, ketorolac)  

Uống, TM  Ức chế COX  Kích thích dạ dày-

ruột, ức chế tiểu 

cầu, suy thận, biến 

chứng tim mạch, 

tăng nhạy cảm  

Gabapentinoids 

(gabapentin, 

pregabalin)  

Uống  Ức chế kênh natri 

lệ thuộc điện thế  

An thần, phù 

ngoại vi, giảm liều 

khi suy thận  

Đồng vận 2 

(clonidine, 

dexmedetomidine)  

Uống, TM  Đồng vận 2  An thần, hạ huyết 

áp, chậm nhịp tim  

Nefopam  Uống, TM Chưa rõ Chóng mặt, buồn 

ngủ, nhịp tim 

nhanh, buồn nôn, 

bí tiểu… Thận 

trọng khi BN suy 

gan, suy thận. 

Giảm đau đa phương thức: hơn 125 cách phối hợp trên lâm sàng: 
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PCEA: patient-controlled epidural analgesia, PCRA: patient-controlled regional 

analgesia. 
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 NGỘ ĐỘC THUỐC TÊ 

I. NHẬN BIẾT SỚM CÁC DẤU HIỆU 

1. Các dấu hiệu ngộ độc thần kinh trung ương: 

- Trạng thái kích thích: lo âu, hoang mang, giật cơ, động kinh 

- Trạng thái suy giảm nhận thức: lơ mơ, ngủ gà, hôn mê hoặc ngưng thở 

- Không đặc hiệu: vị kim loại, tê quanh miệng, nhìn đôi, ù tai, chóng mặt 

2. Các dấu hiệu ngộ độc hệ tim mạch: 

- Lúc đầu có thể có tình trạng tăng động: tăng HA, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp 

thất 

- Sau đó diễn tiến tụt HA, block dẫn truyền, nhịp chậm hoặc ngưng tim 

- Rối loạn nhịp thất: nhịp nhanh thất, xoắn đỉnh, rung thất 

II. XỬ TRÍ NGAY LẬP TỨC 

- Ngưng thuốc tê 

- Gọi giúp đỡ 

- Kiểm soát đường thở: thông khí với oxy 100%, đặt NKQ nếu cần 

- Lập đường truyền nếu chưa có 

- Kiểm soát cơn co giật bằng benzodiazepine, thiopental. TRÁNH dùng Propofol ở 

những bệnh nhân có tình trạng tim mạch không ổn định 

1. XỬ TRÍ LOẠN NHỊP TIM 

- Thường khó khăn và có thể kéo dài 30-45 phút do thuốc tê tan trong mỡ nhiều nên 

cần thời gian dài để tái phân bố thuốc 

- Nếu ngưng tim: Cấp cứu hồi sinh tim phổi  

- TRÁNH các thuốc vasopressin, thuốc ức chế kênh calci, thuốc chẹn beta và thuốc 

tê 

- GIẢM LIỀU Adrenaline đến <1 mcg/kg  

- Nếu rối loạn nhịp thất: sử dụng Amiodarone 

- NHŨ DỊCH LIPID 20%  

- 1,5 ml/kg bolus mạch trên 01 phút sau đó truyền liên tục 0,25 ml/kg/phút  

- SAU 5 PHÚT nếu tình trạng tim mạch vẫn không ổn định, lặp lại liều bolus tối đa 

02 lần, cách nhau 5 phút 
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- Tiếp tục liều duy trì như trên, chỉ gấp đôi liều duy trì 0,5 ml/kg/phút nếu huyết áp 

vẫn thấp. 

- Khi tình trạng tim mạch ổn định, vẫn phải tiếp tục truyền ít nhất 10 phút nữa. 

III. THEO DÕI 

- Tiếp tục theo dõi ít nhất 12 giờ sau khi tình trạng ổn định 

- Theo dõi amylase máu trong 02 ngày để loại trừ viêm tuỵ cấp 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, “Checklist for 

treatment of local anesthetic systemic toxicity”, 2012. 
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 SỐC PHẢN VỆ TẠI PHÒNG MỔ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Phản ứng phản vệ là một phản ứng quá mẫn toàn thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính 

mạng. Tỷ lệ gặp phản ứng phản vệ tại phòng mổ ước tính là 1/10 000 – 20 000 ca gây 

mê-tê. 

II. YẾU TỐ THUẬN LỢI 

- Tiền sử dị ứng với thuốc hoặc thức ăn, mổ nhiều lần, bệnh tiêu đại thực bào hệ 

thống và phù mạch di truyền.  

- Sử dụng các thuốc giãn cơ, kháng sinh (hay gặp nhất là họ beta-lactam), latex, 

chlohexidine, các dung dịch keo, các thuốc nhuộm xanh (isosulfan), Heparine, 

Protamine và Oxytocin 

- Rocuronium và Suxamethonium 

III. CHẨN ĐOÁN 

- Các triệu chứng da, niêm mạc, hạn chế hô hấp, bất ổn huyết động: không đặc hiệu 

- Cần phải nghĩ đến phản ứng phản vệ khi:  

 Tụt HA dai dẳng không đáp ứng với thuốc vận mạch mà không lý giải được;  

 Thông khí khó khăn mà không lý giải được kèm theo co thắt phế quản.  

- Phản ứng phản vệ có thể được phân loại dựa trên lâm sàng thành 4 mức theo Theo 

Ring và Messmer 

Độ 

nặng 
Tóm tắt 

Dấu hiệu và triệu chứng đặc 

hiệu 

Độ 1 Các triệu chứng da niêm mạc Ban đỏ da, mẩn ngứa, phù mạch 

Độ 2 Triệu chứng ở nhiều cơ quan 

Các triệu chứng da niêm mạc 

Co thắt phế quản 

Tụt HA 

Độ 3 
Triệu chứng ở nhiều cơ quan 

đe dọa tính mạng 

Loạn nhịp tim, suy tuần hoàn 

Co thắt phế quản 

Có thể có dấu hiệu trên da 

Độ 4 Ngừng tuần hoàn Ngừng tim 
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IV. XỬ TRÍ TỨC THÌ 

- Ngưng ngay các thuốc nghi ngờ 

- Kiểm soát hô hấp, thở oxy lưu lượng cao 

- Adrenaline tiêm TM dò liều, cân nhắc truyền TM liên tục với liều 0,05-

0,4mcg/kg/phút khi cần 

- Hồi sức truyền dịch:  20ml/kg lặp lại cho đến khi thấy có hiệu quả tăng HA 

- Nếu nghi ngờ Rocuronium và Vecuronium: hoá giải với Sugammadex 

- Tụt HA kéo dài: Noradrenaline, Metaraminol hoặc Vasopressin.  

- Co thắt phế quản: Salbutamol đường TM 

- Nếu BN ngưng tim: cấp cứu hồi sinh tim phổi 

Độ nặng Liều Adrenaline người lớn Liều Adrenaline trẻ em 

Độ 1-2 5-20 mcg TM 1-5   mcg/Kg TM 

Độ 3 100 – 200 mcg IV 5-10 mcg/Kg TM 

Độ 4 01 mg IV 0,01 mg/Kg TM 

Không có 

ven 

10 mcg/Kg TB 

(Tối đa 500 mcg) 

<12 tuổi: 300 mcg TB 

<6 tuổi:   150 mcg TB 
 

V. XỬ TRÍ SAU CƠN PHẢN VỆ 

- Kết thúc cuộc mổ nhanh nhất có thể.  

- Theo dõi hậu phẫu ở phòng HSTC, ngay cả khi BN có đáp ứng tốt với điều trị: ít 

nhất 6-8 giờ 

- Cân nhắc các thăm dò khác như khí máu, chức năng gan thận để đánh giá mức độ 

tổn thương do giảm tưới máu tạng.  

- Các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán: 

 Định lượng Tryptasa toàn phần trong máu, β-tryptase đặc hiệu hơn trong 

phản vệ và có thể chỉ định nếu sẵn có.  

 Định lượng Histamine máu, Nồng độ Histamine trong nước tiểu trong 24 giờ 

có giá trị đặc hiệu với phản ứng phản vệ và có thể được chỉ định nếu có sẵn.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. World Federation of Science of Anesthesiologist, “An update on perioperative 

anaphylaxis”, 2016 
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CHƯƠNG VII: 

NỘI KHOA 

  



 

 

216 

 

 BỆNH THẬN MẠN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

    Suy thận mạn (STM) là tình trạng chức năng thận suy giảm mạn tính kéo dài 

hàng tháng cho đến hàng năm và không hồi phục. Ngày nay người ta sử dụng danh từ 

bệnh thận mạn (CKD) để có đánh giá tốt hơn giúp điều trị sớm các loại bệnh thận. 

1. Định nghĩa (theo KDOQI 2002). 

- Tổn thương thận kéo dài ≥ 3 tháng, bao gồm bất thường về cấu trúc và chức năng 

của thận, có hoặc không kèm giảm độ lọc cầu thận, biểu hiện bằng bất thường về bệnh 

học hoặc các xét nghiệm của tổn thương thận (bất thường xét nghiệm máu, nước tiểu 

hoặc hình ảnh học thận)  

- Độ lọc cầu thận (GFR) < 60 ml/ phút/ 1,73 m2 da  ≥ 3 tháng có hay không kèm tổn 

thương thận. 

2. Các giai đoạn bệnh thận mạn 

Xác định giai đoạn của bệnh thận mạn chủ yếu dựa vào độ lọc cầu thận. 

Bảng 1 : Các giai đoạn bệnh thận mạn (Phân chia dựa theo độ lọc cầu thận 

ước đoán từ công thức MDRD hoặc từ độ thanh lọc creatinine ước đoán từ  

Cockcroft- Gault) 

Giai đoạn Mô tả GFR (ml/phút/1,73m2) 

1 Tổn thương thận với GFR bình thường 

hoặc tăng 

≥90 

2 Tổn thương thận với GFR giảm nhẹ 60–89 

3a 
GFR giảm trung bình 

45-59 

3b 30-45 

4 GFR giảm nặng 15–29 

5 Suy thận <15 
 

Bệnh thận mạn giai đoạn 1 và 2 chẩn đoán khi có sự hiện diện cùng với, bất thường 

trong hình ảnh học hay có kèm albumin niệu vi lượng hay đại lượng 
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Bảng 2 :phân độ nguy cơ bệnh thận mạn theo KDIGO 2012 

 Albumin niệu kéo dài (Tỉ lệ 

albumin/creatinine) (mg/g) 

A1 A2 A3 

Bình 

thường  

tăng nhẹ 

Tăng 

trung bình 

Tăng 

nhiều 

< 30 30-300 > 300 

P
h

â
n

 l
o

ạ
i 

th
eo

 e
G

F
R

 

(m
l/

p
h

/1
,7

3
) 

G1 Bình thường hoặc 

tăng 

≥ 90 Thấp* TB* Cao* 

G2 Giảm nhẹ 60-89 Thấp* TB* Cao* 

G3a Giảm nhẹ  trung 

bình 

45-59 TB* Cao* Cao* 

G3b Giảm trung bình đến 

nặng 

30-44 Cao* Rất cao* Rất cao* 

G4  Giảm nặng 15-49 Rất cao* Rất cao* Rất cao* 

G5 Suy thận ≤ 15 Rất cao* Rất cao* Rất cao* 
 

Bảng 3: Tần suất theo dõi 

(*) Nguy cơ bệnh thận tiến 

triển 
Tần suất khám bệnh mỗi năm 

Thấp Ít nhất 1 lần/ năm 

Trung bình Ít nhất 2 lần/năm 

Cao Ít nhất 3 lần/năm 

Rất cao Ít nhất 4 lần /năm 
 

3.  Nguyên nhân 

Ba nguyên nhân chính của STM là bệnh tiểu đường, bệnh cầu thận và tăng huyết 

áp, chiếm hơn 70% các nguyên nhân gây suy thận. 

Các nguyên nhân khác gây suy thận bao gồm: Bệnh nang thận, bất thường đường 

tiết niệu bẩm sinh, các bệnh miễn dịch hệ thống, sỏi hệ niệu, u xơ tiền liệt tuyến, nhiễm 

trùng tiểu tái phát nhiều lần… 
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Bảng 4: Phân loại nguyên nhân bệnh thận mạn (Theo KDIGO 2012). 

Nguyên nhân Bệnh thận nguyên phát Bệnh thận thứ phát  

Bệnh cầu thận Viêm cầu thận tăng sinh khu 

trú hoặc lan tỏa, VCT liềm, 

FSGS, MGN, MCD 

ĐTĐ, Bệnh tự miễn, Nhiễm 

trùng, Thuốc, Bệnh lý ác tính 

(kể cả amyloidosis) 

Bệnh ống thận 

mô kẽ 

NTT, sỏi, tắc nghẽn Nhiễm trùng, tự miễn, 

sarcoidosis, thuốc, độc chất 

môi trường (chì, aristolochic 

acid), bệnh ác tính (đa u tủy) 

Bệnh mạch máu Viêm mạch máu thận ANCA, 

loạn sản xơ cơ 

XVĐM, THA, Thiếu máu cục 

bộ, thuyên tắc cholesterol, 

viêm mạch máu hệ thống, 

huyết khối vi mạch,  

Bệnh nang thận 

và di truyền 

Loạn sản thận, Bệnh nang tủy 

thận, podocytopathy 

Bệnh thận đa nang, Hội chứng 

Alport, Bệnh Fabry 
 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

a. Hỏi bệnh sử: hỏi bệnh liên quan đến việc phát hiện và đánh giá mức độ các nguyên 

nhân của bệnh thận mạn. Mức creatinin cơ bản trước khi đến khám. Tiền căn đã chẩn 

đoán bệnh thận mạn, đái tháo đường, tăng huyết áp. 

b. Khám lâm sàng: đo mạch, huyết áp, cân nặng, chiếu cao, nhiệt độ; Tình trạng dư nước 

hoặc thiếu nước; Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu; Các triệu chứng của các bệnh lý 

có thể đi kèm STM: suy tim, tai biến mạch máu não,… 

c. Xét nghiệm: 

- Xét nghiệm nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu, cặn Addis, đạm niệu, creatinine niệu 

24 giờ. 

- Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận: BUN, creatinine. 

- Các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, X quang hệ niệu không cản quang 

KUB, X quang hệ niệu có cản quang UIV. 

2. Chẩn đoán xác định 

a. Tầm soát bệnh thận mạn 

- Xác định nhóm bệnh nhân có yếu tố nguy cơ bệnh thận mạn: 
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o Các yếu tố nguy cơ liên quan đến lâm sàng: tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh lý miễn 

dịch, nhiễm trùng hệ thống, nhiễm trùng tiểu, sỏi hệ niệu, bệnh lý ác tính, phục hồi 

sau suy thận cấp, tiếp xúc với một số loại thuốc có nguy cơ, nhẹ cân khi sinh. 

o Các yếu tố nguy cơ liên quan đến môi trường, xã hội: người lớn tuổi, thu nhập thấp, 

văn hóa thấp, một số chủng tộc đặc biệt có nguy cơ. 

- Xét nghiệm đánh giá chức năng thận: BUN, creatinine. 

- Xét nghiệm nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu, định lượng albumine/creatinine. 

- Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm thận. 

b. Chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạn: dựa theo bảng phân chia giai đoạn 

c. Chẩn đoán nguyên nhân bệnh thận mạn 

- Bệnh thận do đái tháo đường: đường huyết, HbA1c. 

- Bệnh thận không do đái tháo đường: 

o Bệnh cầu thận: phân tích nước tiểu, đạm niệu 24 giờ, cặn Addis, sinh thiết thận. 

o Bệnh mạch máu thận: siêu âm thận, mạch máu, CTScan, MRA mạch máu thận. 

o Bệnh ống thận mô kẽ: ion đồ máu, ion đồ nước tiểu. 

o Bệnh nang thận, sỏi thận: siêu âm thận, KUB, UIV, CTScan 

d. Chẩn đoán tốc độ tiến triển bệnh thận mạn: dựa vào các đánh giá theo thời gian, xác 

định các yếu tố thúc đẩy bệnh thận mạn tiến triển. 

Các yếu tố thúc đẩy bệnh thận mạn tiến triển: 

- Hoạt hóa hệ renin-angiotensin-aldosteron làm tăng áp lực cầu thận và xơ hóa. 

- Thiếu ôxy đến thận: tăng sản xuất các gốc tự do và tăng tỷ lệ chết theo quy trình của 

tế bào biểu mô ống thận. 

- Rối loạn chuyển hóa các chất Calcium, phospho làm tăng vôi hóa mạch máu. 

- Tăng stress oxy hóa do các nguyên nhân kể trên, tăng nồng độ các sản phẩm chuyển 

hóa của glycation, thiếu oxid nitric làm tăng thiếu oxy đến thận. 

- Tăng huyết áp hệ thống làm tăng áp lực vi cầu thận. 

- Tình trạng viêm do các bệnh lý miễn dịch làm tăng quá trình xơ hóa, tạo các gốc tự 

do và thiếu oxy mô. 

e. Chẩn đoán biến chứng bệnh thận mạn: thiếu máu, loạn dưỡng xương, rối loạn tiêu 

hóa, rối loạn chuyển hóa, rối loạn nội tiết, rối loạn chuyển hóa năng lượng ở cơ, rối 

loạn thần kinh, tâm thần, bệnh lý tim mạch, bệnh lý ác tính. 
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3.  Chẩn đoán phân biệt: cần phân biệt với tổn thương thận cấp, là tình trạng chức năng 

thận có thể hồi phục sau một thời gian bị giảm. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị nguyên nhân 

Kiểm soát tốt nguyên nhân bệnh thận mạn giúp giảm các tác nhân làm giảm chức 

năng thận. 

2. Ngăn chặn tiến triển đến suy thận 

a. Mục tiêu điều trị 

Ở những bệnh nhân có creatinine máu trên 1,5mg% hoặc đạm niệu trên 500mg/ngày: 

cần kiểm soát huyết áp ở mức dưới 130/80mmHg và đạm niệu dưới 0,3g/24 giờ. 

b. Điều trị 

Kiểm soát huyết áp 

- Các loại thuốc thường dùng: thuốc ức chế men chuyển (ACEI), thuốc ức chế thụ 

thể angiotensin (ARB), thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế Calcium, thuốc ức chế thụ thể 

adrenergic, thuốc tác động hệ adrenergic trung ương, thuốc dãn mạch. 

- Ưu tiên nhóm ức chế men chuyển / nhóm ức chế thụ thể angiotensin, đặc biệt ở 

nhóm có tiểu đạm. Chú ý kiểm tra ion đồ đề phòng kali máu cao. 

- Thuốc lợi tiểu không chỉ làm giảm huyết áp mà còn làm giảm tỷ lệ tử vong do các 

biến chứng tim mạch ở các bệnh nhân tăng huyết áp vô căn. Tác dụng bảo vệ thận 

không được xác định, tuy nhiên, trong một số nghiên cứu phối hợp với thuốc ức chế 

men chuyển cho thấy có khả năng bảo vệ thận. Nếu GFR dưới 30 – 40ml/phút: có thể 

cần phải làm tăng liều lợi tiểu. 

- Thuốc ức chế Calcium không phải là thuốc ưu tiên sử dụng để kiểm soát huyết áp. 

Chỉ nên sử dụng thuốc ức chế Calcium khi đã sử dụng ACEI/ARB+lợi tiểu. Nhóm 

thuốc ức chế Calcium chưa chứng minh được khả năng bảo vệ thận vượt trội hơn tác 

dụng của hạ áp. 

- Nhóm thuốc ức chế beta: hiệu quả bảo vệ thận ngoài tác dụng hạ áp chưa được 

chứng minh, hiệu quả bảo vệ thận không bằng nhóm ức chế men chuyển ở bệnh nhân 

không tiểu đường, nhưng ảnh hưởng tốt trên một số vấn đề tim mạch đi kèm. 

Kiểm soát lipid máu 

- Lipid máu nên được kiểm tra thường xuyên trong các đợt tái khám. 
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- Nếu triglycerid trên 500mg%: thay đổi lối sống và xem xét sử dụng nhóm fibrate. 

Thuốc fibrate thường dùng fenofibrate. Nếu suy thận giai đoạn cuối, ưu tiên: 

Gemfibrozil. 

- Nếu LDL trong khoảng 100-129mg% sau hơn 3 tháng thay đổi lối sống : thuốc 

được khuyến cáo sử dụng đầu tiên: nhóm statin. 

- Nếu LDL trên 130mg%: khởi đầu nhóm statin cùng lúc thay đổi lối sống. 

Điều trị đái tháo đường 

- Chế độ ăn 

 Protein 0,75g/kg/ngày cho bệnh thận mạn giai đoạn 1 – 3. 

 Protein 0,3-0,6g/kg/ngày cho bệnh thận mạn giai đoạn 4,5. 

 Ở những bệnh nhân có mức tiểu đạm nhiều, lưu ý tính lượng đạm mất trong 

nước tiểu 24 giờ và bổ sung thêm lượng đạm mất này vào khẩu phần ăn hàng 

ngày. 

- Năng lượng: 30kg/kg/ngày cho giai đoạn 4-5 và cao hơn cho các giai đoạn sớm 

hơn. 

- Vai trò keto acid theo như một số nghiên cứu có thể giúp giảm tốc độ giảm GFR 

tốt hơn so với các amino acid thiết yếu. 

 Ngưng hút thuốc lá. 

 Kiểm soát tình trạng béo phì: 

 Chế độ ăn ít năng lượng. 

 Tập thể dục. 

3. Điều trị các biến chứng 

a. Điều trị biến chứng thiếu máu 

- Hemoglobin bình thường, theo Hematology – Berliner: 

 Nam: ≥  14g/dL 

 Nữ: ≥  12g/dL 

- Bắt đầu điều trị thuốc tạo máu đối với bệnh nhân bệnh thận mạn khi hemoglobin 

giảm xuống dưới 11g/dL (110g/L). 

- Hemoglobin tối ưu đối với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chưa biết rõ. 

- The National Kidney Foundation’s (NKF) Kidney Disease Outcome Quality 

Initiative (KDOQI) hướng dẫn điều trị thiếu máu (2006) khuyến cáo rằng hemoglobin 

cho bệnh nhân lọc máu cần giữ ở mức > 11g/dL (110g/L). 
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- Điều chỉnh nâng cao hemoglobin đến mức bình thường  không được khuyến cáo 

vào thời điểm này. 

b. Cách dùng 

- Bổ sung sắt đường uống hoặc đường tĩnh mạch khi thiếu sắt. 

- Dùng thuốc tạo máu tiêm dưới da có thể cải thiện được hiệu quả điều trị, do đó có 

thể giảm liều cần thiết với mong muốn tăng giá trị hemoglobin tương ứng. 

- Tuy nhiên, đại đa số các bệnh nhân CTNT tiếp tục được điều trị qua đường tĩnh 

mạch. Lý do chính có lẽ là khó chịu với các mũi tiêm dưới da. Đối với bệnh nhân thẩm 

phân phúc mạc, tiêm dưới da là chủ yếu trong điều trị. 

c. Liều dùng 

     Liều khởi đầu 

- Một cách lý tưởng, điều trị thuốc tạo máu nên khởi đầu ở giai đoạn bệnh thận mạn 

trước khi vào bệnh thận mạn giai đoạn cuối. 

- Nếu điều trị khởi đầu cho bệnh nhân đã lọc máu rồi, liều khởi đầu thích hợp của 

thuốc tạo máu cho bệnh nhân CTNT là Erythopoietin: 4.000 – 6.000UI x 3 lần mỗi 

tuần và cho bệnh nhân TPPM là 8.000UI một lần một tuần;Methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta( Mircera): 50-100 ucg/ 2-4 tuần. 

- Chọn lựa liều khởi đầu dựa vào: 

 Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. 

 Nồng độ Hb lúc bắt đầu điều trị. 

- Nên tránh sự gia tăng Hb quá mức vì điều này có thể dẫn đến nguy cơ làm nặng 

thêm tình trạng tăng huyết áp. 

- Liều thuốc tạo máu thay đổi rất lớn giữa bệnh nhân này với bệnh nhân khác và 

giữa các vùng khác nhau trên thế giới. 

- Liều khác nhau này là do mục đích khác nhau để đạt được Hb chuẩn 2000UI - 

12.000 UI/ tuần. 

- Sau đó, giảm liều 25% khi nồng độ Hb đạt đến 12g/dL hoặc nồng độ Hb tăng > 

1g/dL trong mỗi 2 tuần lễ. 

Đáp ứng liều đầu và hiệu quả ổn định 

- Suốt giai đoạn đầu điều trị, Hb nên được kiểm tra mỗi 1 - 2 tuần và liều thuốc tạo 

máu nên được hiệu chỉnh nếu cần thiết. 
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- Giai đoạn đáp ứng kém (blunted) thường do sự giảm Fe. Một khi mục tiêu Hb đã 

đạt được, Hb nên được kiểm tra mỗi 2 – 4 tuần. Suốt giai đoạn duy trì này, liều của 

thuốc tạo máu nên điều chỉnh dựa trên những thay đổi Hb. 

- Đáp ứng của bệnh nhân với thuốc tạo máu nên được đánh giá liên tục. Một số lớn 

bệnh nhân sẽ có đáp ứng tốt với Hb > 11g/dL và liều thuốc tạo máu < 5.500UI x 3 lần 

mỗi tuần. Ngược lại, một số bệnh nhân lại đề kháng với điều trị - đáp ứng kém với 

thuốc tạo máu. Các bệnh nhân này cần được đánh giá toàn bộ về nguyên nhân đề kháng 

thuốc tạo máu. Các bệmh nhân còn lại thì có đáp ứng ở mức độ trung bình. 

d. Điều trị loạn dưỡng xương 

Mục tiêu 

- Xét nghiệm Ca, P, PTH mỗi 3 tháng. 

Bảng 5 : Giá trị Ca, P, PTH khuyến cáo theo giai đoạn bệnh thận mạn 

Các giá trị khuyến cáo 

Giai đoạn 

CKD 

GFR 

(mL/phút/1.73m2) 

Phosphor 

(mg/dL) 

Calcium 

(mg/dL) 

Ca x P PTHi 

(pg/mL) 

3 30 – 59 2,7 – 4,6 8,4 – 10,2  35 – 70 

4 15 – 29 2,7 – 4,6 8,4 – 10,2  70 – 110 

5 < 15, lọc máu 3,5 – 5,5 8,4 – 9,5 < 55 150 - 300 
 

Biện pháp 

Bảng 6 : Khuyến cáo sử dụng thuốc điều trị rối loạn Ca x P 

Thuốc Mục tiêu Lợi ích Nguy cơ 

Ca2+ Tăng lượng Ca ăn 

vào 

Hồi phục, duy trì 

lượng Ca trong cơ 

thể 

Tăng Calcium huyết 

Vitamin D Bổ sung vitamin D Giảm tổng hợp 

PTH 

Tăng Calcium huyết 

Giảm nồng độ 

PTH trong máu 

Tăng Phospho máu 

 Vôi hóa Calcium 

ngoài xương / mạch 

máu 

Calcium carbonate 

Calcium acetate 

Giảm hấp thu PO4 ở 

ruột 

Kiểm soát nồng 

độ PO4 trong máu 

Tăng Calcium huyết 

Tăng phospho máu 

Vôi hóa Calcium 

ngoài xương / mạch 

máu 
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Aluminum 

hydroxide 

Aluminum 

carbonate 

Giảm hấp thu PO4 ở 

ruột 

Kiểm soát nồng 

độ PO4 trong máu 

Ngộ độc nhôm 

Sevelamer HCl Giảm hấp thu PO4 ở 

ruột 

Kiểm soát nồng 

độ PO4 trong máu 

Toan chuyển hóa 

Lanthanum 

carbonate 

Giảm hấp thu PO4 ở 

ruột 

Kiểm soát nồng 

độ PO4 trong máu 

 

Cinacalcet HCl Tăng độ nhạy cảm 

ở thụ thể Calcium ở 

tuyến cận giáp 

Ức chế tiết PTH Giảm Calcium máu 

Giảm nồng độ 

PTH trong máu 

 

 

e. Điều trị biến chứng tim mạch 

Biện pháp chung: Thay đổi lối sống 

- Hướng đến chỉ số BMI bình thường. 

- Chế độ hạn chế muối và acid béo bão hòa. 

- Tăng vận động. 

- Ngưng hút thuốc lá. 

- Kiểm soát đường huyết tốt. Mục tiêu HbA1c < 7%. 

- Uống rượu chừng mực 

Điều trị tăng huyết áp 

- Mục tiêu: huyết áp dưới 130/80mmHg. 

- Ưu tiên sử dụng liều tối đa ức thuốc chế men chuyển và/hoặc thuốc ức chế thụ thể 

angiotensin ở bệnh nhân tiểu đạm hoặc đái tháo đường. Theo dõi chức năng thận và 

kali máu. Giảm liều hoặc ngưng thuốc nếu kali máu tăng trên 5,5Eq/L hoặc GFR giảm 

hơn 30% so với mức cơ bản. 

Điều trị vôi hóa mạch máu 

Mục tiêu: 

- Phosphop < 4,9mg/dL 

- Calcium < 9,5mg/dL (2,37mmol/L) 

- Tỷ số Phospho x Calcium < 55 

Điều trị 

- Chế độ ăn:  

 Phospho: 800 – 1000mg/ngày 

 Calcium: 1500 – 2000mg/ngày 

- Thuốc: Vitamin D 
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f. Điều trị và phòng ngừa toan chuyển hóa 

- Sử dụng Natri bicarbonate (truyền tĩnh mạch hoặc uống tùy theo chỉ định) để giữ 

bicarbonate huyết thanh ở khoảng 22mmol/L. Kiểm soát tốt nhiễm trùng. 

4. Phòng ngừa các biến chứng và các tổn thương thận tiếp theo 

a. Phòng ngừa kali máu 

- Chế độ ăn giảm trái cây và nước trái cây. 

- Kiểm soát và phòng ngừa toan chuyển hóa. 

- Sử dụng thuốc lợi tiểu quai. 

- Tránh sử dụng NSAIDs và đặc biệt nhóm ức chế COX II. 

- Xem xét ngưng nhóm thuốc ức chế men chuyển hoặc nhóm ức chế thụ thể 

angiotensin. 

- Sử dụng các thuốc kết hợp kali đường ruột: kayexalate. 

b. Phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng 

- Ăn uống vệ sinh và môi trường sống sạch sẽ. 

- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng. 

- Chích ngừa tích cực: viêm gan siêu vi B, phế cầu, cúm. Nếu được chích ngừa viêm 

gan siêu vi A, uốn ván, varicella, Haemophilus influenzae. 

c. Phòng ngừa bệnh thận do thuốc cản quang 

- Chỉnh liều thuốc theo mức độ suy thận 

d. Điều trị thay thế thận 

- Mục tiêu: điều trị hội chứng urê huyết cao, kiểm soát cân bằng nước, điện giải. 

- Chỉ định: khi độ lọc cầu thận dưới 15ml / phút. 

- Các phương pháp: ghép thận, thẩm phân phúc mạc định kỳ, chạy thận nhân tạo định 

kỳ. 

5. Theo dõi và tái khám 

- Tái khám định kỳ hàng tháng. 

- Chuyển bác sĩ chuyên khoa thận khám khi độ thanh lọc creatinine ≤  30 ml/phút. 

- Giải thích các phương pháp điều trị thay thế thận và có hướng mổ tạo shunt động 

tĩnh mạch tay trước khi bệnh nhân chọn phương pháp chạy thận nhân tạo. 
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 TỔN THƯƠNG THẬN CẤP 
I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa 

Tổn thương thận cấp là một hội chứng biểu hiện bằng sự suy giảm nhanh chóng 

độ lọc cầu thận trong vài giờ hay vài ngày gây hậu quả là sự ứ lại các chất thải của 

nitrogen, ure, creatinin trong máu; rối loạn thể tích dịch ngoại bào; rối loạn điện giải 

kiềm toan và cân bằng nội mô. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

Triệu chứng lâm sàng cơ bản của tổn thương thận cấp là sự giảm số lượng nước 

tiểu do suy giảm mức lọc cầu thận. 

Ngoài ra người bệnh có các triệu chứng lâm sàng khác nhau tùy thuộc vào các 

nguyên nhân gây suy thận cấp, phải  khai thác tiền sử và khám lâm sàng để có chẩn đoán 

nguyên nhân gây ra tình trạng tổn thương thận cấp. Ví dụ: 

- Nhiễm khuẩn huyết: đã tiến hành các thủ thuật xâm lấn trước đó, có dấu hiệu của 

các nhiễm trùng là đường vào của nhiễm khuẩn huyết. Biểu hiện sốt cao lạnhrun… 

- Giảm thể tích tuần hoàn : Biểu hiện bệnh tiêu hóa như xuất huyết, tổn thương da 

như bỏng, sau phẫu thuật trong thời gian gần đây, nhiễm trùng huyết, sau 

chấnthương… 

- Tắc nghẽn đường niệu gây ứ nước bể thận niệu quản: có tiền sử bệnh tiết niệu, 

sinh dục hoặc ung thư vùngchậu 

- Ngộ độc thuốc hoặc các chấtkhác: Suy tim, suy gan, ung thư, bệnh mạchmáu… 

2. Cận lâm sàng 

a. Sinh hóa 

- Xét nghiệm nước tiểu: làm thường qui ở tất cả các người bệnh tổn thương thậncấp. 

- Xét nghiệm huyết học như công thức máu, tỷ lệ Prothrombin, IRN… rất cần thiết 

trong tình trạng đánh giá tổn thương thận cấp có liên quan đến thiếu máu do xuất huyết 

hay tan huyết, các trường hợp xuất huyết do giảm tiểu cầu, huyết khối, viêm tắcmạch… 

- Xét nghiệm điện giải đồ trong đó đặc biệt chú ý tình trạng tăng Kali máu để có chỉ 

định điều trị kịp thời. 
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- Xét nghiệm các chỉ số amylase, b2-microglobulin… là những chỉ số theo dõi cho 

sự bài tiết nước tiểu của protein trọng lượng phân tử nhỏ mà có thể dễ dàng lọc bởi cầu 

thận và tái hấp thu của ống bình thường. Tăng bài tiết nước tiểu của các protein này có 

thể phản ánh tình trạng rối loạn chức năng ống thận và có thể là một dấu hiệu của tổn 

thương thận cấp. 

- Xét nghiệm hỗ trợ tiếp theo cho chẩn đoán tổn thương thận cấp là đo nồng độ natri 

hoặc sự bài tiết của natri trong nước tiểu. 

- Xét nghiệm ure, creatinin… có biểu hiện triệu chứng suy giảm chức năng thận tùy 

theo giai đoạn bệnh. 

b. Siêu âm 

- Tìm các nguyên nhân gây bế tắc sau thận, khảo sát chủ mô thận, độ phân biệt tủy 

vỏ… 

3. Chẩn đoán xác định 

- Dựa vào lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng từ đó xác định cho được tình 

trạng dư nước, hoặc thiếu nước, hoặc tình trạng tắc nghẽn. 

Bảng 1 : Chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp dựa vào tiêu chuẩn RiFLE của 

Bellomo B và cs. 

Phân loại Độ lọc cầu thận và creatinin 

huyết thanh 

Thể tích nước tiểu 

Risk  

(nguy cơ) 

Creatinin huyết thanh tăng x 

1,5 lần 

Độ lọc cầu thận giảm > 25% 

Giảm < 0,5ml/kg/giờ x 6 

giờ 

Injury  

(tổn thương) 

Creatinin huyết thanh tăng x 2 

lần 

Độ lọc cầu thận giảm > 50% 

Giảm < 0,5ml/kg/giờ x 12 

giờ 

Fallure  

(suy thận) 

Creatinin huyết thanh tăng x 3 

lần 

Độ lọc cầu thận giảm > 75% 

Creatinin huyết thanh > 4mg% 

và tăng cấp > 0,5mg% 

Giảm < 0,5ml/kg/giờ x 24 

giờ 

Lost (mất 

chức năng 

thận) 

Suy thận cấp kéo dài trên 4 tuần 

End Stage Suy thận giai đoạn cuối 
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4. Chẩn đoán phân biệt 

Bảng 2 : Chẩn đoán phân biệt tổn thương thận cấp trước thận và tại thận 

Chỉ số TRƯỚC THẬN TẠI THẬN 

ALTT / nước tiểu 500mOsm/kg H2O < 250mOsm/kg H2O 

ALTT  nước tiểu / 

ALTT máu 

> 1,5 1 – 1,5 

Na / nước tiểu <  10mEq/L >  20mEq/L 

FENa <  1% >  1% 

Creatinin NT / Creatinin 

máu 

>  40 <  20 

BUN / Creatinin máu >  20 < 10 - 15 

Trụ Trụ hyaline hoặc (-) Trụ hạt, trụ hồng cầu, 

trụ bạch cầu 
 

Trong đó phân suất bài tiết Natri  (Frational excreted sodium) tính theo công thức: 

FENa = 
𝑈 (𝑁𝑎)𝑥 𝑃 (𝑐𝑟)𝑥 100

𝑃 𝑁𝑎) 𝑥 𝑈 (𝑐𝑟)
 

a. Suy thận mạn với suy thận cấp: suy thận mạn thường có: 

- Lâm sàng: thiếu máu, tăng huyết áp 

- Trên siêu âm kích thước 2 thận nhỏ, mất cấu trúc vỏ tủy. nước tiểu có đạm, trụ niệu. 

b. Trường hợp BUN hoặc creatinin có thể tăng nhưng không thay đổi độ lọc cầu 

thận 

- Tăng BUN máu: ăn nhiều Protein, truyền nhiều dịch Amino acid, chảy máu dạ dày 

ruột, tình trạng dị hóa (catabolic), sử dụng Corticoid, sử dụng Tetracycline. 

- Tăng Creatinin máu: tăng ly giải cơ, giảm thải creatinin ở ống lượn xa do thuốc 

Cimetidin, Trmethoprime. 

c. Trường hợp độ lọc cầu thận giảm nhưng BUN, creatinin không tăng đáng kể:  

- Giảm khối lượng cơ ở người già, suy dinh dưỡng, bệnh gan. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc điều trị 

- Suy thận cấp trước thận cần thiết phải giải quyết bệnh lý nguyên nhân. 

- Suy thận cấp tại thận cần được điều trị bảo tồn và điều trị các biến chứng do tăng urê 

máu. 

- Suy thận cấp sau thận cần sớm hội chẩn ngoại khoa để giải quyết nguyên nhân. 
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2. Suy thận cấp trước thận 

Trong STC trước thận hầu hết các trường hợp đều do các bệnh lý ngoài thậngây 

ra, do đó điều thiết yếu nhất trong điều trị là giải quyết các bệnh lý nguyên nhân này. 

Có 3 cơ chế cần được điều chỉnh: 

a. Giảm thể tích tuần hoàn trong các trường hợp sau 

- Mất máu cấp gây sốc: khi chưa có sẵn máu, dịch truyền nên sử dụng là dịch NaCl 

0,9%. 

- Mất dịch do thận hoặc không do thận (tiêu hóa, da, hô hấp,…) bị STC trước thận dùng 

NaCl 0,9% 

- Mất dịch do tái phân phối gây STC trước thận: trong tình huống này cần điều trị với 

truyền tĩnh mạch albumine ít muối (salt poor albumine) 50g/ngày + Furosemide tĩnh 

mạch. 

b. Các tình huống giảm cung lượng tim: 

- Suy tim ứ huyết: điều trị bao gồm lợi tiểu + dãn mạch ngoại vi (ức chế men chuyển) + 

trợ tim. Tuy nhiên đôi khi không hiệu quả thì phải cho chạy thận nhân tạo với siêu lọc. 

- Các tình huống giảm cung lượng tim có hay không quá tải thể tích tuần hoàn như: chèn 

ép màng tim cấp, thuyên tắc động tĩnh mạch phổi, nhồi máu cơ tim cũng có thể gây 

STC trước thận. điều trị: giải quyết bệnh cơ bản là chính. 

c. Giảm kháng mạch hệ thống 

- Nguyên nhân thường gặp nhất là nhiễm trùng huyết, cung lượng tim tăng trong giai 

đoạn sớm sau đó giảm. Xử trí: truyền NaCl 0,9%. 

- Xơ gan, suy gan mất bù trừ có thể bị STC trước thận nhất là khi lạm dụng thuốc lợi 

tiểu. Điều trị: kết hợp chọc tháo dịch báng (4-6 lít/ngày cho đến khi hết dịch báng) + 

truyền tĩnh mạch albumine (40g cho mỗi lần chọc tháo dịch báng). 

1. Suy thận cấp sau thận:  

- Hội chẩn với chuyên khoa ngoại để giải quyết nguyên nhân 

2. Suy thận cấp tại thận (hoại tử ống thận cấp – HTOTC) 

a. Điều trị HTOTC trong giai đoạn khởi đầu 

Bước 1: Loại bỏ ngay các nguyên nhân đưa đến HTOTC 

- Đối với nhóm nguyên nhân độc chất: Ngưng ngay hoặc giảm liều đối các loại thuốc 

không thể ngưng đột ngột được và nếu có thể loại bỏ ra khỏi cơ thể các thuốc hay độc 

chất (thuốc ức chế men chuyển, cycloporine, paraquat…). 
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- Đối với nguyên nhân thiếu máu gây HTOTC: điều trị hồi phục tuần hoàn hữu hiệu (bù 

hoàn nước, điện giải…) và cải thiện tưới máu thận (dùng Dopamin liều thấp 1 – 3 

mg/kg/phút) là mục tiêu hàng đầu. 

Bước 2: Trong trường hợp STC do thiếu máu cần phân biệt giữa STC trước thận và tại 

thận chúng ta sử dụng các Test (test nước, test lasix, text Mannitol). Các test này có 

thể giúp chuyển STC thể thiểu niệu thành thể không thiểu niệu. 

- Test nước: trong giai đoạn đầu của suy thận nên truyền dịch, truyền máu, bảo đảm đủ 

dịch, nâng huyết áp, duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm 10cmH2O. 

- Test Lasix: nếu sau khi truyền đủ dịch mà nước tiểu < 40ml/giờ thì test Lasix: tiêm 

tĩnh mạch 80-240mg lasix chậm trong 10-30 phút, có thể lập lại mỗi 4-6 giờ (liều tối 

đa 1.000mg/ngày). Lasix liều quá cao(>1.000mg/ngày) sẽ gây điếc. Sau test lasix nếu 

nước tiểu < 50ml/2 giờ hoặc < 200ml/24 giờ có nghĩa Lasix không có đáp ứng, nên 

ngưng sử dụng. Nếu có đáp ứng thì phải cho Lasix với liều giảm dần trong vòng 24 

giờ sau đó, sao cho lượng nước tiểuduy trì 1 lít/ngày. 

3. Điều trị HTOTC trong giai đoạn thiểu / vô niệu 

a. Điều chỉnh rối loạn nước, điện giải, kiềm toan 

Cân bằng nước: Trung bình lượng nước nhập/ngày = thể tích nước tiểu 24 giờ + 400ml 

hoặc dựa vào CVP sao cho CVP = 8 – 10cmH2O 

Cân bằng điện giải: 

- Na+: Lượng Na+ nhập = lượng Na+ mất qua nước tiểu + Natri mất đi qua đường khác 

(nếu có). 

- K+: Ngưng các nguồn kali ngoại nhập (thuốc, thức ăn…), loại bỏ các mô hoại tử, máu, 

nhiễm trùng, làm giảm thoái biến đạm nội sinh. Tăng kali máu: điều trị bằng 

Kayexalate (sodium polystyrene sulfonate), sorbitol, glucose 20% + insulin, sodium 

bicarbonate, Calcium gluconate theo phác đồ điều trị tăng kali máu. 

- Ca++ máu: trong suy thận cấp thường gây hạ Calci máu, nếu có triệu chứng cơn tetany 

điều trị bằng Calcium gluconate tĩnh mạch. 

Rối loạn toan kiềm: dự trữ kiềm cần đạt mứ 16 – 18mEq/L. Điều trị toan chuyển hóa 

khi sodium bicarbonate < 15mMol/L hay pH < 7,2. 

b. Điều trị các biến chứng do hội chứng urê huyết cao: 

Biến chứng tim mạch: 
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- Suy tim, tăng huyết áp thường do truyền dịch quá tải. Ngoài ra, suy tim còn do rối loạn 

nhịp tim, suy mạch vành hay nhồi máu cơ tim trên người già, thuyên tắc động mạch 

phổi. Điều trị nội khoa chỉ có hiệu quả khi kết hợp với chạy thận nhân tạo. 

- Viêm màng ngoài tim: nếu xảy ra chỉ điều trị được với thận nhân tạo và kết hợp với 

corticoid nếu thận nhân tạo không đủ hiệu quả. 

Biến chứng tiêu hóa: 

- Xuất huyết tiêu hóa chiếm tỉ lệ 10% - 30% trường hợp thường gặp trong STC sau chấn 

thương hoặc hậu phẫu. Viêm loét đa ổ dạ dày, tá tràng, ruột do stress và urê máu tăng 

cao là nguyên nhân chính và có tỉ lệ tử vong rất cao. Vì thế, những trường hợp STC 

nặng nên lọc thận phòng ngừa để giảm bớt xác suất bị xuất huyết tiêu hóa. 

- Điều trị: dùng thuốc ức chế anti H2 hoặc thuốc ức chế bơm proton cho đến khi ổn định, 

tuy nhiên kết hợp với chạy thận nhân tạo tích cực vẫn là biện pháp tốt nhất. 

Các biến chứng khác: đặc biệt là bội nhiễm xảy ra trong 50% - 90% các trường hợp và 

chiếm tỉ lệ 50% - 70% các trường hợp tử vong, sử dụng kháng sinh để điều trị cần 

điều chỉnh liều lượng để phù hợp với mức độ suy thận. 

c. Dinh dưỡng: chế độ dinh dưỡng ít đạm, ít kali, giàu calo, đủ vitamin mục đích 

đủ cung cấp calories để tránh dị hóa và giảm sự sản xuất ra những chất thải nitơ. Tổng 

số calori: 1.800 – 2.000 Kcalo/ngày (Đạm: 0,5g/kg/ngày; Đường: 100g/ngày; Muối: 

1-2g/ngày) 

d. Lọc máu: có thể sử dụng HD hoặc CRRT tùy tình trạng bệnh. 

Chỉ định tuyệt đối khi bệnh nhân có: Hội chứng urê huyết cao, viêm màng ngoài tim, 

biến chứng thần kinh (hôn mê, co giật, động kinh), phù phổi cấp, STC đi kèm với 

bệnh lý cơ bản nặng (ngộ độc thuốc, bỏng, tai biến sản phụ khoa…), BUN ≥ 

100mg%, Creatinin ≥ 10mg%. 

Chỉ định tương đối: thiểu niệu, vô niệu >24g khi điều trị bảo tồn các biến chứng dưới 

đây không hiệu quả: quá tải tuần hoàn, tăng kali máu, toan máu nặng, hạ Natri máu 

nặng (Na < 120mEq/L). 

4. Điều trị HTOTC trong giai đoạn phục hồi 

a. Giai đoạn phục hồi chưa hoàn toàn: đảm bảo cân bằng đủ nước và điện giải. 

- Chế độ ăn uống: năng lượng cung cấp 35 – 50 Kcalo/kg cân nặng/ngày. Protein 0,6 – 

0,8g/kg cân nặng/ngày, loại có giá trị dinh dưỡng cao (thịt nạc, trứng, sữa).  
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- Dịch truyền: nếu bệnh nhân chưa ăn uống được, trong 3 – 5 ngày đầu phải truyền 

dịch nuôi dưỡng (Glucose ít nhất 100g/ngày). 

b. Giai đoạn phục hồi hoàn toàn: duy trì chế độ ăn hạn chế đạm vừa phải 1g/kg/ngày, 

ăn tương đối lạt, tránh mỡ động vật, không dùng các thuốc độc với thận. 

 

5. Phòng ngừa tổn thương thận cấp, trong một số nguyên nhân đặc biệt: 

a. Aminoglycoside: 

- Xảy ra trong 20% trường hợp sử dụng, xuất hiện từ ngày thứ 5 –ngảy thứ 10 sau sử 

dụng, độc tính thận của Aminoglycoside có thể còn tiếp tục từ vài tuần đến vài tháng 

sau ngưng thuốc, thường âm ỉ, không triệu chứng.  

- Nhũng yếu tố tăng nguy cơ độc thận do Aminoglycoside gồm: lớn tuổi, bênh thận đã 

biết, giảm thể tích nội mạch, dùng kèm với các thuốc khác (lợi tiểu, cephalosporin, 

vancomycin), dùng kéo dài, nồng độ thuốc cao, khoảng cách giữa hai đợt điều trị dưới 

2 tháng, hạ huyết áp. 

- Bệnh nhân cần được kiểm tra chức năng thận từ ngày thứ 5 sau sử dụng 

- Nên sử dụng một lần ngày để giảm độc tính hơn sử dụng cách ngày(giảm ½ liều) 

- Cần định lượng nồng độ thuốc ( khi sử dụng liều 1 lần/ngày) sau khi thuốc được sử 

dụng trên 48h. 

- Hạn chế sử dụng thuốc nếu còn sự lựa chọn khác, nếu phải sử dụng, nên ngưng sử 

dụng sớm nhất có thể. 

- Một số trường hợp cẩn lọc máu 1 thời gian. 

Bảng 3 : Khuyến cáo sử dụng thuốc kháng sinh theo chức năng thận 

THUỐC Liều 

(mg/kg) 

Clearance Creatinin (ml/p1,73m2da) 

>60 40-59 20-39 <20 

Amikacin 15 Mỗi 

24h 

Mỗi 36h Mỗi 48h Không khuyến 

cáo 

Gentamicine 5-7 Mỗi 

24h 

Mỗi 36h Mỗi 48h Không khuyến 

cáo 

Neltimicine 5-7 Mỗi 

24h 

Mỗi 36h Mỗi 48h Không khuyến 

cáo 

Tobramycin 5-7 Mỗi 

24h 

Mỗi 36h Mỗi 48h Không khuyến 

cáo 
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b. Thuốc cản quang: 

- Cản quang gây độc thận do ảnh hưởng trực tiếp và thông qua ảnh hưởng trên kháng 

lực mạch máu thận.  

- Yếu tố nguy cơ tổn thương thận do cản quang gồm: lớn tuổi, liều thuốc cản quang cao, 

bệnh thận đã biết, đái tháo đường, thuốc sử dụng gần đây- NSAIDs. 

- Tổn thương thận cấp bắt đầu sau sử dụng 1-,2 ngày, Creatinin huyết thanh tăng cáo 

nhất sau sử dụng 3,4. Và trở về bình thường 1 tuần. 

- Phòng ngừa: 

 Tránh sử dụng cản quang nếu có thể 

 Ưu tiên sử dụng nhóm thuốc cản quang iso-osmolar, low-osmolar 

 Bù đủ dịch 

 2 liều cản quang liên tiếp phải cách nhau ít nhất  

 UCMC nên được ngung trước dùng cản quang 24h và bắt đẩu lại sau ít nhất 

48h. 

 NAC ( NAcetyl cysteine): liều sử dụng 1200mg/ngày, chia làm 2 đến 3 lần, 

ngày chụp và 1 ngày sau đó. 

 Lọc máu có thể cẩn trong một số trường hợp. 

c. Ly giải cơ vân: 

-  Xảy ra khi cơ bị chấn thương, ly giải cơ, tự miễn. Nguyên nhân li giải cơ vân gổm: 

tổn thương trực tiếp, thiếu máu cơ (thuyên tắc động mạch,…), thuốc và độc chất(ngộ 

độc rượu, heroin, amphetamines…),… 

- Lâm sàng: đau cơ, nước tiểu màu xá xị, Tổng phân tích nước tiểu có máu khi dùng que 

nhúng nhưng không có hồng cầu khi làm cặn lắng, tăng nhanh Creatinin huyết thanh, 

tăng rất mạnh creatinine phosphokinase, tăng phosphate máu, tăng ure máu, tăng calci 

máu, tăng kali máu, tăng anion gap. 

- Myoglobin gây độc thận trực tiếp, và gây tăc nghẽn ống thận. 

- Phòng ngừa: 

o Phát hiện sớm ly giải cơ vân. 

o Truyền nước muối sinh lý lượng lớn, một số trường hợp nặng có thể dùng kèm 

mannitol kèm lợi tiểu nhằm giảm nguy cơ tăc ống thận, mục tiêu duy trì lượng nươc 

tiểu 300ml/h 
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o Kiềm hóa nước tiểu với Bicarbonate. 

o Lọc máu có thể lọc tốt myoglobin. 

d. Acid uric: 

- Nồng độ acid uric cao trong máu (>15mg%) gây ra tổn thương ống thận do các tinh 

thể acid uric. Thường gặp trong điều trị ung thư, đặc biệt là tăng sinh dòng bạch cầu 

hay lympho. Tổn thương thận cấp hay gặp trong hội chứng ly giải bướu 

- Lâm sàng: tăng acid uric máu, tăng kali máu, tăng phosphate máu, tỉ lê a.uric/creatinine 

nước tiểu >1. 

- Phòng ngừa tổn thương thận cấp: 

o Bicarbonate 

o Bù dịch nhanh, lợi tiểu mạnh với manitol 

o Allopurinol 300-600mg/ngày 

o Rasburicase: giảm nhanh a.uric trước khi hóa trị, sử dụng cho nhũng bệnh nhân 

có nguy cơ cao ly giải bướu(Burkitt’s lymphoma), liều dùng 0,2mg/kg trong 5-7 ngày. 

6. Theo dõi và tái khám 

a. Theo dõi: dấu hiệu sinh tồn, nước tiểu 24 giờ, tìm và phát hiện các biến chứng 

- Chế độ ăn: ăn lạt, hạn chế ăn và uống nước trái cây, hạn chế đạm 0,5g/kg/ngày. 

- Xét nghiệm kiểm tra: BUN, creatinin máu, ion đồ, CO2 content, công thức máu. 

b. Tái khám: STC giai đoạn hồi phục tái khám sau 1 – 2 tuần. Sau đó mỗi tháng 1 

lần cho đến ít nhất 1 năm sau. 
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 SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Suy thận mạn (STM) giai đoạn cuối được xác định khi độ lọc cầu thận giảm xuống 

dưới 15ml / phút.  

1.  Nguyên nhân 

 Bệnh viêm cầu thận mạn chiếm tỉ lệ 40 %. 

 Bệnh viêm thận bể thận mạn chiếm tỉ lệ khoảng 30 %. 

 Bệnh viêm thận mô kẽ thường do sử dụng các thuốc giảm đau lâu dài, do tăng acid uric 

máu, tăng Calci máu. 

 Bệnh mạch máu thận. 

 Bệnh thận bẩm sinh do di truyền hoặc không di truyền. 

  Bệnh hệ thống, chuyển hóa đái tháo đường. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1.   Chẩn đoán xác định 

 Tăng urê, creatinin máu. 

 Mức lọc cầu thận giảm. 

 Tiêu chuẩn về hình thái: kích thước thận giảm, mất giới hạn vỏ tủy. 

 Tiêu chuẩn về sinh học: có 2 bất thường định hướng đến suy thận mạn. 

 Thiếu máu với hồng cầu bình thường không biến dạng. 

 Rối loạn điện giải. 

 Tiền sử bệnh thận trước đó. 

2.  Chẩn đoán nguyên nhân 

Xác định nguyên nhân gây ra STM có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán. Khi loại trừ 

được nguyên nhân thì STM mặc dù không hồi phục nhưng có thể làm chậm tiến triển 

của STM. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

Suy thận cấp : dựa vào bệnh sử - nguyên nhân–tiến triển của suy thận. 

        Đợt cấp của STM: dựa vào tiền sử, tỉ lệ urê máu / creatinin máu (µmol/l) > 100. 

3. Chẩn đoán biến chứng 
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Chú ý đến các biến chứng trên tim mạch, máu, tiêu hóa, thần kinh, nhiễm trùng, rối 

loạn nước điện giải, kiềm toan… 

4.  Chẩn đoán các yếu tố gây nặng nhanh của suy thận 

 Tăng huyết áp. 

 Nhiễm khuẩn, xuất huyết tiêu hóa, mất nước. 

 Tắc nghẽn đường bài niệu. 

 Dùng thuốc độc cho thận. 

 Ăn quá nhiều protein. 

 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Chỉ định chạy thận nhân tạo (CTNT) 

STM giai đoạn cuối  (GFR ước tính < 15ml/phút/1.73m2). 

Một số biến chứng của suy thận có chỉ định CTNT dù rằng GFR ước tính chưa < 

15ml/phút/1.73m2: 

  Quá tải tuần hoàn. 

  Tăng Kali máu. 

  Toan chuyển hóa. 

  Tăng Phosphate máu. 

  Tăng hay giảm Calci máu. 

  Thiếu máu. 

  Rối loạn chức năng thần kinh: bệnh thần kinh, bệnh não (do urê huyết cao). 

  Viêm màng phổi hoặc viêm màng tim. 

  Rối loạn chức năng tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy, viêm dạ dày–tá tràng). 

  Sụt cân, hay có biểu hiện suy dinh dưỡng. 

  Tăng huyết áp. 

a. CTNT lần đầu tiên 

Cần lưu ý đặc biệt nhằm phòng ngừa hội chứng mất quân bình. 

Thời gian: trung bình 2 giờ - 2giờ 30’cho lần CTNT thứ nhất. 

    3 giờ cho lần 2. 

    3 giờ 30’ – 4 giờ cho lần 3. 

Vận tốc máu 150 – 200ml/phút cho lần CTNT thứ 1. 
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Siêu lọc: không lấy hơn 2000 ml dịch trong lần đầu tiên. 

Bệnh nhân khô, thiếu nước cần phải bổ sung dịch truyền. 

Dịch lọc: 

. Bicarbonat được chọn ưu tiên. 

. Sodium: tránh điều chỉnh hạ Natri/máu quá nhanh bằng thay đổi nồng độ sodium trong 

dịch lọc. thường Natri/dịch lọc khoảng 140-145 mmol/l. 

. Nếu Natri/máu BN < 130 mmol/l thì Natri/dịch lọc không cao hơn 20 mmol/l so với 

máu. 

. Potassium: kali/dịch lọc: 2 mmol/l. 

. Kháng đông: có thể không dùng heparin để hạn chế nguy cơ chảy máu màng tim, 

đường mạch máu (đặt catheter), hay xuất huyết não khi huyết áp tăng quá cao. 

. Manitol: 12,5g truyền TM, 1 giờ sau CTNT lần 1, 2 khi urê cao nhiều. 

 Tùy thuộc vào tình trạng BN sau 2, 3 lần CTNT, các lần CTNT sau thực hiện đầy đủ: 

. Thời gian 3,5 – 4 giờ. 

. Vận tốc máu 250 – 300ml/phút. 

2. Điều trị hỗ trợ 

a.  Điều trị thiếu máu 

b.  Điều trị tăng huyết áp. 

c.  Điều trị rối loạn canxi và phosphate. 

‐ Mục tiêu duy trì: Calcium ở mức: 8,4 – 9,5mg/dL. 

‐ Phosphate ở mức: 3,5 – 5,5mg/dL. 

‐ Ca x P = 55. 

‐ PTH ở mức 150 - 300pg/mL. 

d. Dinh dưỡng ở bệnh nhân CTNT. 
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 HỘI CHỨNG THẬN HƯ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

      1. Định nghĩa 

Hội chứng thận hư (HCTH) là mội hội chứng, do nhiều nguyên nhân, làm thay đổi tính 

thẩm của màng đáy cầu thận đối với chất đạm. Biểu hiện lâm sàng: phù, cận lâm sàng: 

tiểu đạm 3,5g/24h, giảm đạm máu (<21g/l) và tăng lipid máu. Đa số HCTH là nguyên 

phát, chủ yếu là sang thương cầu thận tối thiểu. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

- Phù: Thường phù toàn thân, có thể có dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi. 

- Tiểu ít 

2. Cận lâm sàng 

- Máu: protid, albumin giảm, cholesterol, triglyceride tăng. 

-    Nước tiểu:  đạm niệu ≥ 3,5g/24h 

3. Chẩn đoán xác định: 

a. Tiêu chuẩn chính 

1. Đạm niệu ≥ 3,5g/24h 

1.        Máu: protid, albumin giảm 

b.Tiêu chuẩn phụ 

1. Phù 

2. Cholesterol, triglyceride tăng. 

4. Chẩn đoán phân biệt 

a. Viêm cầu thận cấp 

1.        Phù, tăng huyết áp 

2.        Hồng cầu niệu 

3. Đạm máu, cholesterol máu bình thường. 

ii. Phù do giảm đạm máu: 

1. Phù 

2. Nước tiểu, cholesterol máu bình thường 

4. Chẩn đoán nguyên nhân 
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a.   HCTH nguyên phát. 

b.   HCTH thứ phát: 

1.   Tiểu đường 

2.   Viêm gan siêu vi C 

3.    Lupus đỏ hệ thống 

c.   Chẩn đoán Giải phẫu bệnh (sinh thiết thận) 

Xác định sang thương và cho biết nguyên nhân trong một số trường hợp 

III. ĐIỀU TRỊ                                                                                                                                 

Hội chứng thận hư thứ phát: điều trị căn nguyên 

Hội chứng thận hư nguyên phát: điều trị bao gồm: 

1.1. Điều trị đặc hiệu: dùng thuốc ức chế miễn dịch. 

2.  Điều trị triệu chứng 

3.  Điều trị biến chứng. 

1.1.1. Điều trị đặc hiệu 

a. Các định nghĩa: 

- Đáp ứng steroid: hết đạm niệu trong 8 tuần đầu điều trị corticoid 

- Tái phát thường xuyên: đáp ứng với corticoid lần đầu nhưng tái phát 2 lần trong 6 

tháng. 

- Lệ thuộc corticoid: đáp ứng với corticoid lần đầu nhưng tái phát trong khi giảm liều 

hoặc trong 2 tuần sau khi ngưng thuốc. 

- Kháng steroid: không lùi bệnh trong 8 tuần điều trị đầu tiên (người lớn sau 12-16 tuần) 

Điều trị theo sang thương (kdigo 2012): 

Sang thương tối thiểu: 

Corticosteroidlà thuốc lựa chọn đầu tiên. Prednison dùng tấn công, liều 1mg/kg/ ngày, 

kéo dài 8-16 tuần ( tối đa 80mg/ ngày), một lần duy nhất vào buổi sáng. Nếu bệnh nhân 

tiểu đạm trước 4 tuần, vẫn tiếp tục tấn công cho đủ ít nhất 4 tuần. Nếu bệnh nhân hết 

tiểu đạm sau tấn công 8-16 tuần, chuyển sang duy trì và giảm liều dần. Thời gian có 

thể kéo dài đến 16 tuần ở người lớn. 

Nếu bệnh nhân tái phát lại không thường xuyên, dùng lại một đợt prednisone như trên.  

Nếu bệnh nhân không đáp ứng với corticosteroid sau 4 tuần, hoặc đề kháng steroid, hoặc 

lệ thuộc corticosteroid:  
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Chuyển sang thuốc độc tế bào nhóm Alkyl: 

+ Cyclophosphamide liều 2-2,5 mg/kg/ngày kéo dài 8-12 tuần, phối hợp prednisone 

giảm liều và dùng liều thấp cách ngày. 

+ Clorambucil liều 0,1-0,2 mg/kg/ngày trong 8 tuần. 

CNI (Cyclosporine A liều 3-5 mg/kg/ngày hoặc tacrolimus 0,05-0,1 mg/kg/ngày). 

MMF 500-1000mg, 2 lần 1 ngày trong 1-2 năm nếu đề kháng corticosteroid, 

cyclophosphamide và CNIs.  

Xơ chai cầu thận khu trú từng vùng 

Prednisone dùng liều tấn công 1mg/kg/ngày (tối đa 80mg) hoặc 2mg/kg/cách ngày 

(tối đa 120mg), thời gian tấn công có thể kéo dài 3-4 tháng.                                                                                                                                                 

* Nếu đáp ứng , giảm liều prednisone còn 0,5 mg/kg/ngày hoặc 1mg/kg/cách ngày 

trong 8 tuần và giảm dần liều trong 6 tuần tiếp theo. 

 *Nếu lệ thuộc steroid, chuyển sang dùng cyclophosphamide 2mg/kg/ngày kèm liều 

cao prednisone 1mg/kg/ngày trong 1 tháng và giảm liều steroid sau đó. 

 *Nếu đề kháng corticosteroid hoặc tái phát thường xuyên: 

 - CNIs (cyclosporine 3-5mg/kg/ ngày) ít nhất 4-6 tháng, nếu đáp ứng tiếp tục trong 

12 tháng.  

 -Tacrolimus: 0,1-0,2 mg/kg/ngày. 

 Bệnh cầu thận màng 

Điều trị phối hợp đồng thời steroid và nhóm alkyl. Dùng một trong hai phác đồ: 

1. Cyclophosphamide 1-2mg/kg/ngày phối hợp  với prednisone 0,5mg/kg/ngày, kéo dài 

6 tháng. 

2. Dùng xen kẽ  tháng1: Tháng 1: dùng steroid (methylprednisolone 1g/ngày truyền 

tĩnh mạch trong 3 ngày, sau đó dùng prednisone 0,4-0,5 mg/kg/ngày trong 27 ngày. 

Tháng 2: chlorambucil 0,1-0,2 mg/kg/ngày trong 30 ngày. Tiếp tục xen kẽ trong 6 

tháng. 

3. Nếu bệnh nhân tái phát, hoặc không đáp ứng với một trong 2 kiểu tấn công trên, đổi 

chéo sang kiểu còn lại, hoặc dùng cyclosporine A 3,5 -5 mg/kg/ ngày với prednosone 

0,15 mg/kg/ ngày, trong 6 tháng. 

4. Nếu không đáp ứng có thể dùng các biện pháp khác: truyền immunoglobuline, dùng 

mycophenolate mofetil hoặc rituximab. 

2.  Điều trị triệu chứng 
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a. Phù 

Hạn chế muối và nước trong giai đoạn phù (2-3g muối/ngày) 

Lợi tiểu: 

- Chỉ định dùng: 

 Phù không đáp ứng với tiết chế muối. 

 Phù nhiều, báng bụng, tràn dịch màng phổi 

 Phù đi kèm với nhiễm trùng niệu. 

- Thuốc dùng: 

 Spinolactone 

 Furosemide 

- Dùng albumin khi: 

 Albumin máu < 2g/dl 

 Giảm huyết áp tư thế hay giảm thể tích tuần hoàn 

 Phù đe dọa tính mạng  

b. Điều trị tăng lipid máu 

- Chỉ điều trị khi bệnh nhân có rối loạn lipid máu kéo dài hây những bệnh nhân có nguy 

cơ cao về tim mạch. 

- Thuốc chọn: nhóm Statin 

c. Biện pháp hỗ trợ khác  

- Cho thêm Vitamin D, calcium 

- Bảo vệ dạ dày bằng ức chế proton. 

3. Điều trị biến chứng 

a. Nhiễm trùng: 

Khi nghi ngờ hoặc có nhiễm trùng phải dùng kháng sinh phổ rộng. 

b. Tắc mạch: 

Phải nhập viện điều trị. Phòng ngừa tắc mạch ở các bệnh nhân có nguy cơ cao: 

clopidogel, aspirin. 

4. Những biện pháp chung làm giảm đạm niệu 

Dinh dưỡng: đảm bảo 35 kilocalo/kg/ngày. 

Chế độ ăn hạn chế protein. 

Dùng ức chế men chuyển hoặc ức chế Angiotensinogen II. 

5. Theo dõi và tái khám 
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Hẹn tái khám mỗi 2-4 tuần. 

Theo dõi đạm niệu 24h và theo dõi tác dụng phụ của thuốc. 

Theo dõi ion đồ, ure, Creatinin, đường huyết, cholesterol toàn phần, Triglycerid 

cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol,… 
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 CHẠY THẬN NHÂN TẠO (CTNT) CẤP CỨU 
I. CHỈ ĐỊNH 

- Hội chứng urê huyết cao: BUN > 100mg/dL. 

- Tăng kali máu không đáp ứng điều trị nội khoa. 

- Toan chuyển hóa nặng không đáp ứng điều trị nội khoa. 

- Quá tải thể tích. 

- Viêm màng ngoài tim. 

II. Y LỆNH CTNT 

1. Thời gian CTNT và vận tốc máu 

- Đối với lần CTNT đầu, thời gian CTNT từ 2 giờ đến 2g30’ và vận tốc máu < 

250ml/phút. Mục tiên: giảm urê huyết nên < 40%. 

- Những lần CTNT tiếp theo có thể kéo dài hơn khi cần thiết. Thời gian một lần CTNT 

hiếm khi quá 6 giờ, trừ mục đích của CTNT là điều trị dùng thuốc quá liều. 

2. Chọn màng lọc 

- Hệ số siêu lọc (Kuf) 

- Độ thanh lọc urê của màng lọc 

3. Dịch lọc 

Mức Bicarbonate 25mM, Natri 145mM, Kali 3,5, Canxi 1,75mmol (93,5mEq/L), 

Magiê 0,375mmol (0,75mEq/L), Dextrose 11mmol/L (200mg/dL) và không có 

Phospho. 

4. Nồng độ bicarbonate trong dịch lọc 

- Chọn nồng độ Bicarbonate 25mM. 

- Nếu mức Bicarbonate huyết tương trước lọc ≥ 28mM, hoặc nếu BN kiềm hô hấp, nên 

được dùng dịch lọc chứa mức bicarbonate thấp thích hợp. 

a. Nguy hiểm của kiềm chuyển hóa:  

- Vôi hóa mô mềm và loạn nhịp tim. Kiềm chuyển hóa cũng có liên quan với các triệu 

chứng tác dụng bất lợi như buồn nôn, ngủ lịm và đau đầu. 

b. Nhiễm kiềm hô hấp trước CTNT: 

Mục tiêu điều trị phải luôn bình thường hóa pH hơn là Bicarbonate huyết tương. 

c. Bệnh nhân nhiễm toan trước CTNT nặng: 

- Toan chuyển hóa nặng: thường được sử dụng bicarbonate/dịch lọc 20-25mmol. 
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- Toan hô hấp: mức bicarbonate dịch lọc cao hơn, mục tiêu để giữ pH trong phạm vi 

bình thường. 

5. Mức Natri trong dịch lọc 

- Natri trong dịch lọc 145mmol cho BN có nồng độ Natri huyết thanh trước CTNT bình 

thường hoặc hơi giảm. 

- Nếu có tăng Natri máu hoặc hạ Natri máu, Natri dịch lọc sẽ phải được điều chỉnh cho 

phù hợp. 

a. Hạ Natri máu 

- Hạ Natri máu thường do truyền tĩnh mạch lượng lớn Natri nhược trương có trong thuốc 

và dinh dưỡng. 

- Hạ Natri máu thường đi kèm với tăng đường huyết nặng ở BN tiểu đường. đối với mỗi 

tăng 100mg/dL (5,5mmol/L) nồng độ glucose, có giảm ban đầu tương ứng 1,3mmol/L 

ở nồng độ Natri trong huyết thanh do sự thay đổi thẩm thấu của nước từ trong tế bào 

ra ngăn ngoại bào. 

+ Mức Natri huyết thanh trước CTNT > 130mmol/L: nồng độ Natri/dịch lọc = 140 + 

(140 – giá trị Natri/huyết thanh trước CTNT). 

            +  Mức Natri huyết thanh trước CTNT < 130mmol/L: 

- Khi hạ Natri máu trước CTNT từ trung bình đến nặng, đặc biệt nếu hạ Natri máu thời 

gian dài, đưa Natri về mức trung bình một cách nhanh chóng có thể nguy hiểm. 

- Điều chỉnh nhanh hạ Natri máucó khả năng gây tử vongliên quan đến hội chứng thần 

kinh gọi là hội chứng hủy myelin do thẩm thấu. 

- Thận trọng khi điều trị BN hạ Natri máu nặng, lâu dài, dùng dịch lọc có Natri không 

cao hơn 15-20mmol so mức Natri huyết tương, với mục tiêu điều chỉnh hạ Natri máu 

trong nhiều lần lọc máu trong vài ngày. 

 b.  Tăng Natri máu: 

- Tăng Natri máu ít gặp hơn so với hạ Natri máu trong CTNT, thường trong mất nước, 

lợi tiểu thẩm thấu và không bù đủ nước, điện giải. 

- Sử dụng dịch lọc Natri thấp cần phải tránh trong SUN trước CTNT cao. An toàn nhất 

là BN lọc máu lần đầu Natri/dịch lọc sát huyết tương (trong vòng 2mM) và sau đó 

truyền Natri nhược trương chậm. 

6. Mức Kali trong dịch lọc 

- Bình thường Kali /dịch lọc máu cấp tính 2 – 4,5mmol. 
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- Khi Kali/huyết thanh BN trước CTNT < 4,0mmol/L, kali trong dịch lọc nên ≥ 

4,0mmol. 

- Khi/huyết thanh BN trước CTNT > 5,5mmol/L, kali trong dịch lọc 2,0mmol thích hợp 

ở những BN ổn định, nhưng kali trong dịch lọc 2,5 hoặc 3,5 ở BN có nguy cơ cho rối 

loạn nhịp hoặc dùng digitalis. 

+ Hiện tượng rebound Kali: 

Có phục hồi đáng kể mức Kali huyết thanh trong 1-2 giờ sau khi lọc máu. Không cần 

điều trị hạ kali máu sau CTNT bằng bổ sung kali, trừ khi những tình huống cần. 

+ Tăng kali máu cấp: 

    BN tăng Kali máu rất nặng với các thay đổi trên điện tâm đồ (sóng P thấp, sóng T 

cao nhọn,  

    QRS dãn rộng, ngừng tim), cùng với sự yếu cơ và hôn mê. 

    Điều trị ngay lập tức với truyền tĩnh mạch Clorua canxi hoặc Calcium gluconate 

và/hoặc 

    truyền tĩnh mạch glucose cộng với insulin trong khi sắp xếp cho CTNT cấp cứu. 

7. Mức Calci trong dịch lọc 

Mức Calci bình thường chạy thận cấp tính là 1,5-1,75mmol (3,0-3,5mEq/L), mức 

Calci/dịch lọc < 1,5mmol dẫn đến hạ HA trong lọc máu. 

8. Mức Magne trong dịch lọc 

Thông thường Magne trong dịch lọc từ 0,25 – 0,75mmol (0,5-1,5mEq/L). magnesium 

là chất dãn mạch và một báo cáo sơ bộ cho thấy rằng HA tốt hơn với magne trong dịch 

lọc 0,375mmol (0,75mEq/L) so với 0,75mmol (1,5mEq/L) Magne. 

+ Giảm magne máu: magne huyết thanh nên theo dõi cẩn thận ở BN lọc máu nuôi ăn 

qua đường tĩnh mạch và dịch truyền cần bổ sung magne thường xuyên, trừ khi mức 

magne huyết thanh cao. 

+ Tăng magne máu: điều trị: ngừng uống các hợp chất có magnesium. CTNT có hiệu 

quả trong việc giảm mức magne huyết thanh. 

9. Mức Dextrose trong dịch lọc 

Dịch lọc chạy thận cấp nên chứa Dextrose (100-200mg/dL; 5,5-11mmol/L). BN nhiễm 

trùng, tiểu đường, dùng chẹn beta có nguy cơ hạ đường huyết nặng nên cần bổ sung 

dextrose trong dịch lọc. 
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10. Mức Phosphate trong dịch lọc 

- Phosphate thường không có trong dịch lọc. 

- Sử dụng màng lọc có diện tích lớn và thời gian lọc máu kéo dài tăng lọc phosphate 

trong lọc máu. 

a. Giảm phosphate máu: 

- Giảm phosphate huyết thanh trước CTNT ở BN suy dinh dưỡng, BN được lọc máu 

tăng cường. 

- Giảm phosphate huyết nặng hơn do dịch lọc không phospho. 

b. Thêm phospho vào dịch lọc có chứa bicarbonate 

- Dự phòng giảm phosphate huyết, phospho/dịch lọc 1,3mmol/L (4mg/dL). 

- Phospho không thêm vào dịch lọc acetate vì vấn đề hòa tan Ca-Mg-PO4. Phospho thêm 

vào dịch lọc bicarbonate không Calci hoặc magne. 

11. Vận tốc dịch lọc: 

- Đối với lọc máu cấp tính vận tốc dịch lọc là 500mL/phút. 

12. Nhiệt độ dịch lọc: 35-37oC 

13. Trình tự siêu lọc 

- Nhu cầu lấy dịch 0-5kg cho mỗi cuộc lọc máu. 

- Ngay cả BN phù nhiều và phù phổi hiếm lấy hơn 4L dịch trong lần lọc đầu tiên, nước 

dư tốt nhất lấy trong lần lọc thứ hai ngày hôm sau. 

- Nếu không phù chân hoặc phù toàn thân, không sung huyết phổi, không cần rút >2-3L. 

- Không rút dịch ở bệnh nhân rất ít hoặc không có dãn tĩnh mạch cảnh. 

- Tổng lượng dịch rút cộng thêm 0,2L để trả máu và cộng thêm lượng dịch khác từ BN 

uống hoặc TTM. 

- Lọc máu lần đầu khoảng 2 giờ. 

- Nếu cần lấy lượng lớn dịch trong 2 giờ, nên siêu lọc đơn thuần và tắt dịch lọc, có thể 

thực hiện trong 1-2 giờ, rút 2-3kg dịch, sau đó, chạy thận trong 2 giờ, rút phần dịch 

còn lại theo mong muốn. (nếu tăng kali máu, lọc máu trước khi siêu lọc đơn thuần). 

III. TIẾN TRÌNH CTNT 

1. Quá trình rửa và Priming màng lọc: rửa màng lọc rất quan trọng vì làm 

giảm tần suất hoặc mức độ nặng của phản ứng phản vệ do loại bỏ các chất gây dị ứng. 

2. Đường lấy máu 
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- Cathter tĩnh mạch dưới da 

-  Fistule động tĩnh mạch. 

-  AV graft. 

3.  Bắt đầu lọc máu 

- Vận tốc lúc lấy máu 50mL/phút, tăng 100mL mỗi phút, cho đến khi dây đầy máu. 

-  Ở BN không ổn định, dịch mồi thêm vào để giúp duy trì thể tích máu. 

-  Sau khi dây đầy máu và mức máu trong bầu tĩnh mạch được đảm bảo , vận tốc 

máu tăng đến mức mong muốn (thường là khoảng 350mL/phút để chạy thận cấp tính). 

o  Theo dõi, ghi nhận áp lực đường vào, đường ra (động, tĩnh mạch). 

4.  Theo dõi BN và theo dõi các biến chứng 

-  HA BN cần được theo dõi thường xuyên khi cần thiết, nhưng ít nhất mỗi 15 phút 

cho cuộc lọc máu cấp tính ở BN không ổn định. 

5.  Chấm dứt chạy thận 

- Trả máu BN bằng NaCl 0,9% 100-200ml, được tính vào siêu lọc. Tuy nhiên, nếu 

HA thấp vào cuối chạy thận, NaCl 0,9% giúp nâng huyết áp nhanh chóng. 

6. Đánh giá sau chạy thận 

a. Giảm cân: 

-   Cân bệnh nhân sau khi lọc máu, so sánh với trọng lượng trước lọc máu. 

b. Đánh giá máu sau chạy thận 

- Lấy mẫu máu sau CTNT xét nghiệm urea nitrogen và điều chỉnh toan máu. 

Đối với urea nitrogen, Natri, Calci, lấy xét nghiệm từ 10 giây đến 2 phút sau chạy thận. 

tăng urê trong huyết tương sau CTNT từ 10%-20% xảy ra trong vòng 30 phút do cân 

bằng urê. 

- Lấy mẫu máu sau CTNT quan trọng, nếu có tái tuần hoàn, sai lầm trong đánh giá giá 

trị urea nitrigen huyết tương. 

- Sự thay đổi nồng độ kali trong huyết tương là kết quả của lọc máu, khó dự đoán vì 

đồng thời di chuyển kali vào trong tế bào do điều chỉnh toan máu hoặc tế bào hấp thu 

glucose. Ở những bệnh nhân cấp tính, tốt nhất lấy mẫu máu kali ít nhất 1 giờ sau khi 

kết thúc chạy thận. 
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 BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH 

LỌC MÁU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Có các biến chứng thường gặp: hạ huyết áp; vọp bẻ (chuột rút); buồn nôn - nôn; 

nhức đầu; đau ngực; đau thắt lưng; ngứa; sốt. 

- Các biến chứng ít gặp nhưng nghiêm trọng: hội chứng mất quân bình; phản ứng 

với màng lọc; rối loạn nhịp; chảy máu trong sọ; động kinh; tán huyết;  thuyên tắc khí. 

II. BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP 

1. Hạ huyết áp 

Hạ huyết áp (HA) trong khi lọc máu (Thận nhân tạo) là một biến chứng thường 

gặp trên lâm sàng. Người bệnh được cho là hạ huyết áp khi HA < 90/60  mmHg. 

Tần xuất hạ huyết áp gặp vào khoảng 20-30 % tổng số lần lọc máu nói chung. 

a. Chẩn đoán 

- Các dấu hiệu gợi ý: Xuất hiện chóng mặt,đau đầu nhẹ hoặc nôn, trong một số 

trường hợp có thể thấy dấu hiệu co rút các cơ. Một số trường hợp có thể không có dấu 

hiệu lâm sàng rõ rệt, mà chỉ có biểu hiện rõ khi HA đã xuống quá thấp. 

- Đo HA cho chẩn đoán xác định khi HA <90/60mmHg. 

- Cần theo dõi huyết áp thường xuyên trong suốt quá trình lọc máu, nhất là đối với 

các người bệnh có xu hướng hạ HA trong lọc máu. 

b. Xử trí ban đầu 

Tùy theo nguyên nhân cụ thể gây hạ HA mà xử trí khác nhau. Cần nhớ rằng hạ HA 

trong lọc máu cần phải xử trí nhanh và chính xác. 

Các việc cần làm ngay: 

- Để người bệnh nằm tư thế đầu thấp nếu tình trạng hô hấp chophép. 

- Cho thở oxy giúp cải thiện tình trạng timmạch 

- Truyền nhanh 100 ml hoặc nhiều hơn dung dịch Natriclorua 0.9% qua đường máu 

về người bệnh. Có thể dùng dung dịch Natriclorua ưu trương, dung dịch glucose ưu 

trương, mannitol hoặcalbumin. 
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- Giảm siêu lọc xuống 0 hoặc gần 0 nếu có thể bởi một số loại máy không cho phép 

đưa siêu lọc về 0. Có thể tiếp tục đưa siêu lọc về theo chỉ định ban đầu nếu như tình 

trang HA được cải thiện. 

- Điều chỉnh tốc độ dòng máu chậm lại. 

c. Chẩn đoán nguyên nhân và xử trí 

Những nguyên nhân thường gặp 

- Do rút cân nhiều hoặc do tốc độ siêu lọcnhanh. 

- Do giảm thể tích tuần hoàn dẫn đến giảm cung lượng tim và gây hạ HA. Các 

nguyên nhân có thể: 

 Do sử dụng bộ phận điều khiển siêu lọc không phù hợp hoặc máy không có 

bộ phậnnày. 

Xử trí: - Sử dụng máy TNT có bộ phận điều khiển hệ số siêu lọc, trong trường hợp 

không có thiết bị này có thể sử dụng loại màng lọc có tính thấm với nước thấp. 

 Do tăng cân quá nhiều giữa 2 lần lọc máu hoặc thời gian của buổi lọc máu 

ngắn. 

Trong trường hợp này tổng thể tích dịch cần loại bỏ sẽ rất lớn trong khi đó thời 

gian của buổi lọc không tăng. 

Xử trí: - Không để cho bênh nhân tăng cân nhiều giữa 2 lần lọc máu , nên duy trì 

mức độ  tăng cân nặng  <1kg/ngày. 

 Rút quá nhiều nước gây trọng lượng của người bệnh giảm dưới trong lượng 

khô. 

Xử trí: -Không nên rút cân dưới mức cân nặng lý tưởng. 

 Dùng dịch lọc có nồng độ Natri thấp: 

Khi nồng độ Na dịch lọc thấp hơn trong huyết tương sẽ dẫn đến tình trạng dòng 

máu sau khi qua quả lọc trở về cơ thể sẽ nhược trương hơn so với các mô xung quanh 

nước sẽ thoát khỏi lòng mạch vào các mô xung quanh gây nên tình trạng giảm khối 

lượng tuần hoàn, hiện tượng này thường gặp ở giai đoạn đầu của ca lọcmáu. 

Xử trí: Dùng dịch lọc có nồng độ Na tương đượng như Na trong máu, trong một 

số trường hợp cần thiết mà phải dùng Na dịch lọc thấp hơn Na máu >4 mmol/l, khi đó 

để tránh hạ HA, cần phải giảm siêu lọc xuống thấp trong thời gian đầu của  ca lọcmáu. 

- Hạ huyết áp có liên quan đến giảm trương lực mạch máu. 
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- Tất cả những yếu tố dù nhỏ nhất gây giảm sức cản mạch máu ngoại vi hoặc làm 

giảm thể tích đổ đầy của tim đều có thể gây nên tình trạng hạ huyết áp. 

- Trên 80% thể tích máu trong cơ thể lưu thông trong hệ tĩnh mạch, do đó khi có sự 

thay đổi về tình trạng chứa máu ở hệ tĩnh mạch sẽ gây nên giảm thể tích đổ đầy của 

tim và gây nên hạ HA. 

- Một số nguyên nhân gây nên tình trạng trên có thể là: 

 Sử dụng dịch lọc acetate: 

Xử trí: -Thay  bằng dịch lọc Bicacbonate. 

 Dịch lọc được điều chỉnh ở nhiệt độthường: 

Thông thường dịch lọc được duy trì ở mức 37,5 độ C, người bệnh lọc máu thường 

ở trong tình trạng có giảm nhiệt độ mức độ nhẹ. Trong quá trình lọc máu nhiệt độ cơ thể 

thường tăng một chút. Nhiệt độ của dịch lọc tăng sẽ dẫn đến tình trạng giãn cả tĩnh mạch 

và động mạch. 

Xử trí: Dùng bộ phận làm giảm nhiệt độ của dịch lọc hoặc điều chỉnh nhiệt đọ dịch 

lọc ở mức 36,5 độ C. Chú ý khi dùng dịch lọc có nhiệt độ thấp như vậy người bệnh có 

thể có cảm giác khó chịu như ớnlạnh. 

 Quá trình tiêu hóa thức ăn khi lọc máu: 

Quá trình tiêu hóa tích cực trong quá trình lọc máu có thể gây nên hạ HA. Quá 

trình này gây nên giảm sức cản thành mạch nhất là các mạch máu nội tạng.  Đặc biệt 

gây nên tình trạng làm tăng thể tích tĩnh mạch và gây nên tình trạng hạ huyếtáp. 

Xử trí: Khuyên người bệnh không nên ăn ngay trước lọc máu hoặc trong thời gian 

lọc máu vì hiệu ứng này thường kéo dài trong vòng 2 h kể từ khi bắt đầu ăn. 

- Nguyên nhân thiếu máu: 

Tất cả các trường hợp gây nên tình trạng hạ HA đều gây nên thiếu máu tổ chức, 

mặt khác khi thiếu máu tổ chức sẽ dẫn đến tình trạng giải phóng adenosine, khi đó 

adenosine sẽ ngăn cản quá trình giải phóng Norepinephrine từ hệ thông thần kinh giao 

cảm và thường gây nên hiện tượng giãn mạch. Chính vì vậy tình trạng hạ HA sẽ càng 

thêm trầm trọng .Trên lâm sàng tình trạng trên thường xảy ra ở những người bệnh có 

nồng độ Hct <20-25 %. 

Xử trí: Điều chỉnh thiếu máu, cần dùng Epo và các yếu tố cần thiết cho quá trình 

tạo máu, trong những trường hợp lọc máu cấp cần truyền máu bổ sung khi tiến hành lọc 

máu để tránh hạHA. 
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- Tổn thương thần kinh tự động. 

Đặc biệt hay gặp ở những người bệnh đái tháo đường. Ở những người bệnh này 

phản ứng co mạch nhất là động mạch khi đối phó với tình trạng giảm khối lượng tuần 

hoàn bị giảm đi đáng kể, do đó khi cung lượng tim giảm, khả năng duy trì huyết áp qua 

con đường co mạch gần như không còn giá trị. 

Xử trí: Dùng một số tác nhân co mạch, tuy nhiên hiệu quả còn thấp. 

- Do dùng thuốc hạ huyết áp. 

Cần chọn thuốc hạ huyết áp phù hợp cũng như thời gian dùng thuốc, nên tránh 

dùng thuốc hạ áp trước lọc máu ở những người bệnh có xu hướng hạ HA khi lọc. Tuy 

nhiên thời gian dùng, khoảng cách dùng, phụ thuộc vào dược động học của từng loại 

thuốc và khả năng dungnạp. 

Hạ huyết áp do tim. 

- Do rối loạn chức năng tâm trương: 

Tình trạng phì đại của cơ tim sẽ dẫn đến giảm cung lượng tim khi phản ứng với tình 

trạng giảm áp lực đổ đầy. Phì đại tâm thất phải và rối loạn chức năng tâm trương là 

những biểu hiện thường gặp ở người bệnh lọc máu. Điều trị cần dùng các thuốc trợ 

tim làm tăng sức co bóp của cơ tim, chú ý tình trạng điện giải…nhịp tim chậm. 

- Do rối loạn nhịp tim và khả năng cobóp. 

Cung lượng tim không phải chỉ ảnh hưởng bời khả năng đổ đầy mà còn bị ảnh hưởng 

bởi nhịp tim và khả năng co bóp. Mặc dù hầu hết hạ HA trong lọc máu là có liên 

quan đến tình trạng giảm thể tích đổ đầy, tuy nhiên không phải là trong mọi 

trườnghợp. 

Xử trí: Dùng các tác nhân tăng nhịp tim nếu nhịp chậm, điều trị nguyên  nhân của rối 

loạn nhịp tim…tăng khả năng co bóp có thể làm giảm tình trạng hạ HA. 

- Những nguyên nhân hiếmgặp 

Hạ HA trong lọc máu có thể là biểu hiện của một số bệnh lý khác không liên quan 

đến quá trình lọc máu như: Tràn dịch màng ngoài tim, nhồi máu cơ tim,chảy máu 

trong,nhiễm khuẩn huyết,rối loạn nhịp tim,phản ứng của cơ thể với màng lọc,tan máu,tắc 

mạch khí… 

- -Xử trí theo nguyên nhân cụ thể 

 Hạ HA có liên quan đến mànglọc: 
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Sử dụng màng lọc cellulo có thể gây nên tình trạng hạ HA, cơ chế được cho là do 

quá trình hoạt hóa bổ thể và các cytokines.Phản ứng dạng này thường xảy ra khi người 

bệnh được sử dụng quả lọc lần đầu tiên. Tuy nhiên vấn đề này vẫn còn cần nhiều nghiên 

cứu thêm để khẳng định. 

Xử trí: nếu nghi ngờ hạ HA do màng lọc. CẦN : Dừng ngay quá trình lọc, bỏ hoàn 

toàn quả lọc và dây lọc, cấp cứu như trường hợp hạ HA do sốc phản vệ. 

2. Vọp bẻ (chuột rút): Tỷ lệ 5 –20% 

Nguyên nhân: 

- Hạ huyết áp 

- Giảm thể tích máu tuần hoàn (Người bệnh dưới trọng lượng khô). 

- Siêu lọc cao (tăng cân nhiều). 

- Nồng độ  Na
+ 

trong dịch lọc thấp. 

- Tình trạng Mg 
++

, Ca
++

, K
+ 

trong máu thấp, trước khi lọc máu (chạy thận nhân 

tạo = CTNT). 

Xử trí: tương tự như trong các trường hợp hạ huyết áp 

3. Buồn nôn – nôn: Tỷ lệ :5-15% 

Nguyên nhân: 

- Hạ huyết áp. 

- Biểu hiện sớm của hội chứng mất quân bình. 

- Phản ứng với màng lọc: type A , type B (coi phần “phản ứng màng lọc” ). 

- Liệt ruột ở người bệnh đái tháo đường. 

Xử trí: như trường hợp hạ huyếtáp. 

- Lưu ý ở người bệnh hạ huyết áp kèm theo mất ý thức có nguy cơ hít phải chất nôn. 

- Thuốc chống nôn : Metoclopamide. 

Phòng ngừa 

- Phòng ngừa hạ huyết áp. 

- Nếu nôn ói không phải do hạ huyết áp, dùng thuốc: Metoclopamide. 

4. Nhức đầu 

- Nguyên nhân: không rõ, có thể là biểu hiện của hội chứng mất quân bình (coi thêm 

“Hội chứng mất quân bình”). 

- Triệu chứng: dữ dội, không điển hình, lưu ý các nguyên nhân thần kinh trungương. 
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- Xử trí: acetaminophen. 

5. Đau lưng – đau ngực: Tỷ lệ : 1 - 4% 

- Nguyên nhân: không rõ 

- Không có điều trị, phòng ngừa đặchiệu 

- Một số trường hợp: do thay đổi chủng loại màng lọc 

- LƯU Ý: đây là triệu chứng của: tán huyết, thuyên tắc khí, viêm màng ngoài tim… 

6. Ngứa 

Là triệu chứng của người bệnh CTNT. Tăng mức độ khi CTNT. Ngứa chỉ xảy ra 

khi CTNT kèm theo triệu chứng dị ứngkhác. 

1.1. Nguyên nhân: 

-Dị ứng với màng lọc hay dây máu. 

-Viêm gan do thuốc hay do nhiễm virus 

-Lắng đọng trên da các tinh thể: Mg
++

, Ca
++

, Phospho… 

-Hay do cường phó giáp trạng thứ phát 

Xử trí: 

-Kháng histamine. 

-Châm cứu hoặc chiếu tia cực tím (Ultraviolet therapy). 

-Làm ẩm, trơn da. 

-Điều chỉnh : Ca , Phospho , PTH máu về mức bình thường 

-CTNT đủ liều, dùng màng lọc  High flux. 

7. Sốt lạnh run 

Nguyên nhân:  

  -Nhiễm trùng, đặc biệt khi để catheter lâungày. 

-Vệ sinh kém. 

-Nguồn nước không đảm bảo. 

-Dị ứng hóa chất tiệt trùng màng lọc. 

Xử trí: Sử dụng kháng sinh nếu nghi ngờ có nhiễmkhuẩn. 

Phòngngừa: 
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- Đảm bảo vô trùng khi thao tác kỹ thuật. 

- Giữ vệ sinh nơi đặt catheter, không để catheter lâu ngày. 

- Rửa sạch màng lọc với nhiều nước. 

8. Tạo cục máu đông 

Nguyên nhân: 

Vị trí kim tiêmfistule. 

Catheter tĩnh mạch trung tâm có vấnđề. 

Triệu chứng: 

Tăng áp lực tĩnh mạch, máy báoTMP. 

-Máu đỏ sẫm trong dây máu hoặc trong bầu nhỏ giọt . 

-Fibrin xuất hiện trong bầu nhỏ giọt (dạng“sợi”). 

-Có thể thấy cục máu đông hoặc máu đen vón cục trong bầu nhỏ giọt hoặc quả lọc. 

Xửtrí: 

Khángđông. 

9. Rò rỉ máu sang ngăn dịch lọc 

Nguyênnhân: 

- Màng lọc vỡ khiến máu rò rỉ sang ngăn dịch lọc. 

Triệuchứng: 

- Máy báo rò rỉmáu. 

- Test máu trong dịch lọc(+). 

Xửtrí: 

- Kiểm tra rò rỉ máu trong dịch lọc thảira. 

- Nếu dương tính, dừng điều trị, không trảmáu. 

- Nếu âm tính, có thể cần phải đổi máykhác. 

III. BIẾN CHỨNG ÍT GẶP NHƯNG NGHIÊM TRỌNG 

1. Hội chứng mất quân bình 

1.1. Nguyên nhân: hay gặp ở người bệnh: 

1. BUN cao nhiều khi bắt đầuCTNT. 

2. Người bệnh lớn tuổi. 

3. Người bệnh có tổn thương não trướcđó. 

4. Nhiễm toan chuyển hoá nặng. 
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Lâm sàng: 

*Phân loại 

Thể trung bình : nhức đầu ,buồnnôn. 

Thểnặng: ngườibệnhbứtrứt,khôngyên,huyếtáp tang cao,mất địnhhướng, động kinh, hôn 

mê, có thể tửvong. 

*. Sinh lý bệnh : 

Phùnão 

Dịch não tủy bị toanhóa 

Xửtrí: 

-Nhẹ: không điều trị đặc hiệu. 

-Nặng (động kinh, hôn mê ): 

+Ngưng CTNT 

+Chống động kinh: diazépam 

+Săn sóc người bệnh hôn mê, giữ  thông đường thở, có thể thở máy… 

2. Tánhuyết 

1.2. Nguyên nhân: thường có liên quan đến kỹthuật 

-Đường dây máu ngoài cơ thể bị vặn, xoắn, gấp… 

-Bơm máu được cân chỉnh không chính xác hoặc hoạt động kém. 

-Áp lực âm quá mạnh trong hệ thống dây máu 

-Tắc nghẽn trong bơm máu 

-Vấn đề dịch lọc: 

+Dịch lọc quá nóng (> 42
0 

C) 

+Dịch lọc nhược trương 

+Dịch lọc có chứa các chất như: formaldéhyde, chất tẩy, chloramine, chất 

đồng, fluorite nitrate… 

Triệuchứng: 
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-Đau lưng, nặng ngực, thở nông, mệt, buồn nôn, nhức đầu, hạ huyết áp, thiếu máu 

cấp, tăng kalimáu. 

-Máu trở về có màu nâu lợt. Huyết tương ly tâm có màu hồng 

Xửtrí: 

-Ngưng CTNT. Không truyền trả phần máu còn ngoài cơ thể 

-Xét nghiệm kiểm tra: ion đồ, toan kiềm, Hct … 

-Hoãn CTNT, điều trị triệu chứng 

-Nếu có tăng kali máu cần CTNT lại, hoặc dùng kayexalate 

-Kiểm tra lại toàn bộ qui trình 

Phòng ngừa: 

Theo dõi sát quá trìnhCTNT 

Định kỳ kiểm tra chất lượngnước 

3. Thuyên tắc khí 

Là biến chứng nghiêm trọng, có thể gây tử vong, nếu không được phát hiện và điều trị 

nhanhchóng. 

1.3. Nguyên nhân: Khí vào máu theo đường máu về, hoặc catheter trungtâm. 

Các thao tác an toàn kiểm tra không được thực hiện: Hết túi/ chai dịch truyền, các khớp 

kết nối không chặt, đứt dây máu, rò khí vào dâymáu 

Không trang bị cảm biến phát hiệnkhí 

Người bệnh hít vào khi CVC đang mở ra khôngkhí 

1.4. Triệu chứng: (tùy theo tưthế) 

- Tư thế ngồi: Khí>  máu > hệ thống TM > TM máu não > nghẽn lượng máu đỗ về tim 

> mất ý thức, hôn mê, co giật > tử vong . 

- Tư thế nằm: Khí > tim > thất phải > phổi: gây khó thở, nặng ngực, ho, rối loạn nhịp 

tim. Hoặc khí di chuyển xa hơn, qua mao quản phổi > thất trái > thuyên tắc khí ở 

tim, não cấp. 

- Triệu chứng: 

+Đau, nặng ngực, ho, tím tái, thở dốc 

+Tim nhanh 
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+Tĩnh mạch cổ nổi 

+Rối loạn tri giác, co giật, hôn mê, co giật nhẹ một bên người (não) 

+Có thể ngưng hô hấp tuần hoàn 

Xử trí: 

-Kẹp dây máu và dừng bơm máu. 

-Người bệnh nằm tư thế Trendelenburg, nghiêng trái để giữ bọt khí ở thất phải 

-Điều trị nâng đỡ hô hấp tuần hoàn. 

-Có thể thở máy với 0xy 100% hoặc Oxy cao áp. 

4. Phản ứng màng lọc 

Nguyên nhân: 

– Hội chứng “sử dụng  màng lọc lầnđầu” 

– Tăng nhạy cảm với mànglọc 

Triệuchứng: 

-Hội chứng “sử dụng màng lọc lần đầu”: 

+Đau lưng 

+Đau ngực 

+Hạ huyết áp 

+Ngứa 

+Buồn nôn, cảm giác khó chịu không rõ, mơ hồ 

– Tăng nhạy cảm với màng lọc : 

+Lo lắng 

+Nổi mẩn ngứa 

+Nặng ngực, khó thở, khò khè 

+Có thể ngưng tim 

Chẩnđoán: 
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Phản ứng type A: Hiếm gặp, biểu hiện nhanh và nặng nề, biểu hiện của sốc phản vệ, 

kèm theo cảm giác nóng nơi tiêm chích fistule, nhanh chóng ngưng tim, ngưng thở 

và tửvong 

– Nguyên nhân: sử dụng Ethylene oxide để tiệt trùng quả lọc và sử dụng màng 

Polyacrylonitrite (PAN) đặc biệt là AN69 ở Người bệnh đang dùng ức chế men 

chuyển(ƯCMC) 

– Có 3 tiêu chuẩn chính hoặc 2 tiêu chuẩn chính và 01 tiêu chuẩnphụ: 

Tiêu chuẩnchính: 

 Biểu hiện trong vòng 20 phút khi bắt đầu lọcmáu 

 Khóthở 

 Cảm giác nóng/ bỏng rát ở vị trí đường mạch máu hoặc khắp cơthể 

 Phùmạch 

Tiêu chuẩnphụ: 

 Triệu chứng lặp lại ở những lầm lọc máu sau đó khi sử dụng cùng một loại hay một 

nhãn hiệu quả lọc nhấtđịnh 

 Nổi hồng ban dạng mềđay 

 Chảy mũi hoặc chảy nướcmắt 

 Co thắt cơbụng 

Phản ứng type B: 

– Xảy ra 20-40 phút sau khi bắt đầu lọcmáu 

– Triệu chứng chính là đau ngực và lưng, triệu chứng mất hẳn hoặc thuyên giảm ngoạn 

mục trong những giờ sau đó của buổi lọcmáu 

– Sinh bệnh học chưarõ 

– Có thể liên quan đến tình trạng hoạt hóa bổthể 

– Các dữ liệu hiện nay không ủng hộ sử dụng màng lọc tương hợp sinhhọc 

ở những người bệnh có những phản ứng type B. 

Xửtrí: 

 Điều trị triệu chứng và nângđỡ 

 Ngưng CTNT và trả máu, thở oxy, kháng histamine, epinephrine, corticosteroid 

 Có thể lọc máu trở lại sau khi ổn định các triệu chứng và sử dụng các màng lọc có 
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tương hợp sinh học cao hơn và quả lọc tiệt trùng không sử dụng ETO 

(EthyleneOxide. 

Phòng ngừa : rửa màng lọc với nhiềunước 
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 TĂNG HUYẾT ÁP NGƯỜI LỚN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa: Tăng huyết áp (THA) người lớn ≥18 tuổi là bệnh lý được xác định 

khị chỉ số huyết áp đo lúc nghỉ ≥140/90 mmHg. 

2. Nguyên nhân: 

 THA nguyên phát: THA không rõ nguyên nhân, chiếm tỉ lệ 90% số trường 

hợp. 

 THA thứ phát: chiếm tỉ lệ 10% số trường hợp. Do các bệnh lý sau: 

 Bệnh lý chủ mô thận. 

 Bệnh lý mạch máu thận. 

 Pheochromocytoma. 

 Hội chứng Cushing. 

 Cường Aldosterone nguyên phát. 

 Hẹp eo động mạch chủ. 

 Ngưng thở lúc ngủ. 

3. Yếu tố nguy cơ: huyết áp tăng theo tuổi. 

- Thừa cân, béo phì. 

- Ăn mặn. 

- Ít hoạt động thể lực. 

- Nghiện rượu. 

- Chế độ an ít chất xơ và kali. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng: dựa vào chỉ số huyết áp, tùy thuộc vào cách đo huyết áp để xác định 

bệnh cao huyết áp khi: 

 Cán bộ y tế đo huyết áp theo đúng quy trình ≥140/90 mmHg. 

 Tự đo huyết áp bằng máy đo huyết áp tự động 24 giờ >130/80 mmHg. 

 Tự đo tại nhà, nhiều lần >135/85 mmHg. 

2. Cận lâm sàng: nhằm xác định tổn thương cơ quan đích (mạch máu lớn,tim, thận, 

mắt, thần kinh) và nguyên nhân THA thứ phát. 

- Sinh hóa, huyết học. 
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- ECG, XQ ngực, Siêu âm tim màu. 

- Tổng phân tích nước tiểu. 

- Soi đáy mắt. 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Mục tiêu điều trị: 

 Chỉ số huyết áp < 140/90 mmHg. 

 Giảm tổn thương cơ quan đích. 

2. Thay đổ lối sống: 

 Ăn nhạt, tăng cường rau xanh, trái cây tươi. 

 Hạn chế chất béo nguồn gốc động vật. 

 Duy trì cân nặng theo chỉ số BMI 18,5 – 22,9 kg/m2 da. 

 Vòng bụng không vượt quá 90cm ở nam và 80cm ở nữ. 

 Hạn chế rượu bia. 

 Không hút thuốc lá. 

 Tập luyện thể dục mức độ phù hợp khoảng 30 phút/ngày. 

 Duy trì trạng thái tinh thần ổn định, tránh lo âu áp lực. 

3. Điều trị THA bằng thuốc: 

a. THA giai đoạn I (huyết áp tâm thu 140-159 mmHg hoặc huyết áp tâm 

trương 90-99 mHg): chỉ định ban đầu một trong các thuốc sau: 

 Ức chế men chuyển. 

 Ức chế thụ thể men chuyển. 

 Lợi tiểu thiazide. 

 Chẹn kênh canxi tác dụng kéo dài. 

 Chẹn giao cảm beta nếu không có chống chỉ định. 

b. THA giai đoạn II (huyết áp tâm thu > 160 mmHg hoặc huyết áp tâm trương 

>100mmHg): phối hợp 2 loại thuốc điều trị THA giai đoạn I. 

4. Chỉ định thuốc điều trị THA trong một số trường hợp có bệnh lý phối hợp: 

a. Suy tim: phối hợp các thuốc sau: 

 Ức chế men chuyển/ức chế thụ thể men chuyển. 

 Chẹn giao cảm beta. 

 Lợi tiểu. 
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 Spironolactone. 

b. Sau nhồi máu cơ tim: 

 Ức chế men chuyển/ức chế thụ thể men chuyển và ức chế giao cản 

beta. 

c. Bệnh mạch vành: 

 Ức chế men chuyển, ức chế giao cản beta, Chẹn kênh canxi và lợi tiểu. 

d. Đái tháo đường: 

 Ức chế men chuyển/ức chế thụ thể men chuyển, Chẹn kênh canxi và 

lợi tiểu. 

e. Suy thận mạn: 

 Ức chế men chuyển/ức chế thụ thể men chuyển. 

f. Phòng ngừa đột quị thứ phát: 

 Ức chế men chuyển và lợi tiểu. 

g. Thai kỳ: 

 Labetolol (ưu tiên), nifedipine, methyldopa. 
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 HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa: Hẹp van động mạch chủ là tắc nghẽn dòng máu đi ngang qua van 

động mạch chủ. 

2. Nguyên nhân: 

- Thoái hoá van. 

- Hẹp van động mạch chủ hai lá bẩm sinh. 

- Thấp tim. 

- Các yếu tố tăng tiến triển bệnh thoái hóa van : xơ vữa động mạch, tăng mỡ máu, 

suy thận mạn, nghiện thuốc lá, đái tháo đường và tăng huyết áp. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng: 

a. Triệu chứng cơ năng : 

 Tam chứng cổ điển : 

o Cơn đau thắt ngực: một phần do giảm lưu lượng máu mạch vành, 

một phần do tăng nhu cầu oxy cơ tim do tăng hậu tải. 

o Ngất khi gắng sức: do giảm kháng lực mạch máu ngoại biên toàn 

thân không được bù trừ bởi cung lượng tim cố định qua van động 

mạch chủ bị hẹp. 

o Suy tim ứ huyết: do rối loạn chức năng tâm trương hay rối loạn 

chức năng tâm thu hoặc cả hai. 

 Xuất huyết tiêu hoá: có thể xảy ra ở những bệnh nhân có kèm dãn mao 

mạch xuất huyết. 

 Đột tử do rung thất. 

 Một khi hẹp chủ có triệu chứng, nếu phẫu thật van tim không được chỉ định, tỉ lệ 

sống sẽ giảm nhanh, cụ thể như sau : 

o Sau khi xuất hiện cơn đau thắt ngực, 50% bệnh nhân sẽ tử vong trong 

khoảng thời gian 5 năm. 

o Sau khi xuất hiện ngất, 50% bệnh nhân sẽ tử vong trong khoảng thời gian 

3 năm. 
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o Sau khi xuất hiện triệu chứng suy tim ứ huyết, 50% bệnh nhân sẽ tử vong 

trong khoảng thời gian 2 năm. 

b. Triệu chứng thực thể : 

 Mạch cảnh nảy chậm và kéo dài (parvus et tardus). 

 T2 tách đôi nghịch lý. 

 Âm thổi tống máu tâm thu nghe rõ ở ổ van động chủ lan lên hai bên 

cổ. Biến mất qua dọc xương ức và xuất hiện trở lại tại mỏm tim, nghe 

giống như âm thổi hở hai lá (hiện tượng Gallivardin). Am thổi cuối 

tâm thu cho biết hẹp chủ nặng. 

2. Cận lâm sàng 

a. Điện tâm đồ : 

 Phì đại thất trái. 

 Thay đổi ST-T thứ phát. 

 Rung nhĩ. 

b. Xquang ngực : 

 Dãn động mạch chủ xuống sau hẹp. 

 Canxi hoá lá van. 

 Ứ huyết phổi. 

c. Siêu âm tim :  

Chẩn đoán xác định, phân độ nặng. Siêu âm Doppler cho phép tính 

chênh áp qua van động mạch chủ. dện tích lổ van, tốc độ dòng phụt. 

• Mức độ hẹp chủ : 

•  Diện tích lổ van 

• >1.5 – 2.5 cm2 (>0.9 cm2/m2) – nhẹ  

• 1-1.5 cm2 (0.6-0.9 cm2/m2) – trung bình 

• <1 cm2 - (<0.6 cm2/m2) – nặng * 

•  Vận tốc qua van 

•  Hẹp trung bình : 3.0-4.0 m/s 

•  Hẹp nặng: >4 m/s 

• Braunwald: <0.8-0.9 cm2 (<0.5-0.6 cm2/m2) 

* Cutoff levels 0.8, 0.9 or 1.0 cm2 (various authors) 
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d. Nghiệm pháp gắng sức (ECG gắng sức):  

- Chỉ định : hẹp chủ không triệu chứng hay triệu chứng mơ hồ. 

- Nghiệm pháp gắng sức được xem là dương tính khi xuất hiện triệu chứng (đau 

ngực, khó thở, ngất hay tiền ngất), tụt huyết áp, loạn nhịp thất (nhanh thất, > 4 ngoại 

tâm thu trên 1 chuyểnn đạo), không đạt 80% gắng sức tối đa. 

e. Thông tim : 

- Được chỉ định ở những bệnh nhân có triệu chứng trước phẫu thuật van tim và xác 

định bệnh mạch vành kèm theo, nếu có sẽ được mổ bắt cầu tại thời điểm thay van. 

- Đánh giá trắc nghiệm huyết động với dobutamine hay nitroprusside trong các 

trường hợp hẹp chủ với chênh áp qua van thấp (<40 mmHg), chức năng tâm thu thất 

trái giảm (EF < 40%), cung lượng tim thấp ( < 4.5L/’) nhằm xác định đối tượng có lợi 

sau phẫu thuật thay van (tăng cung lượng tim kèm tăng chênh áp, hay phục hồi chức 

năng co bóp thất trái) 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị nội khoa 

- Dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn được chỉ định. 

- Dự phòng thấp được chỉ định nếu hậu thấp. 

- Điều trị các yếu tố làm tăng tiến triển thoái hóa van. 

- Hạn chế gắng sức. 

- Digoxin có thể hữu ích trong những trường hợp biểu hiện suy tim kèm rối loạn 

chức năng tâm thu thất trái. 

- Lợi tiểu : có thể sử dung trong các trường hợp có triệu chứng ứ huyết, nhưng hết 

sức thận trọng. Giảm áp lực đổ đầy thất trái trong trường hợp hẹp chủ có thể gây giảm 

cung lượng tim và huyết áp toàn thân. 

- Nitrates : được chỉ định khi có triệu chứng cơn đau thắt ngực, nhưng phải thận 

trọng. Khi xảy ra tụt huyết áp và không đáp ứng với bù thể tích, chỉ định sử dụng ngay 

dobutamin có hay không có kèm theo thuốc vận mạch truền tĩnh mạch. 

- Ức chế men chuyển : có thể có lợi ở những bệnh nhân có biểu hiện suy tim, chức 

năng tâm thu thất trái bảo tồn, do cải thiện chức năng tâm trương. Nhưng trước đó bệnh 

phải được điều trị ổn định. 
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- Ưc chế beta và các thuốc ức chế canxi có đặc điểm ức chế co bóp cơ tim không 

nên được sử dụng trong điều trị đau ngực ở bn hẹp van ĐMC. 

- Bệnh nhân hẹp chủ không triệu chứng được theo dõi siêu âm tim Doppler mỗi 6-

12 tháng. 

- Trong trường suy tim cấp mất bù : dobutamine hay nitroprusside truyền tĩnh mạch 

là biện pháp ổn định tạm thời. 

2. Điều trị ngoại khoa 

Phẫu thuật thay van được chỉ định : 

Hẹp chủ Chức năng thất trái tốt 

Chức năng thất trái 

giảm hay tụt huyết áp 

khi làm test GS 

Không tr/ch kèm nhanh thất, 

phì đại thành thất > 15mm, 

diện tích lổ van < 0.6cm2. 

 

IIb 

 

IIa 

Trung bình đến nặng trải qua 

phẫu thuật bắt cầu, van tim, 

hay động mạch chủ. 

 

IIa/I 

 

Có triệu chứng I I 
 

- Nong bằng bóng qua da: 

 Hẹp chủ bẩm sinh ở nhi đồng hay thanh thiếu niên. 

 Ổn định bn  hẹp chủ rối loạn huyết động trong thời gian chờ đợi phẫu thuật 

thay van. 

 Điều trị tạm thời các trường hợp mổ khẩn ngoài tim. 

 Điều trị tạm bợ các trường hợp hẹp chủ có bệnh lý ác tính kèm theo. 
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 HẸP HAI LÁ 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

a. Định nghĩa: Hẹp van hai lá là tắc nghẽn đường vào thất trái tại mức van hai lá 

do bất thường cấu trúc của bộ máy van hai lá. 

b. Nguyên nhân: 

 Thấp tim : nguyên nhân thường gặp nhất, nữ mắc bệnh nhiều hơn nam. 

 Xơ hoá tiến triển, sẹo và can xi hoá lá van. 

 Khiếm khuyết bẩm sinh : lá van hình dù. 

 Một số nguyên nhân hiếm gặp : u nhày nhĩ trái, lupus ban đỏ, hội chứng 

carcinoid ác tính, tim 3 buồng nhĩ. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng: 

a. Triệu chứng cơ năng : 

 Khởi đầu khó thở gắng sức, về sau xuất hiện khó thờ phải ngồi và khó thở 

kịch phát về đêm.. 

 Phù phổi cấp có thể xuất hiện sau khi gắng sức. 

 Thuyên tắc toàn thân có thể xảy ra ở những bệnh nhân có rung nhĩ kèm theo. 

 Ho ra máu có thể xuất hiện do tăng áp động mạch phổi. 

b. Triệu chứng thực thể : 

 Sóng A ở mạch cảnh ưu thế khi còn nhịp xoang. 

 Lắc mở van đầu tâm trương : khoảng thời gian từ A2 đến lắc mở van ngắn chỉ 

định hẹp nặng van hai lá. 

 Rù tâm trương nghe rõ nhất ở mỏm tim. 

 Nhấn mạnh tiền tâm thu. 

 Khi xuất hiện tăng áp phổi, thành phần P2 mạnh, âm thổi nhẹ đầu tâm trương 

lan dọc bờ trái ức ( âm thổi Graham Steel). 

 Sờ được vùng đập bất thường thất phải dọc bờ trái xương ức. 

 Rối loạn chức năng thất phải ở giai đoạn cuối : phù chi, gan to, báng bụng. 

2. Cận lâm sàng: 

a. Điện tâm đồ: trục phải, lớn thất phải. Lớn nhĩ trái, có thể kèm rung nhĩ. 



 

 

272 

 

b. XQ ngực: bờ trái tim thẳng do lớn thượng nhĩ trái. Động mạch phổi lớn. Phế 

quản trái di lệch lên trên do lớn nhĩ trái. Ư huyết và phù mô kẻ (Kerley B). 

c. Siêu âm tim: chẩn đoán xác định và phân độ nặng. Chỉ định siêu âm tim qua 

thực quản khi cần thiết : chuẩn bị nong van bằng bóng qua da, phẩu thuật sữa/thay 

van, điều trị chuyển nhịp trong rung nhĩ. 

Mức độ hẹp Diện tích lổ van 

Hẹp rất nhẹ 

Hẹp nhẹ 

Hẹp trung bình 

Hẹp nặng 

> 2 cm2 

> 1.5 – 2 cm2 

> 1.0 – 1.5cm2 

 1 cm2 

 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị nội khoa 

 Phòng thấp được chỉ định. 

 Phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn được chỉ định. 

 Hạn chế gắng sức và ăn mặn. 

 Rung/cuồng nhĩ : kiểm soát tần số, chống động duy trì INR 2.0-3.0, xem xét 

chuyển nhịp xoang. 

 Chống đông được chỉ định :  

o Rung nhĩ, loạn nhịp trên thất. 

o Thuyên tắc toàn thân. 

o Huyết khối nhĩ trái. 

o Thuyên tắc phổi. 

o Rối loạn chức năng tâm thu thất trái ( EF < 40-50%). 

o Nhĩ trái  55mm. 

 Suy tim : 

o Ư huyết phổi : lợi tiểu, thận trọng vì bệnh  nhân hẹp hai lá nặng cần áp 

lực nhĩ trái cao để duy trì đầy đủ đổ đầy thất trái và cung lượng tim. 

o Phù phổi : lợi tiểu, xem xét dùng dãn tĩnh mạch. 

o Rối loạn chức năng tâm thu thất trái : digitalis, ức chế men chuyển. 
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o Ap lực tĩnh mạch toàn thân tăng và ứ dịch : digitalis, lợi tiểu, ức chế 

men chuyển. Ưc chế beta được chỉ định khi suy tim ổn định có kèm 

rối loạn chức năng tâm thu thất trái. 

2. Điều trị can thiệp 

 Chiến lược điều trị can thiệp và theo dõi được trình bày chi tiết theo sơ đồ 

từ 1 đến 3 như sau  

 Chống chỉ định nong van hai lá bằng bóng qua da : 

o Liên quan đến lá van : hở 2 lá  3+, huyết khối nhĩ trái, hình thái van 

không phù hợp (Wilkin Score  9), hẹp nhẹ. 

o Liên quan đến cơ sở y tế : không đủ trang thiết bị kỹ thuật. 

o Cần phẫu thuật tim hở : bắt cầu động mạch vành, phẫu thuật van tim khác, 

phẫu thuật động mạch chủ. 

o Liên quan đến vị trí chọc vách liên nhĩ : hở 3 lá nặng, nhĩ phải khổng lồ, 

vách liên nhĩ xoắn vặn/di lệch, huyết khối hoặc tắc tĩnh mạch chậu-đùi, 

huyết khối hoặc tắc tĩnh mạch chủ dưới, vẹo cột sống nặng. 

 Chỉ định phẫu thuật sữa van : khi hình thái van hai lá phù hợp nong van nhưng 

có chống chỉ định. 

 Chỉ định phẫu thuật thay van :  

o Hẹp van hai lá NYHA III-IV. 

o NYHA II + tăng áp động mạch phổi trung bình – nặng. 

o NYHA I + trở kháng mạch máu phổi trung bình đến nặng. 

IV. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG ĐẶC BIỆT 

- Hở hai lá :  2/4 không phải là 1 chống chỉ định. Sau khi nong van hai lá bằng 

bóng, hở hai lá có thể không còn nữa ở một số bệnh nhân có hình thái van tốt. 

- Wilkin score cao : 9-16, kết quả nong van hai lá bằng bóng sẽ không được tốt. 

- Huyết khối nhĩ trái : là một chống chỉ định của nong van hai lá bằng bóng. Huyết 

khối thượng nhĩ thường không phải là chống chỉ định đối với đội ngũ bác sĩ có kinh 

nghiệm. 

- Bệnh mạch vành kèm theo : nếu sang thương mạch vành thích hợp để can thiệp 

qua da, thì có thể kết hợp với nong van hai lá bằng bóng. 

- Hở chủ : không có chống chỉ định đối với nong van hai lá bằng bóng. 
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- Phẩu thuật tách van trước đó : không có chống chỉ định đối với nong van hai lá 

bằng bóng. 

- Thai kỳ : bệnh nhân nữ hẹp hai lá nặng, dù có/không có triệu chứng, nếu muốn có 

thai, nên nong van hai lá bằng bóng trước. Trường hợp hẹp hai lá trung bình – nặng đã 

có thai và không kiểm soát được triệu chứng bằng điều trị nội, thì nong van hai lá bằng 

bóng có thể thực hiện với che phủ thai tránh tia X đến mức tốt nhất. 

Chỉ định chụp mạch vành 

- ≥ 35 tuổi. 

- < 35 tuổi : rối loạn chức năng thất trái, triệu chứng hay dấu h iệu nghi ngờ bệnh 

mạch vành, và có ≥ 1 yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành ( ngoại trừ giới tính). 
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 HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa: là tình trạng máu chảy ngược từ động mạch chủ vào thất trái trong 

thì tâm trương do tổn thương lá van hay động mạch chủ. 

2. Nguyên nhân: 

 Cấp tính : bóc tách ĐMC, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, chấn  thương. 

 Mạn tính, tổn thương lá van : thấp tim, thoái hoá van, bệnh mô liên kết (viêm 

cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm động mạch tế bào khổng lồ, 

HC Reiter), giang mai, van ĐMC 2 lá bẩm sinh. 

 Mạn tính, tổn thương ĐMC : tăng HA, HC Marfan, Ehler-Danlos, hoại tử 

trung mô tương bào. 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

a. Triệu chứng cơ năng 

 Bệnh nhân hở chủ thường không có triệu chứng trong thời gian dài, ngoại trừ do 

nguyên nhân thứ phát (viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn). Giai đoạn muộn về sau bệnh 

nhân có thể xuất hiện triệu chứng: 

 Khó thở khi gắng sức. 

 Ngất . 

 Đau ngực. 

 Suy tim ứ huyết. 

b. Triệu chứng thực thể 

- T3 mỏm tim. 

- Am thổi tâm trương dạng decrescendo, lan dọc bờ trái đến mỏm nghe được rù 

Austin Flint. 

- Mạch mao mạch Quincke. 

- Mạch Corrigan : nẩy mạnh chìm nhanh. 

- Dấu hiệu Musset : đầu bệnh nhân gật gù theo nhịp đập tim. 

- Dấu hiệu Hill : huyết áp chân cao hơn tay 40mmHg. 

- Dấu hiệu Duroziez : nghe âm thổi tới –lui khi ấn nhẹ ống nghe qua động mạch đùi. 
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* Trường hợp hở chủ cấp thường biểu hiện bệnh cảnh phù phổi cấp có thể kèm sốc 

tim, nhịp tim nhanh, tím, có thể nghe được âm thổi đầu tâm trương. Tỉ lệ tử vong cao 

nếu không được phẫu thuật cấp cứu. 

2. Cận lâm sàng 

a. Điện tâm đồ 

- Phì đại thất trái. 

b. X-quang ngực 

- Phì đại thất trái (hở chủ mạn). 

- Dãn động mạch chủ. 

- Phù phổi + bóng tim bình thường : hở chủ cấp. 

c. Siêu âm tim 

- Chẩn đoán xác định và phân độ nặng hở chủ : có thể dựa trên SÂ tim 2D và 

Doppler. 

- Siêu âm tim qua thực quản : đánh giá hình thái van và gốc ĐMC chính xác hơn, 

xác định huyết khối nhĩ trái trong trường hợp có rung nhĩ. 

d. Thông tim 

- Dánh giá hình ảnh động mạch chủ lên, đo chỉ số thể tích cuối tâm thu thất trái, 

đồng thời xác định bệnh mạch vành kèm theo để chuẩn bị phẫu thuật van tim. 

3. Đánh giá mức độ nặng 

- Dựa vào lâm sàng : mỏm tim lệch, tim lớn, tim tăng động, có T3, có âm thổi 

Austin-Flint, âm thổi tâm trương kéo dài (ngoại trừ hở chủ cấp : âm thổi tâm trương 

ngắn). Xuất hiện các dâú hiệu ngoại biên của hở chủ. 

- Điện tâm đồ : lớn thất trái. 

- X quang ngực : bóng tim lớn, dãn ĐMC. 

- Dựa vào SÂ tim: thể tích, diện tích, tỉ lệ dòng hở, kích thước ĐMC và thất trái, 

chức năng tâm thu. 

- Dựa vào chụp ĐMC cản quang. 
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Độ nặng hở chủ Hình ảnh học Tỉ lệ % hở 
EROA 

(mm2) 

Độ rộng 

VC(cm) 

Nhẹ 1+ <30 < 10 <0.3 

Trung bình 2-3+ 30-50 10-29 0.3-0.6 

Nặng 4+ >50 ≥ 30 >0.6 
 

4. Tiên lượng 

a. Diễn tiến tự nhiên 

Không triệu chứng  

Chức năng thất trái bình thường (tiên lượng tốt)   

- Tiến triển có tr/ch hay rối loạn chức năng thất trái       < 6 

- Tiến triển rối loạn chức năng thất trái không tr/ch        < 3.5 

- Tỉ lệ sống còn 5 năm : 75% 

- Đột tử      < 0.2 

- Chức năng thất trái bất thường 

- Tiến triển có tr/ch                                        25 

- Có triệu chứng  (tiên lượng kém) 

 Tỉ lệ tử vong       > 10 

- Theo NYHA 

 I : 75% sống còn sau 10 năm. 

 II : 60% sống còn sau 10 năm. 

 III, IV : 30 % sống còn sau 5 năm. 

- Theo đường kính cuối tâm thu thất trái (LVESD) : sau 10 năm theo dõi 

 < 25mm/m2 (<55mm) : tỉ lệ sống còn 80% 

 > 25mm’m2 (>55mm) : tỉ lệ sống còn 35% 

- Theo EF: 

 > 50%, không tr/ch : tốt trong thời gian dài. 

 < 50%, không tr/ch : 2/3 bn sẽ có tr/ch trong khoảng thời gian theo dõi 2-3 

năm 

 < 50%, có tr/ch : NYHA I, II 50% tử vong/10 năm, NYHA III, IV 96% tử 

vong/10năm. 

b. Diễn tiến với điều trị nội khoa 
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- Tỉ lệ bn phải phẫu thuật thay van hoặc tử vong vẫn không thay đổi. Tỉ lệ bn phải 

phẫu thuật thay van mỗi năm 5-6%. 

c. Sau phẫu thuật thay van 

- Sau 10 năm theo dõi 

 EF > 50 % : 70 % sống còn. 

 EF 35-50% : 56% sống còn. 

 EF < 35 % : 40% sống còn. 

III. ĐIỀU TRI 

1. Điều trị nội khoa 

- Dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn được chỉ định. 

- Dự phòng thấp được chỉ định nếu hở chủ hậu  thấp. 

- Hạn chế gắng sức. 

- Hạn chế ăn mặn. 

- Digoxin, lợi tiểu và dãn mạch là nền tản của điều trị hở chủ mạn tính có rối loạn 

chức năng thất trái.  

- Chỉ định điều trị thuốc dãn mạch : 

 Hở chủ nặng có tr/ch ± rối loạn chức năng thất trái, chống chỉ định phẫu 

thuật. 

 Hở chủ nặng không tr/ch, dãn thất trái, chức năng thất trái tâm thu bình 

thường. 

 Hở chủ nhẹ-nặng không tr/ch có tăng huyết áp. 

 ƯCMC đối với các bn có RLCN tâm thu thất trái sau phẫu thuật thay van. 

 Hở chủ nặng, NYHA III-IV, RLCN tâm thu thất trái nặng trong thời gian 

ngắn để cải thiện huyết động trước phẫu thuật thay van. 

- Chống chỉ định thuốc giãn mạch : 

 Hở chủ nhẹ-trung bình, chức năng tâm thu thất trái bình thường. 

 Nifedipine(20mgx2/ng), Enalapril(20mg/ng), Hydralazine(25mgx3-4/ng) có 

thể giảm nhu cầu phẫu thuật thay van ở bệnh nhân hở chủ có triệu chứng nhưng 

chức năng thất trái bình thường. 

 Nitroprusside, dobutamin, dopamin: được sử dụng tạm thời trong những 

trường hợp hở chủ cấp nhằm ổn định huyết động trước phẫu thuật thay van. 
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 Những bệnh nhân không triệu chứng, chức năng tâm thu thất trái bình thường 

nên theo dõi mỗi 6-12 tháng. 

2. Điều trị ngoại khoa 

- Phẫu thuật thay van kèm sửa gốc động mạch chủ khẩn cấp trong trường hợp hở 

chủ cấp tính, ngoại trừ trường hợp viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn chờ vài ngày để 

kháng sinh có thời gian tác dụng. 

Trường hợp hở chủ mạn tính, phẫu thuật thay van được chỉ định: 

- Triệu chứng 

 Suy tim ứ huyết. 

 Giảm khả năng gắng sức trên trắc nghiệm gắng sức. 

 Đau thắt ngực. 

- Rối loạn chức năng thất trái, dù có hay không có tr/ch: 

 RLCN tâm thu: EF <50% 

 Dãn thất trái hay giảm EF tiến triển trên theo dõi SÂ tim liên tục. 

 Dãn thất trái nặng: 

Đường kính tâm trương thất trái >75 mm 

Đường kính tâm thu thất trái >55 mm 

 Đường kính gốc ĐMC >50 mm 

Hở chủ nặng LVES<55 

EF>50% 

LVES>55 

LVED>75 

EF 50-25% 

Không tr/ch 

EF↓(stress) hay 

CABG, van khác 

IIb IIa I 

NYHA II with 

bt/↑ LVES,  ↓EF 

IIa/I I I 

NYHA III-IV I I I 
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 HỞ VAN HAI LÁ MẠN TÍNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Định nghĩa:  hở 2 lálà tình trạng đóng không kính hoàn toàn 1 hay 2 lá van làm 

máu chảy ngược từ thất trái vào nhĩ trái trong thì tâm thu do tổn thương bộ máy 

van  (van 2 lá, dây chằng, cột cơ) hay tâm thất. 

2. Nguyên nhân: 

 Sa van 2 lá (20-70%) 

 Bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ (13-40%) 

 Thấp tim (3-40%) 

 Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (10-12%) 

 Thoái hoá van 

 Bệnh mô liên kết : hội chứng Marfan, Ehlers-Danlos, Down 

 Hở hai lá là hiện tượng thứ phát trong các trường hợp bệnh cơ tim kèm dãn 

thất trái, bệnh cơ tim phì đại 

 Bệnh tim carcinoid, kawasaki 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

a. Triệu chứng cơ năng 

- Mệt, khó thở gắng sức, khó thở phải ngồi, khó thở kịch phát về đêm. 

- Ho khạc máu. 

- Thuyên tắc toàn thân có thể xảy ra khi có rung nhĩ kèm huyết khối nhĩ trái. 

b. Triệu chứng thực thể 

- Mỏm tim tăng động, di lệch. 

- Âm thổi toàn tâm thu mỏm tim lan nách hay đáy tim, không có sự liên quan giữa 

cường độ âm thổi với mức độ hở hai lá. 

- Có thể có rung miu đầu-giữa tâm trương mỏm tim (hiếm gặp). 

- Có thể nghe được T3. 

2. Cận lâm sàng 

a. Điện tâm đồ 

- Lớn nhĩ trái. 
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- Phì đại thất trái. 

- Rung nhĩ. 

b. X quang ngực 

- Lớn nhĩ trái. 

- Lớn thất trái. 

- Có thể có ứ huyết phổi. 

c. Siêu âm tim 

- Chẩn đoán xác định và phân loại hở hai hai lá, trong một số trường hợp có thể 

cung cấp cơ sở xác định nguyên nhân hở hai lá. 

- Siêu âm tim qua thực quản : đánh giá hình thái van hai lá, xác định huyết khối nhĩ 

trái trong trường hợp có rung nhĩ. 

d. Chụp mạch vành 

- Khi phẩu thuât van hai lá được chỉ định ở những trường hợp có cơn đau thắt ngực 

hay nhồi máu cơ tim trước đó. 

- Khi phẩu thuật van hai lá được chỉ định ở những trường hợp có hơn một yếu tố 

nguy cơ bệnh mạch vành. 

- Khi nghi ngờ bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ là nguyên nhân của hở hai lá. 

3. Đánh giá độ nặng hở van 

- Dựa vào lâm sàng : mỏm tim di lệch, sờ được T3, âm thổi lớn kéo dài, rù tâm 

trương kéo dài, T2 tách đôi rộng (A2 sớm). 

- Dựa vào ECG : nhĩ trái lớn, rung nhĩ, lớn thất trái, thất phải hay cả 2 thất. 

- Dựa vào XQ ngực thẳng:lớn nhĩ trái, thất trái, tăng tuần  hoàn phổi, vôi hóa lá van 

hay mép van. 

- Dựa vào SÂ tim: thể tích, diện tích, tỉ lệ dòng hở, kích thước nhĩ trái và thất trái, 

chức năng tâm thu. 

- Dựa vào chụp thất trái cản quang. 

Độ nặng hở 2 lá Hình ảnh học Tỉ lệ % hở 
EROA 

(mm2) 

Độ rộng 

VC(cm) 

Nhẹ 1+ <30 <20 <0.3 

Trung 2-3+ 30-50 20-40 0.3-0.5 

Nặng 4+ >50 >40 >0.5 
 

4. Tiên lượng: 
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- Diễn tiến tự nhiên: Sau 10 năm theo dõi 

 90% BN tử vong hay phải phẫu thuật. 

 82% BN phải phẫu thuật. 

 63% BN diễn tiến đến suy tim ứ huyết. 

- Diễn tiến với điều trị nội khoa: 

 Tỉ lệ tử vong mỗi năm 6.3% 

 Bệnh suất tại thời điểm 10 năm : suy tim ứ huyết 63%, rung nhĩ mạn 30%. 

- Sau phẫu thuật sửa van/thay van : sau 10 năm theo dõi, tỉ lệ sống còn của bn là 

 EF > 60%: NYHA I-II 80%, NYHA III-IV 50% 

 EF < 60%: NYHA I-II 75%, NYHA III-IV 40% 

 Kèm CABG: NYHA I-II 80%, NYHA III-IV 30% 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Điều trị ngoại khoa 

* Chỉ định phẫu thuật sữa/thay van đối với các trường hợp hở 2 lá không do thiếu 

máu cục bộ cơ tim : 

Hở 2 lá 

3+/4+ 

EF > 60 

LVSD < 45 

EF 50-60 

LVSD 45-50 

EF 30-50 

LVSD 50-55 

EF < 30 

LVSD > 55 

Không tr/ch 

Hay LN thất dù 

đã điều trị nội 

IIb với sửa 

van 

IIa I  

RN hay tăng áp 

phổi (50 lúc 

nghỉ, 60 lúc gắng 

sức) 

Iia    

NYHA II - IV I I I IIa với bảo 

vệ dâychằng 

* Chỉ định phẫu thuật sữa/thay van đối với các trường hợp hở 2 lá do thiếu máu cục bộ 

cơ tim: 

1. Hở 2 lá cấp, sau NMCT kèm sốc tim - IB 

a. Đứt cơ nhú hoàn toàn: thay van 

b. Đứt cơ nhú một phần: sửa van 

2. Cơn đau thắt ngực không ổn định kèm hở 2 lá 1+/2+ thoáng qua: tái tưới máu 

đơn thuần (PCI/CABG) - IB 
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3. Cơn đau thắt ngực không ổn định kèm hở 2 lá 2+/3+/4+ kéo dài, tái tưới máu kết 

hợp với sửa van – I, IIaC 

4. Cơn đau thắt ngực không ổn định kèm hở 2 lá 2+/3+/4+ thoáng qua: 

a. Theo dõi bằng SÂ tim nếu kéo dài, tái tưới máu kèm sửa van – I,IIaB.  

b. Nếu hở 2 lá thoái triển 0/1+ : tái tưới máu đơn thuần – I,IIaB. 

5. Cơn đau thắt ngực ổn định kèm hở 2 lá 1+, tái tưới máu đơn thuần – IB. 

6. Cơn đau thắt ngực ổn định kèm hở 2 lá 2+/3+/4+: 

a. Theo dõi SÂ tim, hở kéo dài : tái tưới máu kèm sửa van – I,IIaC 

b. Hở 2 lá 0/1+ : tái tưới máu đơn thuần – I C 

7. Bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ mạn tính, tim dãn, tái tưới máu kèm sửa van – 

I,IIaC. Bệnh cơ tim kèm hở 2 lá 2+/3+/4+, thay van. 

8. Bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, tim dãn kèm hở 2 lá 2+/3+/4+, tái tưới máu kèm 

sửa van có cắt giảm vòng van – I,IIaC. Nếu hiện diện sẹo loạn động hay vô động, 

thay van kèm giảm kích thước tâm thất và phục hồi tạo hình lại cơ nhú – I,IIaC.  

2. Điều trị nội khoa 

a. Đối với bn có triệu chứng lâm sàng 

- Dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn được chỉ định. 

- Dự phòng thấp tim nếu hậu thấp. 

- Chống đông : khi có rung nhĩ, huyết khối nhĩ trái, tiền căn có biến cố do lấp mạch. 

- Dãn mạch giúp cải thiện huyết động học : thuận lợi này đã được chứng minh với 

các thuốc : nitroprusside, captopril, enalapril, và hydralazine. 

- Digoxin : có lợi khi có rối loạn chức năng tâm thu thất trái (EF < 40%) hay kèm 

rung nhĩ. 

- Lợi tiểu : giúp kiểm soát các triệu chứng ứ huyết. 

- Nitrates : cũng có thể được sử dụng để giảm tiền tải và kích thước thất trái, từ đó 

có thể làm giảm mức độ hở hai lá. 

b. Đối với bn không triệu chứng 

Độ hở van Chức năng thất trái Theo dõi SÂ tim 

Nhẹ  ESD, EF bình thường Mỗi 5 năm 

Trung bình ESD, EF bình thường Mỗi 1-2 năm 

Trung bình  ESD > 40 hay EF < 65% Mỗi năm 

Nặng  ESD, EF bình thường Mỗi năm 

Nặng  ESD > 40 hay EF < 65% Mỗi 6 tháng 
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CHƯƠNG VIII: 

ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 

UNG THƯ 
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 UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Tổng quan: 

 Ung thư phổ biến thứ 4 và tử vong thứ 2 trong các ung thư ở Mỹ 

 Xuất độ trong những năm gầnđây có giảm tuuy nhiên các số liệu cho thấy số người 

tuổi mắc bệnh dưới 50 ngày càng tăng 

2. Yếu tố nguy cơ 

 20% số ung thư đại tràng có liên quan tới yếu tố gia đình 

 Viêm đại tràng, bệnh lý Crohn 

 Hút thuốc lá 

 Lối sống ít vận động 

3. Giải phẫu bệnh 

 Chủ yếu là Carcinôm tuyến và Carcinôm tuyến tiết nhầy (chiếm 90 – 95% các 

trường hợp).  

 Ngoài ra cũng có các dang khác ít gặp hơn: Carcinôm tế bào gai, Carcinôm không 

biệt hóa, carcinoid, sarcôm và lymphôm 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

 Giai đoạn sớm của bệnh :  

 Nhiều khi không có triệu chứng gì  phát hiện được là do kiểm tra sức khỏe định kì  

 có thể có các triệu chứng sau nhưng không đặc hiệu:đi cầu phân đen, thiếu máu, 

thay đổi thói quen đi cầu, chán ăn, thay đổi khẩu vị, sụt cân, cảm thấy mệt mỏi 

 Giai đoạn muộn:  

 Bn thường nhập viện với các biến chứng của u như thủng ruột tắc ruột, di căn tới 

các cơ quan gây suy đa cơ quan. Giai đoạn này khám có thể có sờ chạm được khối 

bướu nếu to (trên bụng hay qua thăm khám trực tràng) sờ thấy hạch cổ nổi 

2. Cận lâm sàng 

 Sinh hoá 

Các xét nghiệm sinh hóa cho thấy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, rối loạn 

điện giải, rối loạn chức năng gan.  
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Chỉ số CEA trong máu có thể tăng, có giá trị giúp ích trong việc tầm soát 

trước mổ và theo doĩđáp ứng điều trị 

 Chẩn đoán hình ảnh 

Nội soi đại tràng sinh thiết là phương pháp chính để chẩn đoán ung thư đại 

trực tràng 

Siêu âm; đánh giá di căn trong ổ bụng (gan, hạch buồng trứng) X-quang:đánh 

giá tình trạng di căn (phổi)  

MS-CT: Nên là CT có cản quang và nên được thực hiện ở cả bụng và ngực 

để đánh giá giai đoạn và phát hiện các tổn thương di căn nếu có.  

MRI: với các trường hợp CT bụng ngực có nghi ngờ ( không tương ứng 

với LS hay các CLS khác )hay Bn không thể chụp MSCT ( suy thận dị 

ứng thuốc cản quang) có thể cho thực hiện MRI vùng bụng chậu khảo sát 

kèm theo CT không cản quang ở vùng ngực. 

 Các xét nghiệm đột biến gen RAS:đ ược khuyến cáo thử nghiệm trong các ung 

thưđại tàng P giai đoạn trễ 

III. PHÂN GIAI ĐOẠN 

Bướu nguyên phát 

Tx không đánh giá được bướu nguyên phát 

T0 không có bằng chứng bướu nguyên phát 

Tis carcinôm tại chỗ ( chưa xâm lấn màng đáy) 

T1 bướu xâm lấn lớp dưới niêm 

T2 bướu xâm lấn lớp cơ 

T3 bướu vượt qua lớp cơ đến lớp dưới thanh mạc hay đến mô không có thanh mạc 

quanh đại tràng hay trực tràng 

T4a bướu gây thủng phúc mạc tạng 

T4b xâm lấn cấu trúc lân cận hay các cơ quan khác 

 

Hạch di căn 

Nx không đánh giá được hạch vùng 

N0 không di căn hạch vùng 

N1a di căn 1hạch vùng 
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N1b 2-3 hạch 

N1c nốt vệ tinh dưới thanh mạc không có hạch vùng 

N2a 4-6 hạch 

N2b > 6 hạch 

Di căn xa 

M0 không có di căn xa 

M1a di căn xa 1 cơ quan ( gan, hạch di căn xa, phổi, buồng trứng) 

M1b di căn xa nhiều cơ quan hay di căn phúc mạc 

 

Giai đoạn T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T4a N0 M0 

IIC T4b N0 M0 

IIIA T1-2 N1/1c M0 

T1 N2a M0 

IIIB T3-4a N1/1c M0 

T2-3 N2a M0 

T1-2 N2b M0 

IIIC T4a N2a M0 

T3/T4a N2b M0 

T4b N1-2 M0 

IVA Bất kì T Bất kì N M1a 

IVB Bất kì T Bất kì N M1b 

 

IV. ĐIỀU TRỊ 

1. Các lưu ý trong phẫu thuật: 

PT cắt đại tràng 
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 Hạch Lympho trên đường đi của mạch máu nuôi đoạn ruột có chứa u phải được sinh 

thiết làm giải phẫu bệnh. 

 Bất kì hạch nào trên lâm sàng nếu nghi ngờ cần được sinh thiết hoặc nạo bò nếu 

được 

 Nếu hạch dương tính sau PT được tính như PT R2  

 Gửi ít nhất 12 hạch đểđánh giá chính xác N 

PT trong các trường hợp di căn 

 Di căn gan: 

PT cắt u gan di căn đượcưu tiên trong các trường hợp có thể mổ được, tuỳ vào vị trí 

di căn độ xâm lấn của bệnh và chức năng gan sau PT. 

BN với bệnh lý di căn có thể PT được cần PT cả u nguyên phát và u gan di căn, 

và phải chắc chắn không có tổn thương nào khác ngoài gan. 

Nếu vị trí tổn thương không thuận lợi cho việc PT có thể cân nhắc làm tắc mạch 

u gan hay PT cắt trọn thuỳ. 

Các phương pháp huỷ u có thể cân nhắc nhưng cần chắc chắn tất cả các u đều có 

thể huỷ được 

 Di căn phổi: 

PT cắt u phổi di căn đượcưu tiên trong các trường hợp có thể mổ được, tuỳ vào vị 

trí di căn độ xâm lấn của bệnh và chức năng phổi sau PT. 

BN với bệnh lý di căn có thể PT được cần PT cả u nguyên phát và u phổi di căn, 

và phải chắc chắn không có tổn thương nào khác ngoài phổi. 

Các phương pháp huỷ u có thể cân nhắc nhưng cần chắc chắn tất cả các u đều có 

thể huỷ được 

Đánh giá  việc chuyển đổi sang có thể PT: 

Đánh giá lại khả năng PT nên được thực hiện 2 tháng sau hoá trị tân hỗ trợ và 

mỗi 2 tháng sau đó 

Khi đánh giá là có thể PT phải chắc chắn rằng tất cả các vị trí tổn thương đều có 

thể Pt được. 

2. Các lưuý trong xạ trị: 

 Trường chiếu xạ nên bao gồm nền bướu được đánh dấu bởi các clip trong Pt hay 

các chẩn đoán hình ảnh trước mổ 
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 Liều xạ từ 45 -50 Gy / 25-28 phân liều 

 Trong các trường hợp T4 chưa di căn nhưng không thể phẫy thuật được có thể 

kết hợp 5-FU + xạ trị tang độ nhạy xạ, hoặc xạ trị trong áp sát. 

3. Các lưu ý trong hoá trị 

 Hoá trị tân hỗ trợ: 

Phác đồ Folfox hay CapeOx được xem là tối ưu nhất với các Bn ở giai đoạn III 

(Capecitabine và 5-FU có thể thay thế cho nhau) 

Phác đồ Folfox có thể dung ở các Bn giai đoạn II nguy cơ cao ( Không lấyđủ 

hạch, xâm lấn mạch máu, thần kinh  

Bevacizumab, Cetuximab, Irinotecan không được chỉđịnh trong hoá trị hỗ trợ các 

BN ở giai đoạn II, III  

Việc th ê m Oxaliplatin vào phác đồ hoá trị cho các Bn trên 70 chưa cho thấy có 

lợi 

V. THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ 

1.Giai đoạn I:  

 Nội soi đại tràng mỗi năm 1 lần, lặp lại trong vòng 3  năm sau đó mỗi 5 năm nội 

soi 1 lần 

2.Giai đoạn II–III:  

 Hỏi bệnh thăm khám lâm sang mỗi 3-6 tháng trong vòng 2 năm, sau đó mỗi 6 

tháng trong vòng 5 năm 

 Xét nghiệm CEA mỗi 3-6 tháng trong vòng 2 năm, sau đó mỗi 6 tháng trong vòng 

5 năm 

 Nội soi đại tràng 3- 6 tháng mỗi năm, lặp lại trong vòng 3  năm sau đó mỗi 5 năm 

nội soi 1 lần 

 MS-CT mỗi 6-12 tháng trong vòng 5 năm 

 Lưuý: Nếu CEA tang 2 lần liên tiếp trong vòng 3-6 tháng cần làm các xét nghiệm 

tầm soát tái phát, di căn xa. 

3.Giai đoạn IV : 

 Hỏi bệnh thăm khám lâm sang mỗi 3-6 tháng trong vòng 2 năm, sau đó mỗi 6 

tháng trong vòng 5 năm 
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 Xét nghiệm CEA mỗi 3-6 tháng trong vòng 2 năm, sau đó mỗi 6 tháng trong vòng 

5 năm 

 Nội soi đại tràng 3- 6 tháng mỗi năm, lặp lại trong vòng 3  năm sau đó mỗi 5 năm 

nội soi 1 lần 

 MS-CT mỗi 3-6 tháng trong vòng 2 năm, sau đó mỗi 6-12 tháng trong vòng 5 

năm 

 

Phác đồ hoá trị: 

Hoá trị hỗ trợ sau mổ 

mFolfox 6 Oxaliplatin 85 mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

5-FU 400 mg/m2 IV bolus ngày 1, 

truyền liên tục 2400 mg/m2 

trong 48h 

Capecitabine Capecitabine 1000 -1250 mg/m2 2 lần 1 

PO ngày trong 14 ngày 

Chu kì mỗi 3 tuần 

CapeOx Oxaliplatin 130 mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 3 tuần 

Capecitabine 1000 mg/m2 2 lần 1 ngàyPO 

trong 14 ngày 

5-

FU/Leucovorin 

Leucovorin 500 mg/m2 IV trong 2h lặp 

lại mỗi tuần trong 6 tuần 

Chu kì mỗi 8 tuần 

5-FU 500 mg/m2 IV sau 

Leucovorin 1h lặp lại mỗi 

tuần trong 6 tuần 

 

5-

FU/Leucovorin 

Leucovorin 400 mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

5-FU 400 mg/m2 IV bolus ngày 1, 

truyền liên tục 2400 mg/m2 

trong 48h 
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 UNG THƯ TRỰC TRÀNG 

Hoá trị toàn thân giai đoạn tiến xa tại chỗ tại vùng hay di căn 

mFolfox 6 

+/- 

Bevacizuma

b/Cetuxima

b/Panitumu

mab 

Oxaliplatin 85 mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

5-FU 400 mg/m2 IV bolus 

ngày 1, truyền liên tục 

2400 mg/m2 trong 48h 

Bevacizumab 5mg/kg IV ngày 1 

Cetuximab 400 mg/m2 IV ngày 1 

sau đó 250 mg/m2 mỗi 

tuần 

hoặc 500mg/m2 IV 

ngày 1 mỗi 2 tuần 

 

Panitumumab 6mg/kg IV ngày 1 mỗi 

2 tuần 

 

mFolfox 7 Oxaliplatin 85 mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

Leucovorin 400mg/m2 IV ngày 1 

5-FU 1200 mg/m2/d x 2 IV 

liên tục 48h 

CapeOx + 

Bevacizuma

b 

Oxaliplatin 130 mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 3 tuần 

Capecitabine 1000 mg/m2 2 lần 1 

ngày PO trong 14 ngày 

Bevacizumab 7.5mg/kg IV ngày 1 

Folfiri +/- 

Bevacizuma

b/Cetuxima

b/Panitumu

mab/Ziv-

afblibercept

/Ramucirum

ab 

Irinotecan 180mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

Leucovorin 400 mg/m2 IV ngày 1 

5-FU 400 mg/m2 IV bolus 

ngày 1, truyền liên tục 

2400 mg/m2 trong 48h 

Bevacizumab 5mg/kg IV ngày 1  

Cetuximab 400 mg/m2 IV ngày 1 

sau đó 250 mg/m2 mỗi 

tuần 
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hoặc 500mg/m2 IV 

ngày 1 mỗi 2 tuần 

Panitumumab 6mg/kg IV ngày 1 mỗi 

2 tuần 

 

Ziv-

afblibercept 

4mg/kg IV ng àu 1  

Ramucirumab 8mg/kg IV ngày 1 mỗi 

2 tuần 

 

Folfoxiri +/- 

Bevcizumab 

Irinotecan 165mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

Oxaliplatin 85 mg/m2 IV ngày 1 

Leucovorin 400mg/m2 IV ngày 1 

5-FU 1600 mg/m2/d x 2 IV 

liên tục 48h 

Bevacizumab 5 mg/kg IV ngày 1 

IrOx Oxaliplatin 85 mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

Irinotecan 200 mg/m2 IV ngày 1 

5-

FU/Leucov

orin 

Leucovorin 400mg/m2 IV ngày 1 Chu kì mỗi 2 tuần 

5-FU 1200 mg/m2/d x 2 IV 

liên tục 48h 

Cape +/- 

Bevacizuma

b 

Capecitabine 850-1250 mg/m2 2 lần 

1 ngày PO trong 14 

ngày 

Chu kì mỗi 2 tuần 

Bevacizumab 7.5mg/kg IV ngày 1 

Irinotecan 

+/- 

Cetuximab 

Irinotecan 180mg/m2 IV ngày 1 

hay 125mg/m2 ngày 

1,8 

 

Cetuximab 400 mg/m2 IV ngày 1 

sau đó 250 mg/m2 mỗi 

tuần 

hoặc 500mg/m2 IV 

ngày 1 mỗi 2 tuần 
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 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ MÔ HỌC 

Xếp giai đoạn theo giải phẫu bệnh: 

 Các yếu tố cần ghi nhận 

- Độ mô học 

- Mức độ xâm lấn sâu của bướu  

- Số hạch được khảo sát và số hạch bị di căn 

- Diện cắt gần, xa và quanh bướu 

- Bờ diện cắt  1mm được xem là dương tính 

- Diện cắt chu vi trực tràng  

- Hiệu quả của hóa trị tân hỗ trợ  

- Xâm lấn mạch máu – lymphô, xâm lấn quanh thần kinh 

- Lắng đọng mô bướu ngoài hạch 

 Diện cắt chu vi quanh bướu (CRM) 

- CRM dương tính khi bướu cách bờ diện cắt 1mm. Điều này bao gồm cả mô bướu 

trong hạch di căn cũng như bướu nguyên phát xâm lấn. Tuy nhiên, nếu CRM 

dương tính chỉ do có mô bướu trong hạch thì nên được ghi nhận. Một CRM dương 

tính là yếu tố dự đoán khả năng tái phát tại chỗ cao ở những bệnh nhân đã điều trị 

tân hỗ trợ.  

 Đánh giá đáp ứng: 

0 - Đáp ứng hoàn toàn: không còn tế bào ung thư 

1 - Đáp ứng trung bình: chỉ còn một vài tế bào đơn lẻ 

2 - Đáp ứng ít: còn bướu nhưng chủ yếu mô xơ 

3 - Đáp ứng kém: bướu còn sót lại đáng kể  

 Khảo sát hạch: 

- Cần khảo sát ít nhất 12 hạch  

 Xét nghiệm đột biến KRAS, NRAS, và BRAF 

Panitimuma

b 

Panitumumab 6mg/kg IV ngày 1 mỗi 

2 tuần 

 

Regorafenib Regorafenib 160 mg PO mỗi ngày 1-

21 
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- Tất cả những bệnh nhân ung thư đại tràng di căn nên được xác định tình trạng 

RAS (KRAS và NRAS) và đột biến BRAF, để quyết định điều trị với Cetuximab 

hay Panitumumab. 

- Xét nghiệm có thể được thực hiện trên mẫu mô cố định formalin hoặc trên mẫu 

vùi nến parafin.  

- Xét nghiệm có thể thực hiện trên mô bướu nguyên phát và/hoặc tổn thương di căn 

vì tình trạng đột biến KRAS, NRAS, và BRAF tương đương nhau. 

 Đánh giá mạc treo trực tràng TME: cần được khảo sát đầy đủ. 

NGUYÊN TẮC PHẪU THUẬT  

Phẫu thuật qua ngã hậu môn:  

 Tiêu chí 

 < 30% chu vi ruột 

 Kích thước bướu < 3cm 

 Diện cắt sạch bướu  

 Di động, không dính 

 Bướu cách bờ hậu môn  8cm 

 T1 

 Cắt polyp qua nội soi với kết quả GPB là ung thư hay nghi ngờ ác tính. 

 Không có hiện tượng xâm lấn lymphô- mạch máu hoặc xâm lấn quanh thần 

kinh. 

 Biệt hóa trung bình đến tốt. 

 Không hạch di căn trên xét nghiệm hình ảnh học trước mô.  

Phẫu thuật qua ngã bụng: 

Phẫu thuật qua ngã bụng cắt trước thấp với kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng 

(TME) 

 Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng  

- Làm giảm tỉ lệ diện cắt còn bướu  

- Cắt cách xa 4-5cm xuống phía dưới đầu xa bướu. Với tổn thương 1/3 dưới (<5cm 

từ bờ hậu môn) thì diện cắt dưới bướu từ 1-2cm cũng được chấp nhận nhưng phải 

cắt lạnh diện cắt.  

- Di động toàn bộ trực tràng cho phép đạt được bờ cắt xa âm tính và lấy toàn bộ 

mạc treo trực tràng  
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NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ 

Điều trị hỗ trợ ung thư trực tràng bao gồm những phác đồ hóa-xạ trị đồng thời và hóa 

trị hỗ trợ.Tổng thời gian điều trị thường kéo dài 6 tháng. 

Hóa trị hỗ trợ sau mổ 

 mFOLFOX 6: Lặp lại mỗi 2 tuần cho đủ thời gian 6 tháng. 

 Phác đồ 5-FU/LV cách 2 tuần đơn giản hóa (sLV5FU2): Lập lại mỗi 2 tuần cho đủ 

thời gian 6 tháng. 

 Capecitabine: Capecitabine 1250 mg/m2, mỗi ngày uống 2 lần, từ ngày 1  14, chu 

kỳ mỗi 3 tuần cho đủ thời gian 6 tháng. 

 CapeOx: Oxaliplatin 130 mg/m2 trong 2 giờ, ngày 1. Capecitabine 1000 mg/m2, mỗi 

ngày uống 2 lần, từ ngày 1  14, chu kỳ mỗi 3 tuần. Lặp lại mỗi 3 tuần cho đủ thời 

gian 6 tháng. 

 5-FU 500mg/m2 bolus TM mỗi tuần x 6, + Leucovorin 500mg/m2 truyền TM mỗi 

tuần x 6, chu kỳ mỗi 8 tuần. Lặp lại mỗi 8 tuần cho đủ thời gian 6 tháng.  

Liều hóa chất trong phác đồ hóa-xạ trị đồng thời:  

 Xạ trị + 5-FU truyền liên tục5-7 ngày/ tuần trong suốt thời gian xạ trị  

 Xạ trị + 5-FU/ Leucovorin  

 Xạ trị + Capecitabine: Capecitabine 825 mg/m2, mỗi ngày uống 2 lần, 5 ngày/ tuần 

trong suốt thời gian xạ trị.  

NGUYÊN TẮC XẠ TRỊ  

 Thường chiếu xạ trị bao gồm bướu hoặc nền bướu, với rìa 2-5cm, hạch trước xương 

cùng, và hạch chậu trong. Xạ trị hạch chậu ngoài đối với bướu T4, xâm lấn các cấu 

trúc phía trước.  

 HÓA TRỊ BỆNH LÝ TIẾN TRIỂN HOẶC DI CĂN – PHÁC ĐỒ HỌA TRỊ 

(1) 

mFOLFOX 6 

 Oxaliplatin 85 mg/m2 truyền tĩnh mạch, ngày 1. 

 Leucovorin 400 mg/m2 truyền tĩnh mạch, ngày 1 

 5-FU 400mg/m2 bolus tĩnh mạch ngày 1, sau đó 1200mg/m2/ngày x 2 ngày 

(tổng liều 2400mg/m2 trong 46-48 giờ) truyền tĩnh mạch liên tục 
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Lặp lại mỗi 2 tuần 

mFOLFOX 6 + Bevacizumab 

 Bevacizumab 5 mg/kg truyền tĩnh mạch, ngày 1  

Lặp lại mỗi 2 tuần 

mFOLFOX 6 + Panitumumab 

(chỉ dành cho đột biến gen KRAS/NRAS thể tự nhiên) 

 Panitumumab 6mg/kg truyền tĩnh mạch trong 60 phút, ngày 1. 

Lặp lại mỗi 2 tuần 

FOLFOX 6 + Cetuximab 

(chỉ dành cho đột biến gen KRAS/NRAS thể tự nhiên)  

 Cetuximab 400mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 2 giờ với lần truyền đầu tiên, sau 

đó 250mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 60phut1 mỗi tuần hoặc Cetuximab 

500mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, ngày 1, lặp lại mỗi 2 tuần.  

CapeOX  

 Oxaliplatin 130mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, ngày 1. 

 Capecitabine 850-1000 mg/m2, uống mỗi ngày 2 lần, trong 14 ngày. 

Lặp lại mỗi 3 tuần 

CapeOX + Bevacizumab 

 Bevacizumab 7,5mg/kg truyền tĩnh mạch, ngày 1. 

Lặp lại mỗi 3 tuần 

FOLFIRI Lặp lại mỗi 2 tuần 

 Irinotecan 180 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 30-90 phút, ngày 1. 

 Leucovorin 400 mg/m2 truyền tĩnh mạch cùng tốc độ truyền Irinotecan, 

ngày 1 

 5-FU 400mg/m2 bolus tĩnh mạch ngày 1, sau đó 1200mg/m2/ngày x 2 ngày 

(tổng liều 2400mg/m2 trong 46-48 giờ) truyền tĩnh mạch liên tục 

FOLFIRI + Bevacizumab  

 Bevacizumab 5 mg/kg truyền tĩnh mạch, ngày 1. 

Lặp lại mỗi 2 tuần 

FOLFIRI + Cetuximab (chỉ dành cho đột biến gen KRAS/NRAS thể tự nhiên) 

Cetuximab 400mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 60 phút, mỗi tuần hoặc Cetuximab 

500mg/m2truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, ngày 1, lặp lại mỗi 2 tuần.  
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FOLFIRI + Panitumumab(chỉ dành cho đột biến gen KRAS/NRAS thể hoang dại) Lặp 

lại mỗi 2 tuần 

 Panitumumab 6mg/kg truyền tĩnh mạch ngày 1. 

Capecitabine Lặp lại mỗi 3 tuần 

 850-1250mg/m2, uống mỗi ngày 2 lần,  ngày 1-14 

Capecitabine + Bevacizumab:Lặp lại mỗi 3 tuần 

 Bevacizumab 7,5mg/kg truyền tĩnh mạch, ngày 1. 

Bolus TM hay truyền TM 5-FU/Leucovorin 

FOLFOXIRI   

 Irinotecan 165 mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1, oxaliplatin 85mg/m2 ngày 

1, leucovorin 400mg/m2 ngày 1, flourouracil 1600mg/m2/ngày x 2 ngày 

(tổng liều 3200mg/m2 trong 48 giờ) truyền tĩnh mạch liên tục bắt đầu từ 

ngày 1. Lập lại mỗi 2 tuần.  Bevacizumab 5mg/kg truyền tĩnh mạch, ngày 

1. 

IRINOTECAN: Irinotecan 180 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 30-90 phút, ngày 1, 

lập lại mỗi 2 tuần 

CETUXIMAB (chỉ dành cho đột biến gen KRAS/NRAS thể tự nhiên) 

Cetuximab 400mg/m2 truyền tĩnh mạch lần đầu, sau đó 250g/m2 mỗi tuần hoặc 

Cetuximab 500mg/m2 truyền TM trong 2 giờ, ngày 1, mỗi 2 tuần.  

CETUXIMAB + IRINOTECAN 

Cetuximab 400mg/m2 truyền tĩnh mạch lần đầu, sau đó 250g/m2 mỗi tuần hoặc 

Cetuximab 500mg/m2 truyền TM trong 2 giờ, ngày 1, mỗi 2 tuần.  

PANITUMUMAB(chỉ dành cho đột biến gen KRAS/NRAS thể tự nhiên): Panitumumab 

6mg/kg truyền tĩnh mạch trong 60 phút, mỗi 2 tuần 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. NCCN Guidelines: RECTAL CANCER v2.2016 tại www.nccn.org 

 

http://www.nccn.org/


 

 

299 

 

 UNG THƯ HẬU MÔN 

Lưu ý: Do ung thư hậu môn có 2 loại giải phẫu bệnh thường gặp nhất là Carcinôm 

tế bào gai và Carcinôm tế bào tuyến, trong đó Carcinôm tế bào tuyến của ống HM điều 

trị như ung thư trực tràng, cho nên ở nội dụng bài này chỉ nói về Carcinôm tế bào gai 

của ống HM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1.Tổng quan: 

 Ung thư hiếm gặp tuy nhiên lại có xu huớng tăng trong những năm gầnđây 

 Thường gặpở nam hơn ở nữ 

2.Yếu tố nguy cơ: 

 Nhiễm virus HPV 

 Mắc các bệnh lây qua đường tình dục 

 Tiền căn ung thư tủ cung âm hộ, âm đạo 

 Suy giảm miễn dịch (HIV, dung thuốc ức chế miễn dịch, rối loạn tự miễn …) 

 Hút thuốc lá 

3.Giải phẫu bệnh: 

 Carcinôm tế bào gai chiếm phần lớn đối với ung thưống HM 

 goài ra còn có các loại khác như Carcinôm tuyến, Melanôm nhưng ít gặp hơn 

II.Chẩn đoán bệnh: 

1.Lâm sang: 

 45% thường có chảy máu vùng HM 

 30% cảm thấy đau hay thấy sự hiện diện khối bất thường vùng HM 

 Thăm khám trực tràng HM có thể thấy được u 

 Thăm khám phụ khoa ở BN nữ để phát hiện ung thưâm đạo kèm theo hay không 

 Đôi khi có thể sờ thấy hạch bẹn nếu bệnhđã di căn 

2.Cân lâm sang: 

a) Hình ảnh học: 

 Nội soi HM trực tràng cần thiết phát hiện và sinh thiết u  

 FNA hạch nếu khám được trên lâm sàng hay hình ảnh học nghi ngờ 

 MS-CT hay PET/CT: có thể được chỉđịnh để xác định rõ mức độ xâm lấn cơ quan 

lân cận hay không, đánh giá tình trạng hạch di căn. . Đặc biệt PET/CT tỏ ra nhạy 
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hơn trong việc xác định hạch chậu di căn kể cả nghi ngờ trên MS-CT. Chụp MS-CT 

ngực cũng được khuyến cáo để phát hiện các di căn ngực nếu có. 

 Test HIV do suấtđộ ung thư HM cao ở BN nhiễm HIV 

III.Phân giai đoạn: 

U nguyên phát 

TX Không đánh giá được u nguyên phát 

T0 Không bằng chứng có u 

Tis U còn khu trú lớp niêm 

T1 U nhỏ hơn < 2 cm 

T2 U >2cm nhưng không >5cm 

T3 U >5cm 

T4  U xâm lấn các cơ quan lân cận 

 

Hạch di căn 

NX Hạch vùng không thể khảo sát 

N0 Không di căn hạch vùng 

N1 Di căn hạch quanh trực tràng 

N2 Di căn hạch chậu 1 bên có/không hạch bẹn 

N3 Di căn hạch quanh trực tràng và hạch bẹn hay 

di căn hạch chậu 2 bên có/không hạch bẹn 

Di căn xa 

M0 Không di căn xa 

M1 Di căn xa 

 

Giai đoạn T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

T3 N0 M0 

IIIA T1 N1 M0 

T2 N1 M0 
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T3 N1 M0 

T4 N0 M0 

IIIB T4 N1 M0 

Bất kì T N2 M0 

Bất kì T N3 M0 

IV Bất kì T Bất kì N M1 

 

IV.Theo dõi sau điều trị 

 Thăm khám HM trực tràng 3-6 tháng trong 5 năm 

 Nội soi HM trực tràng mỗi 6-12 tháng trong 5 năm 

 Chụp MS-CT m ỗi năm trong 3  năm nêú T3-4 hay hạch bẹn dương 

V.Điều trị: 

Ung thư khu trú tại chỗ tại vùng 

5 FU + Mytomicin + 

xạ trị 

5-FU Truyền liên tục 1000mg/m2/ngày ngày 

1-4 và 29-32 

Mytomicin 10mg/m2 bolus ngày 1 hay 12mg/m2 

ngày 1 và 29  

Capecitabine + 

Mitomycin + xạ trị 

Capecitabine 825mg/m2 PO ngày 1-5 mỗi tuần trong 

6 tuần 

 Mytomicin 10mg/m2 bolus ngày 1 hay 12mg/m2 

ngày 1 và 29  

5-FU + Cisplatin + 

xạ trị 

5-FU Truyền liên tục 1000mg/m2/ngày ngày 

1-5 

Cisplatin 100mg/m2 IV ngày 2 

Ung thư di căn xa 

5-FU + Cisplatin + 

xạ trị 

5-FU Truyền liên tục 1000mg/m2/ngày ngày 

1-5 

Cisplatin 100mg/m2 IV ngày 2 
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 UNG THƯ TẾ BÀO GAN (HCC) 

 

 

  
Bệnh nhân có 

nguy cơ ung thư tế 

bào gan: 

 Xơ gan 

 Viêm gan 

siêu vi B, C 

 Do rượu  

 Bệnh gan 

nhiễm mở 

không do 

rượu 

(NAFLD*) 

 Không xơ gan: 

 Người lành 

mang virus 

viêm gan B 

Siêu âm bụng 

Alfa-

fetoprotein 

(AFP) 

(mỗi 6 – 12 

tháng) 

Nốt hoặc 

khối ở gan 

AFP tăng Khảo sát 

hình ảnh 

học của 

gan 

Không có 

tổn thương 

Theo dõi 3 

tháng với 

AFP 

Hình ảnh 

học cua gan 

Có tổn 

thương 



 

 

303 

 

PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN 

Nhữngkhảo sát trên bệnh nhân với tổn thương nghi ngờ ung thư tế bào gan trên 

siêu âm 

Hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng 

- Các yếu tố nguy cơ của bệnh lý gan mãn tính, như sử dụng thuốc, tiền sử uống 

rượu. 

- Hỏi triệu chứng và thăm khám tìm dấu hiệu bệnh gan mãn tính (vàng da, báng 

bụng, bệnh não do gan, lách to) 

- Chỉ số hoạt động cơ thể và tình trạng dinh dưỡng.  

Xét nghiệm cận lâm sàng 

- Nguyên nhân bệnh lý gan: viêm gan siêu vi B, siêu vi C, bệnh lý tự miễn hoặc 

bệnh ứ đọng sắt, 

- Chức năng gan theo Child – Pugh cải biên: thời gian prothrombin, albumin, 

bilirubin  

- Dấu ấn ung thư: alpha-fetoprotein huyết thanh (AFP), AFP-L3, CEA và CA 19-

9 

Khảo sát hình ảnh học 

- Chụp CT scan hoặc MRI động học (nhiều pha để chẩn đoán và đánh giá độ rộng 

của bướu (số lượng và kích thước của các nốt, xâm lấn mạch máu, tràn ngoài 

gan). 

- Cân nhắc: chụp CT ngực và xạ hình xương ở bệnh lý tiến xa.  

Đánh giá tình trạng tăng áp tĩnh mạch cửa 

- Nội soi thực quản – dạ dày: giãn tĩnh mạch thực quản và/ hoặc bệnh lý dạ dày do 

tăng áp cửa. 

Khảo sát giải phẫu bệnh  

- Khi bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật  

- Khi có nghi ngờ chẩn đoán, để tham gia thử nghiệm lâm sàng trên bệnh lý tiến 

xa: có thể thực hiện sinh thiết lõi kim  

- Hóa mô miễn dịch khi cần chẩn đoán phân biệt với carcinôm đường mật trong 

gan, di căn gan (AFP, CEA, CD34…) 

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG GAN CHILD – PUGH 

Điểm chức năng gan Child – Pugh 



 

 

304 

 

Các chỉ số lâm sàng – sinh hóa máu 
Điểm tăng dần theo thay đổi bất thường 

1 2 3 

Bệnh não do gan (độ) Không có 1 – 2 3 – 4 

Báng bụng Không Nhẹ Vừa 

Albumin (g/dL) 3,5 2,8 – 3,5 < 2,8 

Thời gian prothrombine (Số giây hơn 

chứng)  

hoặc INR 

< 4 

< 1,7 

4 – 6 

1,7 – 2,3 

> 6 

> 2,3 

Bilirubin (mg/dL) 

Trong bệnh xơ gan ứ mật nguyên phát  

< 2 

< 4 

2 – 3 

4 – 10 

> 3 

> 10 

Ý nghĩa                                  Nhóm A = 5 – 6, nhóm B = 7 – 9; Nhóm C = 10 – 15 

điểm  

 

NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 

- Tình trạng nội khoa của bệnh nhân (đặc điểm là chức năng gan) phải an toàn cho phẫu 

thuật. 

- Phẫu thuật cắt gan được chỉ định với mục tiêu điều trị khỏi trong những tình huống 

sau: 

 Chức năng gan còn đủ (chủ yếu nhóm Child-Pugh A mà không có tăng áp lực tĩnh 

mạch cửa. 

 Bướu đơn độc không có xâm lấn mạch máu lớn. 

 Chức năng phần gan chừa lại (FLR) phải đủ (ít nhất là 20% gan không xơ và ít 

nhất 30% - 40% gan xơ có Child-Pugh A, có đủ phân bố mạch máu và đường mật 

vào/ra). 

- Phẫu thuật cắt gan còn bàn cãi, nhưng có thể cân nhắc khi: 

 Tổn thương gan đa ổ giới hạn và có thể cắt được 

 Xâm lấn mạch máu lớn  

- Đối với những bệnh nhân xơ gan và cân nhắc phẫu thuật cắt phần lớn gan, có thể gây 

thuyên tắc hoặc cột tĩnh mạch cửa trước mổ bệnh nhân có bệnh lý gan giai đoạn cuối. 

- Trong một số trường hợp giai đoạn rất sớm (bướu  3cm), các phương pháp cắt đốt 

tại chỗ cũng có thể xem xét thay thế cho phẫu thuật cắt gan triệt để. Tổn thương từ 3 
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đến 5cm có thể được điều trị giúp kéo dài thời gian sống còn bằng cách phối hợp điều 

trị nội động mạch và cắt đốt ở những bướu có thể tiếp cận được để cắt đốt. 

 

NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ  

 Tất cả những bệnh nhân bị HCC nên được đánh giá nhằm hướng đến khả năng điều 

trị khỏi (cắt gan, ghép gan, và phương án cắt đốt nếu tổn thương nhỏ). Phương pháp 

điều trị tại chỗ chỉ cân nhắc bệnh nhân không còn chỉ định điều trị triệt để hoặc là 

phương án nhằm giảm giai đoạn của bướu hướng đến khả năng điều trị triệt để khác.  

 Cắt đốt (sóng cao tần (RFA), áp lạnh, tiêm cồn xuyên da (PEI), vi sóng): 

- Tất cả những bướu có tiềm năng cắt đốt được có thể cân nhắc khi bướu và bờ mô 

gan lành (trong trường hợp cắt bằng nhiệt) được điều trị. Trong trường hợp tiêm 

cồn PEI thì không cần bờ cắt.  

- Bướu nằm ở vị trí có thể tiếp cận được bằng đường xuyên da/ phẫu thuật nội soi 

hoặc mổ mở.  

- Cần thận trọng khi cắt đốt những tổn thương gần các mạch máu lớn, ống mật 

chính, cơ hoành và các tạng khác trong ổ bụng.  

- Những tổn thương > 5cm không thể cắt được cần được cân nhắc sử dụng những 

liệu pháp nội động mạch hoặc toàn thân.  

 . Điều trị can thiệp nội động mạch: 

- Tất cả những bướu bất kể vị trí có thể điều trị nội động mạch miễn là động mạch 

dẫn đến bướu có thể bị cô lập mà không ảnh hưởng rộng trên các vùng không 

điều trị.  

- Điều trị nội động mạch gồm thuyên tắc động mạch (TAE), thuyên tắc động mạch 

với hóa chất (TACE), DEB-TACE, và với chất phóng xạ (RE) dùng vi cầu 

yttrium-90. 

- Tất cả những điều trị thuyên tắc chống chỉ định tương đối trên bệnh nhân có 

bilirubin > 3 mg/dL, trừ khi bơm có chọn lọc và phân thùy RE với vi cầu yttrium-

90 có nguy cơ tổn thương gan do xạ tăng trên những bệnh nhân có bilirubin > 

2mg/dL.  

- Tất cả những điều trị thuyên tắc chống chỉ định tương đối trên bệnh nhân có 

thuyên tắc tĩnh mạch cửa nhánh chính nhóm Child-Pugh C.  

- Vị trí bơm thuyên tắc thùy bác sĩ lựa chọn. 
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- Sorafenib có thể lựa chọn trên những bệnh nhân có chức năng gan tốt sau khi 

bơm thuốc nội động mạch nếu có bằng chứng vẫn còn bướu hoặc bướu tái phát 

mà không thể thực hiện thêm việc can thiệp mạch máu. Tính hiệu quả và an toàn 

của sử dụng sorafenib đồng thời với can thiệp mạch máu vẫn chưa được chứng 

minh có lợi trong 2 thử nghiệm lâm sàng và hiện có một nghiên cứu pha III đang 

được thực hiện trên xu hướng này.  

 

 Xạ trị ngoài (EBRT)  

- Càng ngày càng có thêm bằng chứng về hiệu quả của SBRT trong điều trị bệnh 

nhân có HCC. SBRT có thể được xem xét là liệu pháp thay thế cho kỹ thuật cắt 

đốt/bơm thuyên tắc khi các liệu pháp này thất bại hoặc có chống chỉ định. 

- SBRT thường được dùng trên bệnh nhân có từ 1 tới 3 khối tổn thương. SBRT có 

thể cân nhắc trên những bệnh nhân có tổn thương lớn hơn hoặc lan rộng hơn nếu 

có thể bảo vệ được đầy đủ mô gan lành cũng như xem xét mức dung nạp của liều 

xạ vào gan. Với những bệnh nhân xơ gan Child-Pugh B vẫn có thể điều trị một 

cách an toàn nhưng cần điều chỉnh liều và bám sát mức liều thực tế. Xạ trị vào 

gan bệnh nhân HCC có xơ gan Child-Pugh C vẫn chưa có bằng chứng vì không 

có thử nghiệm lâm sàng nào hiện thu nhận bệnh nhân Child-Pugh C. 

- Điều trị tia proton (PBT) có thể thích hợp trong một số trường hợp đặc biệt. 

- Xạ trị ngoài nhằm giảm nhẹ triệu chứng có thể chỉ định trên bệnh nhân HCC có 

tổn thương di căn nhằm kiểm soát triệu chứng hoặc ngừa các biến chứng, như 

những trường hợp di căn xương, não. 

NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN 

 Sorafenib hiện vẫn là điều trị toàn thân tiêu chuẩn cho ung thư tế bào gan giai đoạn 

tiến xa với chức năng gan tốt (BCLC nhóm C) và những bệnh nhân HCC giai đoạn 

trung gian (BCLC nhóm B) với tiến triển sau TACE.  

 Hiện không có dấu chứng lâm sàng hoặc dấu hiệu sinh học nào có thể xác định được 

nhóm bệnh nhân đáp ứng tốt nhất với sorafenib. 

 Hóa trị toàn thân, tamoxifen, liệu pháp miễn dịch, kháng androgen hay đồng phân 

somatostatin không được khuyến cáo trong thực hành lâm sàng trên bệnh nhân HCC 

bên ngoài thử nghiệm lâm sàng.  
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 Đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối với chức năng gan suy giảm nghiêm 

trọng hoặc tình trạng chỉ số hoạt động cơ thể kém (cả 2 đều do tổn thương trên gan), 

chăm sóc nâng đỡ là lựa chọn hợp lý.  

 Song song với điều trị chuyên biệt cho ung thư tế bào gan, việc điều trị tác nhân gây 

bệnh (như viêm gan siêu vi B, C) hoặc điều trị nâng đỡ chức năng gan trên bệnh 

nhân xơ gan là cần thiết.  

 

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG VÀ THEO DÕI  

 Đánh giá đáp ứng điều trị nên được thực hiện trên hình ảnh học CT hoặc MRI dựa 

theo tiêu chuẩn RECIST. 

 Những dấu ấn ung thư trong huyết thanh (như alpha-fetoprotein levels) có thể có 

ích lợi, đặc biệt trên những trường hợp lâm sàng mà kích thước bướu không đánh 

giá được dễ dàng, nhưng các chỉ số này không được dùng như là yếu tố nhằm đưa 

ra quyết định điều trị đặc hiệu. 

 Những bệnh nhân được theo dõi sau điều trị triệt để cần được thực hiện đánh giá 

tình trạng mất bù của chức năng gan và phát hiện sớm tái phát bằng chụp CT hoặc 

MRI mỗi 3 tháng một lần trong 2 năm đầu và sau đó là mỗi 6 tháng. 

 Những bệnh nhân với ung thư tế bào gan tiến xa được điều trị với TACE hoặc điều 

trị toàn thân (như sorafenib) được đánh giá trên lâm sàng nhằm ghi nhận triệu chứng 

mất bù của gan và chụp CT hoặc MRI động học mỗi 2 tháng nhằm giúp đưa ra quyết 

định điều trị hợp lý. 
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 UNG THƯ DẠ DÀY 

Phân giai đoạn theo AJCC ( American Joint Committee on Cancer) 

 T: U nguyên phát 

Tis: (carcinoma insitu) tế bào UT chỉ giới hạn ở lớp niêm mạc dạ dày. Mảng đáy chưa 

bị phá vỡ. 

T1: tế bào UT xâm lấn qua lớp niêm mạc tới lớp hạ niêm mạc (Lamina propria hay 

Submicosa). 

T2: khối u xâm lấn đến lớp cơ qua lớp niêm mạc và dưới niêm mạc (T2a) hoặc qua lớp 

cơ đến lớp dưới thanh mạc (Subserosa). T2b. 

T3:khối u xâm lấn đến thanh mạc nhưng chưa xâm lấn vào tổ chức hoặc cơ quan lân 

cận. 

T4: khối u xâm lấn qua thanh mạc vào các cơ quan hoặc tổ chức lân cận như các mạch 

máu lớn. 

- N di căn hạch 

No: không có di căn hạch vùng. 

N1: di căn từ 1 - 2 hạch dạ dày. 

N2: di căn từ 3-6  hạch cạnh dạ dày. 

N3: di căn trên 7 hạch cạnh dạ dày. 

N3a: di căn 7-15 hạch cạnh dạ dày. 

N3b: di căn trên 16 hạch cạnh dạ dày. 

- M di căn xa 

Mo:   không có di căn 

M1:   có di căn xa. 
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Giai đoạn I Tis N0 M0 

Giai đoạn Ia T1 N0 M0 

Giai đoạn Ib 
T2 N0 M0 

T1 N1 M0 

Giai đoạn IIa 

T3 N0 M0 

T2 N1 M0 

T1 N2 M0 

Giai đoạn IIb 

T4a N0 M0 

T3 N1 M0 

T2 N2 M0 

T1 N3 M0 

Giai đoạn IIIa 

T4a N1 M0 

T3 N2 M0 

T2 N3 M0 

Giai đoạn IIIb 

T4b N0 M0 

T4b N1 M0 

T4a N2 M0 

T3 N3 M0 

Giai đoạn IIIc 

T4b N2 M0 

T4b N3 M0 

T4a N3 M0 

Giai đoạn IV T bất kỳ N bất kỳ M1 

 

Các chỉ định hoá trị: 

Hoá trị trước mổ 

 cT2 trở lên, bất kể N và M0:hoá chu phẫu hoặc hoá xạ trước mổ sau đó mổ. 

 Đánh giá không thể cắt bỏ hết và M0 thì hoá trị hoặc hoá xạ trước mổ với 5Fu 

hoặc nhóm taxane nền sau đó đánh giá lại khả năng mổ. 

 Đánh giá không mổ cắt được và M0 thì hoá xạ trước mổ với 5Fu hoặc nhóm 

taxane nền sau đó đánh giá lại hoặc quyết định chăm sóc giảm nhẹ hoặc chăm 

sóc giảm nhẹ. 
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 Nếu di căn thì hoá giảm nhẹ hoặc chăm sóc giảm nhẹ. 

Hoá trị sau mổ: 

 Những Bn chưa hoá hoặc hoá xạ trước mổ: 

R0 T2N0: 5Fu sau đó hoá xạ 5Fu sau đó tiếp với 5Fu lựa chọn tuỳ bệnh nhân sau 

đó theo dõi. 

R0: T3-4 với mọi N hoặc bất kỳ T và N dương: 5Fu sau đó hoá xạ 5Fu sau đó 

tiếp với 5Fu, hoặc hoá hổ trợ với BN nạo hạch D2 sau đó theo dõi 

R1: hoá hỗ trợ sau đó theo dõi 

R2: hoá hỗ trợ sau đó theo dõi hoặc CSGN tuỳ lâm sàng 

pM1: hoá giảm nhẹ hoặc CSGN. 

 Những Bn đã hoá hoặc hoá xạ trước mổ: 

R0: Theo dõi đến khi tiến triển hoặc hoá hổ trợ sau đó theo dõi. 

R1: Hoá xạ với 5Fu nếu trước mổ chưa có; hoá trị nếu đã làm trước mổ hoặc xem 

xét mổ lại sau đó theo dõi. 

R2: Hoá xạ với 5Fu nếu trước mổ chưa có, hoặc hoá trị hoặc CSGN tuỳ lâm sàng. 

pM1: hoá giảm nhẹ hoặc CSGN. 

BN không mổ được hoặc đánh giá không mổ được: đánh giá lại giai đoạn với CTscan 

ngực- bụng- chậu, công thức máu, chụp Pet scan khi có chỉ định thì xem xét mổ lại, nếu 

không được hoặc di căn thì hoá trị giảm nhẹ hoặc CSGN. 

Phác đồ hoá trị: 

 Hoá trị chu phẫu trước và sau mổ 3 chu kỳ: CF-OF-ECF-EOF-ECX-EOX. 

 Hoá tân hổ trợ: đơn trị 5Fu; Pacli+Carbo; CF; OF; Pacli+5Fu. 

 Hoá xạ hổ trợ sau mổ: đơn trị 5Fu trước và sau hoá xạ 5Fu nền. 

 Hoá hỗ trợ sau mổ cho BN nạo hạch D2: Xelox. 

 Bn không cắt được u: Trastuzumab ưu tiên dùng sớm khi có biểu hiện quá mức 

HER2 trong carcinoma tuyến di căn nhưng không khuyến khích kết hợp với  

nhóm anthracyline.Phác đồ có kết hợp CF hoặc các nhóm khác. Gồm các phác 

đồ dưới đây: 

Lưa chọn đầu tiên: ưu tiên dùng 2 thuốc vì ít tác dụng phụ, nhưng cũng có thể 

dùng 3 thuốc nếu tổng trạng BN tốt và TD thường xuyên độc tính thuốc: CF; 
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Xelox; Pacli+Cis hoặc Pacli+Carbo; Doce+Cis; Folfiri; hoặc đơn trị 5Fu-Pacli-

Doce, hoặc 3 thuốc có DCF; DOF;ECF; Doce+Carbo+5Fu. 

Nếu tiển triển phác đồ đầu tiên thì hoá bước 2 phụ thuộc tổng trạng BN gồm: 

Ramucirumab+Pacli; đơn trị Doce-Pacli-Iri-Ramucirumab; hoặc Iri+Cis; Folfiri; 

Doce+Iri. 

Cách dùng các phác đồ: 

Hoá xạ trước mổ: 

 Pacli 50mg/m2 ngày 1 

Carbo AUC2  d1  

Chu kỳ mỗi 5 tuần. 

 Cis 75-100 mg/m2 ngày 1 và 29 

5Fu750-1000 mg/m2 truyền liên tục 24 giờ từ ngày 1 đến ngày 4 và từ ngày 29 

đến ngày 32  

Chu kỳ mỗi 35 ngày. 

 Cis 15 mg/m2 từ ngày 1 đến ngày 5 

5Fu 800mg TTM liên tục 24h từ ngày 1 đến ngày 5 

Chu kỳ 21 ngày và cho 2 chu kỳ. 

 Oxa 85 mg/m2 ngày 1 

Leucovorin 400 mg/m2 ngày 1 bolus 

5Fu 400 mg/m2 ngày 1 bolus 

5Fu 800 mg/m2 TTM liên tục 24h từ ngày 1 đến ngày 2. 

Chu kỳ mỗi 14 ngày cho 3 chu kỳ trước và sau xạ. 

 Cis 30 mg/m2 ngày 1 

Cape 800 mg/m2 x 2 lần/ ngày từ ngày 1 đến ngày 5. 

Mỗi tuần cho 5 chu kỳ. 

 Oxa 85 mg/m2 ngày 1-15-29 cho 3 liều. 

Cape 625 mg/m2 x2 lần/ ngày từ ngày 1 đến ngày 5 cho 5 tuần. 

 Pacli 45-50 mg/m2 ngày 1 mỗi tuần 

5Fu 300 mg/m2 TTM liên tục từ ngày 1 đến ngày 5. 

Mỗi tuần cho 5 tuần. 

 Pacli 45-50 mg/m2 ngày 1 
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Cape 625-825 mg/m2 x2 lần/ ngày từ ngày 1 đến ngày 5 

Mỗi tuần cho 5 tuần. 

Hoá chu phẫu: 

 Cis 75-80 mg/m2 ngày 1 

5Fu 800 mg/m2 TTM liên tục từ ngày 1 đến ngày 5. 

Chu kỳ 28 ngày; 2-3 CK trước mổ và 3-4 CK sau mổ cho tổng 6CK. 

 Oxa 85 mg/m2 ngày 1 

Leu 400 mg/m2 ngày 1 

5Fu 400 mg/m2 bolus ngày 1 

5Fu 1200 mg/m2 TTM liên tục ngày 1 và 2 

Chu kỳ 14 ngày 

 Oxa 85 mg/m2 ngày 1 

Leu 200 mg/m2 ngày 1 

5Fu 2600 mg/m2 TTM liên tục ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày 

 Oxa 130 mg/m2 ngày 1 

Cape 1000 mg/m2 x2 lần/ ngày 1 đến ngày 14 

Chu kỳ 21 ngày 

 Epi 50 mg/m2 ngày 1 

Cis 60 mg/m2 ngày 1 

5Fu 200 TTM liên tục ngày 1 đến ngày 21. 

Chu kỳ 21 ngày và làm 3 chu kỳ trước và sau mổ. 

 Epi 50 mg/m2 ngày 1 

Oxa 130 mg/m2 ngày 1 

5Fu 200 TTM liên tục ngày 1 đến ngày 21. 

Chu kỳ 21 ngày và làm 3 chu kỳ trước và sau mổ. 

 Epi 50 mg/m2 ngày 1 

Cis 60 mg/m2 ngày 1 

Cape 625  mg/m2 x2 lần/ ngày từ ngày 1 đến ngày 21  

Chu kỳ 21 ngày và làm 3CK trước và sau mổ. 

 Epi 50 mg/m2 ngày 1 
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Oxa 130 mg/m2 ngày 1 

Cape 625  mg/m2 x2 lần/ ngày từ ngày 1 đến ngày 21  

Chu kỳ 21 ngày và làm 3CK trước và sau mổ. 

Hoá cho trường hợp di căn và tiến xa: 

Trastuzumab 8 mg/m2 TMC ngày 1 CK 1, sau đó 6 mg/m2 TMC mỗi 21 ngày hoặc 

6 mg/m2 TMC ngày 1 CK 1 và 4 mg/m2 mỗi 14 ngày. 

 Cis 75-100 mg/m2 ngày 1 

5Fu 750-1000mg/m2 TTM liên tục từ ngày 1 đến ngày 4. 

Chu kỳ 28 ngày 

 Cis 50 mg/m2 ngày 1 

Leu 200 mg/m2 ngày 1 

5Fu 2000 mg/m2 TTM liên tục ngày 1  

Chu kỳ 14 ngày 

 Cis 80 mg/m2 ngày 1 

Cape 1000 mg/m2 x2 lần/ ngày từ ngày 1 đến ngày 14. 

Chu kỳ mỗi 21 ngày 

 Oxa 85 mg/m2 ngày 1 

Leu 400 mg/m2 ngày 1 

5Fu 400 mg/m2 bolus ngày 1 

5Fu 1200 mg/m2 TTM liên tục ngày 1 và 2 

Chu kỳ 14 ngày 

 Oxa 85 mg/m2 ngày 1 

Leu 200 mg/m2 ngày 1 

5Fu 2600 mg/m2 TTM liên tục ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày 

 Oxa 130 mg/m2 ngày 1 

Cape 1000 mg/m2 x2 lần/ ngày 1 đến ngày 14 

Chu kỳ 21 ngày 

 Pacli 135-200 mg/m2 ngày 1 

Cis 75 mg/m2 ngày 2 

Chu kỳ 21 ngày 
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 Pacli 90 mg/m2 ngày 1 

Cis 50 mg/m2 ngày 1 

Chu kỳ 14 ngày 

 Pacli 200mg/m2 ngày 1 

Carbo AUC5 d1  

Chu kỳ mỗi 21 ngày 

 Doce 70-85 mg/m2 ngày 1 

Cis 70-75 mg/m2 ngày 1 

Chu kỳ 21 ngày 

 Leu 400 mg/m2 ngày 1 

5Fu 400 mg/m2 ngày 1 

5Fu 1200 mg/m2 TTM liên tục ngày 1 và 2  

Chu kỳ mỗi 14 ngày 

 5Fu 800 mg/m2 TTM liên tục ngày 1 đến ngày 5 

Chu kỳ 28 ngày 

 Cape 1000-1250 mg/m2 x2 lần/ ngày từ ngày 1 đến 14 

Chu kỳ 21 ngày. 

 Doce 75-100 mg/m2 ngày 1 chu kỳ 21 ngày 

 Pacli 135-250 mg/m2 ngày 1 chu kỳ 21 ngày 

 Pacli 80 mg/m2 ngày 1 mỗi tuần chu kỳ 28 ngày 

 

Theo dõi trong điều trị: các tác dụng phụ có thể có gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy, 

tê tay chân, rụng tóc, hội chứng bàn tay- bàn chân; và các tác dụng gây độc tế 

bào qua xét nghiệm công thức máu, chức năng gan thận, điện giải đồ. 

Sau điều trị ổn định, BN sẽ được theo dõi định kỳ : 

TD định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng trong 1 đến 2 năm đầu sau đó mỗi 6-12 tháng cho 

năm thứ  3 đến năm thứ 5 và từ sau đó theo dõi mỗi năm 1 lần. Chụp MSCT ngực 

và bụng với nội soi dạ dày hoặc đại tràng theo đăc điểm lâm sàng. Nếu bệnh tái 

phát tại chổ có thể mổ được thì tiến hành mổ, nếu không mổ được hoặc tái phát 

di căn xa thì hoá giảm nhẹ hoặc chăm sóc giảm nhẹ. 
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 UNG THƯ TÚI MẬT 

V. ĐẠI CƯƠNG 

1. Địnhnghĩa 

Ung thư túi mật là một bệnh lý tương đối hiếm gặp. Bệnh này có phân bố địa lý 

riêng biệt phổ biến ở miền Trung và Nam Mỹ, Trung và Đông Âu, Nhật Bản và phía 

bắc Ấn Độ; nó cũng phổ biến ở các nhóm dân tộc nào đó ví dụ người bản địa Bắc 

Mỹ và gốc Tây Ban Nha. Nếu được chẩn đoán sớm, nó có thể được chữa khỏi bằng 

cách loại bỏ túi mật, một phần của gan và các hạch bạch huyết có liên quan. Thông 

thường nó được tìm thấy sau khi các triệu chứng như đau bụng, vàng da và nôn xảy 

ra, và nó đã lan rộng đến các cơ quan khác như gan. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư túi mật 

đang gia tăng tại Trung Quốccũng như ở phía bắc miền trung Ấn Độ 

2. Nguyên nhân: 

 Sỏi mật 

 Sứ túi mật 

 Giới tính 

 Béo phì 

 Tuổi tác 

 Dân tộc 

 Polyp túi mật 

 Viêm xơ đường mật 

 Tiếp xúc với hóa chất độc hại 

 Có tiền sử bệnh thương hàn 

 Gia đình có tiền sử bệnh 

VI. CHẨN ĐOÁN 

5. Lâm sàng 

a. Triệu chứng cơ năng 

Về lâm sàng không có một triệu chứng đặc hiệu nào giúp chẩn đoán được 

ung thư túi mật. Những ung thư túi mật khi còn nhỏ thường không có triệu chứng, 

nó có thể được phát hiện tình cờ trong mảnh sinh thiết túi mật do viêm vả sỏi. 
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Khi ung thư túi mật đã có triệu chứng thì triệu chứng thường gặp nhất là đau hạ 

sườn phải thường xuất hiện trong 3/4 trường hợp hoặc đau vùng 1/4 trên bên 

phải, kế đến là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vàng da và gầy sút hoặc 

bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn và nôn. Khoảng 10% bệnh nhân 

nhập viện với các triệu chứng gợi ý như viêm túi mật hoặc được phát hiện trong 

hoặc sau khi mổ túi mật. 

b. Triệu chứng thực thể 

Khám lâm sàng có thể phát hiện dấu hiệu vàng da, vàng mắt, sờ được khối 

hoặc mảng cứng nằm ở hạ sườn phải ngay dưới gan và di động theo nhịp thở 

trong khoảng 40% trường hợp. Triệu chứng cổ trướng hoặc các dấu hiệu của một 

ung thư màng bụng hoặc gan to do di căn ung thư xuất hiện trong khoảng 10% 

trường hợp. Ở Pháp, hằng năm có khoảng 1.500-2.000 trường hợp tử vong do 

loại ung thư này.  

c. Tiền sử 

Tần suất ung thư liên hệ chặt chẽ với sỏi và viêm túi mật mạn, 75 – 90% 

trường hợp có liên quan đến sỏi mật, bệnh thường gặp ở phụ nữ trên 65 tuổi, tỉ 

lệ nữ/nam là 4/1. Tỉ lệ sỏi gây ung thư ở Mỹ là 0,2% và thời gian trung bình để 

sỏi gây ung thư là khoảng 13 năm. Loại sỏi có hình ảnh đá cẩm thạch có tỉ lệ 

ung thư hóa cao nhất. Hằng năm ở Mỹ có khoảng 6.500 trường hợp ung thư túi 

mật mới mắc. Viêm túi mật mạn do thương hàn cũng làm gia tăng tần suất ung 

thư túi mật lên đến khoảng 167 lần; do đó cần điều trị kháng sinh tích cực hoặc 

cắt bỏ túi mật để dự phòng ung thư sau này 

6. Cận lâm sàng 

a.Xét nghiệm máu 

Tình trạng tắc mật: được cụ thể bằng định lượng bilirubin huyết thanh. Trong 

ung thư túi mật, bilirubin huyết thanh thường tăng cao gấp nhiều lần giá trị bình 

thường và tăng tòan bộ cả bilirubin trực tiếp và gián tiếp. 

Tình trạng hủy hoại tế bào gan: thường tăng nhẹ các men gan như GGT (gamma-

glutamyltransferase), AST (aspartate aminotransferase), ALT (alanine 

aminotransferase). 
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Tình trạng chức năng gan: nồng độ Albumin huyết thanh giảm, tỷ lệ % 

Prothrombin giảm phản ánh tình trạng ứ mật kéo dài gây suy gan. 

Xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư (tumor markers) 

CA (carbohydrate antigen) 19-9: là chất chỉ điểm hay được sử dụng nhất, thường 

tăng cao, để theo dõi diễn tiến và tiên lượng bệnh 

CEA (carcinoembryonic antigen): thường tăng trong ung thư đường mật.  

AFP (alpha-fetoprotein): không tăng trong ung thưtúi mật. Thường chỉ để chẩn 

đoán phân biệt với ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). 

b. Siêu âm gan - mật. 

Thường phát hiện được tình trạng giãn đường mật. 

Ít khi xác định được các khối u túi mật ở giai đoạn sớm.Khi thấy được khối u trên 

siêu âm thì thường là giai đoạn muộn. 

Có thể giúp theo dõi tiến triển sau đìều trị. 

c.Chụp cắt lớp vi tính. 

Giá trị chẩn đoán ung thư đường mật không vượt trội hơn siêu âm 

Nhưng giúp đánh giá tình trạng di căn xa, di căn hạch vùng. 

Xác định bệnh lý kèm theo. 

d.Chụp cộng hưởng từ (MRI). 

Là phương pháp tốt nhất hiện nay trong chẩn đoán ung thư đường mật- túi 

mật. 

Các kỹ thuật chẩn đoán xâm nhập (siêu âm nội soi, nội soi tá tràng, chụp mật 

tụy ngược dòng qua nội soi, chụp mật tụy xuôi dòng qua da): thường chỉ áp 

dụng với u phần thấp ống mật chủ hoặc khi thực hiện can thiệp. Rất hạn chế 

đánh giá uăn lan  đường mật.Có thể kết hợp để sinh thiết. 

e.Các kỹ thuật y học hạt nhân (PET-CT): chủ yếu để phát hiện di căn xa 

 

7. Chẩn đoán xác định 

a.Chẩn đoán mô học: 

Ung thư túi mật thường được phát hiện tình cờ khi khám bệnh tìm sỏi mật, 

và khoảng 50% trường hợp ung thư túi mật được chẩn đoán tình cờ trong mẫu 
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vật trong phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Tuy nhiên, tại thời điểm chẩn đoán lại có 

khoảng 35% bệnh nhân đã có di căn xa. 

Qua mô học, 90% trường hợp ung thư túi mật là ung thư biểu mô tuyến, 

và 2% trường hợp là ung thư biểu mô tế bào, ít gặp hơn là sarcoma, u sắc tố… 

Ung thư tuyến nhú ( thuộc ung thư biểu mô tuyến) chiếm khoảng 5% ung thư túi 

mật, nó có thể phân biệt và có một tiên lượng tốt hơn. 

b.Chẩn đoán giai đoạn: theo TNM 

Hạch vùng 

NX Hạch vùng không thể khảo sát 

U nguyên phát 

TX Không đánh giá được u nguyên phát 

T0 Không bằng chứng có u 

T1 U xâm lấn đến lớp đệm niêm mạc hoặc lớp cơ 

T1a U xâm lấn đến lớp đệm niêm mạc 

T1b U xâm lấn đến lớp cơ 

T2 U xâm lấn đến mô liên kết chung quanh cơ, chưa đến lớp thanh mạc hoặc gan 

T3 U xuyên vào thanh mạc ( phúc mạc tạng) và/ hoặc ăn trực tiếp vào gan và/ hoặc 

cơ quan lân cận hoặc cấu trúc như dạ dày, tá tràng, đại tràng, tụy, mạc nối, đường 

mật ngoài gan 

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

cấu trúc ngoài gan 
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N0 Không di căn hạch vùng 

N1 Di căn hạch vùng dọc ống túi mật, ống mật chủ, động mạch gan và/hoặc 

tĩnh mạch cửa  

N2 Di căn hạch quanh động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động mạch mạc treo 

ruột, và / hoặc hạch động mạch thân tạng 

Di căn xa 

M0 Không di căn xa 

M1 Di căn xa 

Giai đoạn 

Giai đoạn 0 Tis N0 M0 

Giai đoạn I T1 N0 M0 

Giai đoạn II T2 N0 M0 

Giai đoạn IIIA T3 N0 M0 

Giai đoạn IIIB T1-3 N0-1 M0 

Giai đoạn IVA 

Giai đoạn IVB 

T4 N0-1 M0 

T bất kỳ 

T bất kỳ 

N2 

N bất kỳ 

M0 

M1 

VII. ĐIỀU TRỊ 

Điều trị theo 4 tình huống lâm sang thường gặp: 
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 Tình cờ phát hiện trên phẫu thuật 

 Tình cờ phát hiện qua giải phẫu bệnh 

 Phát hiện qua hình ảnh học 

 BN có biểu hiện của giai đoạn tiến xa 

- Tình cờ phát hiện trên phẫu thuật: 

*Nếu có bằng chứng của bệnh tiến triển (khối bướu lớn ăn vào gan và hoặc hạch) 

xem xét hóa trị tân hỗ trợ. 

**Nghiên cứu pha III BN dùng gemcitabin/cisplatin đã được báo cáo cho những 

BN ung thư đường mật tiến triển và di căn. Ngoài ra, các nghiên cứu pha II cũng 

ủng hộ những phác đồ kết hợp: gemcitabine/oxaliplatin, 

gemcitabine/capecitabine, capecitabine/cisplatin, capecitabine/ozaliplatib, 5 –

fluorouracil/oxaliplatin, 5-fluorouracil/cisplatin, và hóa trị đơn chất gemcitabine, 

capecitabine, và 5-fluorouracil trong bệnh không phẫu thuật được hoặc di căn. 

Nếu có bác sĩ chuyên khoa ngoại và bằng chứng lâm sàng thuyết phục ung thư, 

phẫu thuật triệt để nên làm. Nếu chuẩn đoán xác định không rõ, sinh thiết lạnh 

nên cân nhắc trước khi PT triệt để. Pt triệt để gồm PT thùy IV B và V và nạo 

hạch và / hoặc cắt đường mật nếu cần để đảm bảo margin âm tính 

- Tình cờ phát hiện qua giải phẫu bệnh 

- Tình cờ phát hiện qua hình ảnh học 

Phát hiện giai đoạn sớm thì rất khó khăn. Nếu ung thư túi mật phát hiện tình cờ 

trước phẫu thuật, CT bụng chậu cản quang nhiều lát cắt hoặc MRI bụng chậu có 

cản từ với MRCP và CT ngực (có hoặc không cản quang) nên được thực hiện. 

MRI thích hợp để đánh giá bướu trong túi mật và xem sự xâm lấn vào đường 

mật. 

Bởi vì bệnh thường di căn hạch, chú ý đánh giá hạch, đặc biệt rãnh ngang gan và 

dạ dày bên Trái và xoang động mạch chủ - tĩnh mạch chủ. 

PET-CT có độ nhạy thấp nhưng độ đặc hiệu cao trong việc di căn hạch vùng, 

PET/CT nên cân nhắc khi không chắc chắn hình ảnh trên CT/MRI. Việc sử dụng 

thường qui PET/CT trước mổ hiện tại chưa được ủng hộ. 
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CT ngực có hoăc không cản quang và CT/hoặc MRI bụng chậu cản quang/cản từ 

được khuyến cáo để theo dõi bệnh 

- BN có biểu hiện của giai đoạn tiến xa 

 

Điều trị hỗ trợ và theo dõi sau mổ: 

Chưa có nghiên cứu pha III ngẫu nhiên nào ủng hộ phác đồ chuẩn hóa trị hỗ trợ. 

Nghiên cứu lâm sàng được khuyến khích. Hiện có vài nghiên cứu pha II ủng hộ 

những phác đồ kết hợp như:  gemcitabine/ cisplatin, gemcitabine/oxaliplatin, 

gemcitabine/capecitabine, capecitabine/cisplatin, capecitabine/oxaliplatin, 5 –

fluorouracil/oxaliplatin, 5-fluorouracil/cisplatin, và hóa trị đơn chất gemcitabine, 

capecitabine, và 5-fluorouracil. 

 

Xạ trị ngoài (EBRT) 

- Xạ trị bổ túc: EBRT sau mổ sử dụng xa trị điều biến liều (IMRT) hay xạ trị phù 

hợp mô đích (3D conformal) là 1 lựa chọn cho những trường hợp ung thư đường 

mật ngoài gan và ung thư túi mật. các thể tích xạ trị nên bao gồm hạch vùng - 

liều xạ 45Gy/25 lần (phân liều 1.8 Gy), boost vào nền bướu lên đến 50,4 - 59,4 

Gy/1.8 Gy nếu diện cắt (+) 

- Không phẫu thuật được: (nghĩa là chỉ mổ sinh thiết hay phẫu thuật mà còn bướu 

đại thể - R2):  

Tất cả các bướu bất kể vị trí có thể nhận xạ trị (3D, IMRT, xạ tri có định vị thân 

thể (SBRT)). 

Hoá xạ đồng thời vời phác đồ có 5FU liều chuẩn hay liều cao được chấp nhận 

cho ung thư đường mật trong và ngoài gan. 

Xạ trị giảm phân liều với photon hay proton là 1 lựa chọn cho ung thư đường mật 

trong gan, được thực hiện ở trung tâm có kinh nghiệm. 

SBRT 1-5 phân liều là 1 lựa chọn cho ung thư đường mật trong gan 

 

Tài liệu tham khảo 

1. NCCN Clinical Practice Guideline in Hepatobiliary Cancer. Version 2.2017 
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 UNG THƯ THẬN (RCC) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Tổng quan 

- Tần suất ung thư thận thay đổi tùy theo vùng địa lý và chủng tộc. 

Cao nhất: Cộng hòa Czech, Bắc Mỹ. Châu Á ít gặp 

Khoảng 64.000 trường hợp mới và 14.000 trường hợp tử vong hàng năm tại Mỹ 

- Nam/Nữ: 1.6/1 

- Tuổi thường gặp: 60 – 70 tuổi, ít gặp < 40 tuổi 

- Ung thư thận chủ yếu nguyên phát 

- Sống còn 5 năm RCC đã tăng gấp đôi trong gần 50 năm qua (1954 - 34%, 2008 

- 71%), chủ yếu do phát hiện sớm và phẫu trị triệt căn 

2. Yếu tố nguy cơ: 

 Không di truyền 

- Hút thuốc lá:  1/3 các trường hợp ung thư có liên quan đến hút thuốc lá  

- Tăng huyết áp 

- Béo phì 

- Nang thận: Nguy cơ RCC tăng 30 lần ở những BN lọc máu thận đa nang 

 Gen/Di truyền:  

- Nguy cơ RCC thứ 2 tăng ở những BN đã điều trị RCC 

 Hóa trị 

 Viêm gan siêu vi C: HR 1.77 

 Hồng cầu hình liềm: tăng nguy cơ ung thư tủy thận (medullary carcinoma) 

3. Giải phẫu bệnh 

Các phân nhóm mô học RCC 

• TB sáng 75-85% 

• Nhú (chromophilic) 10-15% 

• Chromophobe 5-10% 

• Oncocytic 3-7% 

• Ống góp (Bellini’s duct) rất hiếm 

• Không phân loại < 5% 

a. Carcinoma TB sáng: 
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- Mất đoạn NST 3p 

- Xuất phát từ ống lượn gần 

- Đại thể: dạng đặc hoặc nang (ít gặp) 

- Ngẫu nhiên hoặc hội chứng von Hippel-Lindau 

- Grade cao hoặc dạng sarcomatoid: tiên lượng xấu 

- Dạng nang nhiều thùy: tiên lượng tốt 

b. Carcinoma dạng nhú 

- Nhiều ổ, 2 bên 

- Xuất phát từ ống lượn gần 

- Thường phát hiện sớm: 75% giai đoạn I 

- Tiên lượng tốt: OS-5 năm 82%, 10 năm 68% 

- RCC dạng nhú di truyền liên quan đột biến c-met oncogene 

- Chia làm 2 phân nhóm (subtype) dựa trên mô học và biểu hiện gen 

• Type 1: grade thấp, rối loạn điều hòa gen kiểm soát điểm (checkpoint) 

G1-S và biểu hiện quá mức c-met, tiên lượng tốt 

• Type 2: grade cao, rối loạn điều hòa gen checkpoint G2-M, tiên lượng 

xấu 

II. CHẨN ĐOÁN 

a. Lâm sàng: 

Triệu chứng thường ở giai đoạn trễ: xâm lấn cơ quan lân cận, di căn 

• Chẩn đoán ban đầu 

Giai đoạn I: 50.4% 

Giai đoạn II: 14.6% 

Giai đoạn III: 20.7% 

Giai đoạn IV: 14.3% 

• Tam chứng kinh điển RCC: 9% 

Tiểu máu: 40% 

U vùng hố thận: thường ở cực dưới 

Đau hông lưng 

• Di căn: thường gặp phổi, hạch bạch huyết, xương, gan, não. Carcinôm tuyến có 

thể di căn đến những vị trí ít gặp như ngón tay, mi mắt, mũi 

• Triệu chứng khác:  
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Dãn tĩnh mạch bìu: 11%, chủ yếu bên trái 

Hội chứng TM chủ dưới: phù chi dưới, báng bụng, suy gan, thuyên tắc phổi 

Hội chứng cận ung: thiếu máu, suy gan (hội chứng Stauffer’s), sốt, tăng calci 

huyết, suy kiệt, huyết khối 

b. Cận lâm sàng: 

a. Hình ảnh học:  

 SA hoặc CT bụng 

• 3 tiêu chí phân biệt nang lành tính với u hoặc abscess trên SA 

- Nang tròn, giới hạn rõ, thành trơn láng 

- Không có phản âm trong nang (anechoic) 

- Phản âm thành sau dày 

• Đặc điểm nghi ngờ ác tính trên CT có cản quang: 

- Thành không đều 

- Có vách 

- Bắt thuốc cản quang 

 Chỉ định chụp MRI: 

- CT không kết luận được 

- Dị ứng thuốc cản quang 

- Suy thận 

Ưu điểm MRI 

- Có thể xác định xâm lấn vào hệ thống góp và TM chủ dưới 

- Chụp cản từ động: có thể gợi ýchẩn đoán mô học 

 Xạ hình xương: 

- Chỉ định: đau xương và/hoặc tăng phosphatase kiềm 

 PET scan: không sử dụng thường quy 

4. Chẩn đoán xác định 

a. Chẩn đoán mô học: 

Chẩn đoán mô học dựa trên sinh thiết: 

- Mô di căn 

- Cắt thận bán phần/toàn bộ 

• Giai đoạn khu trú: không sinh thiết kim vì 

- Cắt thận bán phần/toàn bộ vừa có giá trị chẩn đoán, vừa để điều trị 
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- Độ đặc hiệu thấp 

- Có khả năng gieo rắc tế bào vào khoang phúc mạc 

• Giai đoạn di căn: sinh thiết mô di căn dễ thực hiện, cho nhiều thông tin hơn 

b. Chẩn đoán giai đoạn: theo TNM (UICC và AJCC 7th) 

 

Hạch vùng 

NX Hạch vùng không thể khảo sát 

N0 Không di căn hạch vùng 

U nguyên phát 

TX Không đánh giá được u nguyên phát 

T0 Không bằng chứng có u 

T1 Đường kính lớn nhất u ≤ 7 cm, giới hạn trong thận 

T1a Đường kính lớn nhất u ≤ 4 cm, giới hạn trong thận 

T1b 4 cm < Đường kính lớn nhất u ≤ 7 cm, giới hạn trong thận 

T2 Đường kính lớn nhất u > 7 cm, giới hạn trong thận 

T2a 7 cm < Đường kính lớn nhất u ≤ 10 cm, giới hạn trong thận 

T2b Đường kính lớn nhất u >10 cm, giới hạn trong thận 

T3 U ăn lan vào các TM lớn hoặc mô quanh thận nhưng chưa xâm lấn tuyến thượng 

thận cùng bên và cân Gerota 

T3a U xâm lấn đại thể vào TM thận hoặc các nhánh (đi vào cơ) của TM thận, hoặc 

xâm lấn mỡ xoang thận và/hoặc quanh thận nhưng chưa xâm lấn cân Gerota 

T3b U xâm lấn đại thể vào TM chủ dưới bên dưới cơ hoành 

T3c U xâm lấn đại thể vào TM chủ dưới trên cơ hoành hoặc xâm lấn thành TM chủ 

T4 U xâm lấn cơ Gerota (kể cả xâm lấn tuyến thượng thận cùng bên) 
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N1 Di căn hạch vùng 

Di căn xa 

M0 Không di căn xa 

M1 Di căn xa 

Giai đoạn 

Giai đoạn I T1 N0 M0 

Giai đoạn II T2 N0 M0 

Giai đoạn III T1 hoặc T2 N1 M0 

T3 N0 hoặc N1 M0 

Giai đoạn IV T4 N bất kỳ M0 

T bất kỳ N bất kỳ M1 

 

c. Tiên lượng: 

• Theo giai đoạn TNM 

• Giải phẫu bệnh: 

• Loại mô học 

- Rất ít khác biệt tiên lượng giữa các nhóm mô học (TB sáng, gai, không 

bắt màu) 

- Carcinoma ống góp, TB sáng loại sarcomatoid, carcinoma tủy thận: tiên 

lượng xấu hơn 

• Độ mô học: là yếu tố tiên lượng độc lập 

Độ mô học Fuhman’s 

- Grad I: nhân tròn, đồng dạng, 10 μm, thể nhân (nucleolus) khó quan 

sát, 89% 

- Grad II: nhân không đều, 15 μm; thể nhân rõ, 65% 

- Grad III: nhân rất không đều, 20 μm; thể nhân lớn và rõ, 46% 

- Grad IV: nhân biến dạng nhiều thùy, 20 μm thể nhân nổi trội 
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• Lâm sàng: thang điểm tổng trạng 

• Bảng phân giai đoạn tổng hợp của Đại học Los Angeles – California (UISS) 

 

Giai đoạn 

UISS 

Giai đoạn 

TNM 1997 

Độ mô học 

Furman’s 

ECOG Sống còn  

2 năm 

Sống còn  

5 năm 

I I 1,2 0 96 94 

II I 1,2 ≥ 1 89 67 

I 3,4 Bất kỳ 

II Bất kỳ Bất kỳ 

III Bất kỳ 0 

III 1 ≥ 1 66 39 

III III 2-4 ≥ 1 

IV 1,2 0 

IV IV 3,4 0 42 23 

 1-3 ≥ 1 

V IV 4 ≥ 1 9 0 

• 5 yếu tố tiên lượng xấu của Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC): 

- Điểm tổng trạng Karnofsky < 80% 

- LDH > 1.5 lần giới hạn trên bình thường 

- Nồng độ calci huyết thanh đã hiệu chỉnh > 10 mg/dL (2.5 mmol/L) 

- Hb thấp hơn giới hạn dưới bình thường 

- Không cắt thận 

III. ĐIỀU TRỊ: 

1. Phẫu thuật:biện pháp điều trị triệt căn ung thư thận giai đoạn I, II, III 

a. Nguyên tắc phẫu thuật: 
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- Xem xét cắt thận bán phần trong những trường hợp sau: 

U một bên nhỏ (T1a và một số trường hợp T1b) 

Thận độc nhất, suy thận, u thận 2 bên, ung thư thận có tính gia đình 

- Có thể mổ mở, nội soi, robot hỗ trợ 

- Nạo hạch vùng không bắt buộc, khuyến cáo ở những BN có hạch phì đại 

trên hình ảnh học hoặc sờ thấy hạch lúc phẫu thuật 

- Nếu u không dính vào tuyến thượng thận, có thể để lại 

- Phẫu thuật viên có kinh nghiệm trong trường hợp u xâm lấn TM chủ dưới 

b. Cắt thận tận gốc:  

- Cột động mạch và tĩnh mạch thận 

- Cắt bỏ thận và cân Gerota, tuyến thượng thận cùng bên 

- Nếu không xâm lấn tuyến thượng thận, có thể để lại 

- Nên đi đường ngực bụng: cho phép tiếp cận khoang phổi và trung thất cùng 

bên + cắt u di căn phát hiện trong lúc phẫu thuật 

- Nguy cơ bệnh thận mạn sau phẫu thuật > 30% 

c. Cắt thận bán phần: 

- Kết cục (outcome) tương đương cắt thận tận gốc 

- Giảm nguy cơ bệnh thận mạn 

d. Ý nghĩa bờ diện cắt: 

- Bờ diện cắt (+) không dự đoán tiên lượng xấu hơn. 

Sống còn không tái phát tại chỗ (local recurrent free survival): 97 vs. 98% 

Sống còn không di căn (metastases free survival): 95% ở cả 2 nhóm 

- Khuyến cáo: Theo dõi ở tất cả BN RCC sau cắt thận, bất kể diện cắt 

e. Nạo hạch mở rộng: trong các trường hợp 

- Grade 3, 4, sarcomatoid 

- T3, 4 

- U hoại tử 

- Nghi ngờ di căn hạch trên hình ảnh học 

f. Bướu xâm lấn tĩnh mạch và tâm nhĩ: 

Chia làm 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn I – Huyết khối < 2cm trên TM thận 

- Giai đoạn II – Huyết khối dưới TM chủ đoạn trong gan 
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- Giai đoạn III – Huyết khối trong TM chủ đoạn trong gan, dưới cơ hoành 

- Giai đoạn IV – Huyết khối trong tâm nhĩ 

Nguyên tắc điều trị: 

- Huyết khối trước phẫu thuật nên điều trị bằng heparin 

- Không nên đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới (IVC filter) 

- Xẻ lấy huyết khối cùng lúc với cắt thận tận gốc ở những BN không có di 

căn hạch hoặc di căn xa 

- Xẻ huyết khối giúp cải thiện triệu chứng tức thời, OS 5 năm đến 72% nếu 

không có di căn hạch hoặc di căn xa 

g. Bảo tồn thận: 

• Hủy u (phẫu thuật lạnh – cryosurgery, hủy u bằng sóng cao tần): 

- Xem xét ở giai đoạn cT1 không thể phẫu thuật 

- Sinh thiết nếu u nhỏ để chẩn đoán và định hướng điều trị 

- Chưa có nghiên cứu pha III so sánh với phẫu thuật 

- Kỹ thuật hủy u thường có tỷ lệ tái phát tại chỗ cao hơn phẫu thuật 

• Bóc nhân (enucleation) 

• Theo dõi tích cực: BN lớn tuổi có bệnh lý đi kèm nặng không thể phẫu 

thuật 

h. Phẫu thuật trong RCC di căn: 

Chỉ định: 

• Cắt thận giảm khối bướu trước điều trị toàn thân 

• Cắt u di căn 

• Cắt thận triệu chứng (palliative nephrectomy) 

2. Nội khoa:Chọn lựa điều trị ung thư thận giai đoạn tiến xa/di căn: 

a. RCC tế bào sáng ưu thế 

• Miễn dịch trị liệu: Interleukin-2 liều cao, Interferon alpha 

• Điều trị nhắm trúng đích: 

- Kháng VEGF: 

  TKIs: pazopanib, sunitinib, sorafenib, axitinib, cabozantinib, lenvatinib 

  Bevacizumab + IFNa 

- Ức chế mTOR: temsirolimus, everolimus 

 Điều trị bước 1: 
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- KPS ≥ 80%, không bệnh lý nội khoa đi kèm 

  Khuyến cáo IL-2 > nhắm trúng đích 

  IL-2 có thể gây lui bệnh kéo dài khoảng 10% BN 

- Không phù hợp điều trị IL-2 hoặc không có IL-2 

Phân tầng theo yếu tố tiên lượng của Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

(MKKCC) 

 KPS < 80% 

 LDH > 1.5 x ULN 

 Calcium huyết thanh đã điều chỉnh > 10 mg/dL (2.5 mmol/L) 

 HGB < LLN 

 Không cắt thận được 

Yếu tố nguy 

cơ 

Phân loại nguy cơ Điều trị 

0 Thuận lợi VEGF TKI 

INFa + Bevacizumab 

* IFN-alpha đơn trị không còn được xem là điều 

trị tiêu chuẩn 

≤ 2 Trung bình 

≥ 3 Xấu Temsirolimus (ưu tiên) 

Sunitinib 

 Điều trị bước 2 

- Đã điều trị miễn dịch: điều trị TKI 

- Đã điều trị trúng đích, chưa điều trị miễn dịch: điều trị miễn dịch hoặc chuyển 

sang TKI khác 

 Điều trị bước 3: 

- Tham gia thử nghiệm lâm sang 

- Chuyển đổi giữa các TKI 

- Tăng liều TKI 

- Kết hợp PD-1 và ức chế VEFGR 

 

b. RCC không phải TB sang ưu thế 
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- Ít gặp hơn loại TB sáng: thiếu bằng chứng giá trị cao 

- Khuyến cáo 

  Điều trị nhắm trúng đích > IL-2 hoặc hoá trị 

  Nhắm trúng đích: ức chế VEGF, ức chế mTOR 

  Chưa có bằng chứng điều trị IL-2 hoặc hoá trị cải thiện dự hậu 

  Khuyến khích bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng 

- So với TB sáng: tỷ lệ đáp ứng thấp hơn; PFS, OS ngắn hơn 

- U ống góp, sarcomatoid RCC, carcinoma dạng tủy: có thể đáp ứng với hóa trị 

3. Tác dụng phụ 

Thuốc Tác dụng phụ 

Sorafenib HFS, nổi ban, mệt mỏi, tiêu chảy, buồn nôn, THA 

Sunitinib Giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, mệt mỏi, tiêu chảy, 

buồn nôn, viêm miệng, HFS, THA, tăng men gan, nhược 

giáp 

Pazopanib Tiêu chảy, THA, buồn nôn, nôn, chán ăn, tăng men gan, 

thay đổi màu tóc, mệt mỏi 

Axitinib HFS, mệt mỏi, THA, khó thở, tiêu chảy 

Bev + INFa Mệt mỏi, chán ăn, THA, tiểu đạm 

Temsirolimus Viêm miệng, nổi ban, phù, tăng đường huyết, tăng lipid 

máu, giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu 

Everolimus Viêm miệng, nổi ban, mệt mỏi, viêm phổi 

 

4. Tầm soát: 

• Không khuyến cáo tầm soát do tần suất bệnh thấp 

• Nguy cơ cao RCC: tầm soát bằng hình ảnh học (SA/CT/MRI) 

- Bệnh lý di truyền: hội chứng Von Hippel-Lindau, xơ cứng dạng lao 

(tuberous sclerosis) 
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- Bệnh thận giai đoạn cuối, đặc biệt ở người trẻ không có các bệnh lý khác 

đi kèm đã lọc máu trên 3-5 năm 

- Tiền căn gia đình RCC mạnh 

- Tiền căn xạ trị thận 

LƯU ĐỒ: 

Điều trị toàn thân ung thư thận TB sáng giai đoạn di căn 
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 UNG THƯ TINH HOÀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Dịch tễ:  

Chiếm 1% tất cả các loại ung thư ở nam giới. Ung thư thường gặp nhất nam giới 15-

35 tuổi. 

- 90% tế bào mầm: seminoma + nonseminoma (seminoma/nonseminoma = 1/1). 

Có thể có 1 loại mô học ưu thế hoặc nhiều loại mô học.Ung thư tinh hoàn 2 bên 

2%. 

- Khác (hiếm): rhabdomyosarcoma, lymphoma, melanoma, u tế bào Sertoli, 

Leydig. 

 Nam > 60 tuổi: 75% không phải tế bào mầm; lymphoma thường gặp nhất ở lứa 

tuổi này. 

- Bướu di căn đến tinh hoàn thường gặp: carcinoma tế bào nhỏ ở phổi, melanoma, 

leukemia. 

Tiên lượng tốt: OS 5 năm >95% 

2. Yếu tố nguy cơ: 

- Tinh hoàn ẩn (ở bẹn hoặc trong ổ bụng): tăng nguy cơ 10-40 lần so với tinh hoàn 

bình thường. Nguy cơ phát triển ung thư là 1/80 nếu tinh hoàn ở bẹn và 1/20 nếu 

tinh hoàn trong ổ bụng. Phẫu thuật đưa tinh hoàn xuống bìu trước tuổi dậy thì 

làm giảm nguy cơ bướu TB mầm  

- Nghịch sản tinh hoàn (testicular dysgenesis) 

- Tiền căn gia đình ung thư tinh hoàn: RR 4-10 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng 

a. Triệu chứng cơ năng: 

- Khối phồng/u không đau 1 bên tinh hoàn 

 Phát hiện tình cờ bởi bệnh nhân hoặc bạn tình 

 30-40% cảm giác ê ẩm hoặc nặng vùng bụng dưới, quanh hậu môn, bìu 

 Đau cấp 10% 

- Di căn 

 Khối vùng cổ: di căn hạch trên đòn 
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 Ho hoặc khó thở: di căn phổi 

 Chán ăn, buồn nôn, nôn, XHTH: di căn sau tá tràng 

 Đau cột sống thắt lưng: di căn hạch sau phúc mạc vùng cơ psoas hoặc rễ TK 

 Đau xương: di căn xương 

 Triệu chứng TK ngoại bên hoặc TW: xâm lấn rễ TK ngoại biên hoặc tuỷ xương, 

não 

 Phù chi dưới 1 hoặc 2 bên: tắc/huyết khối TM đùi, chủ dưới 

- Khác: 

 Nữ hoá tuyến vú (gynecomastia): 5% 

  Triệu chứng nội tiết toàn thân 

 Có thể do tăng tiết hCG 

  Bướu TB Leydig (20-30%) 

  Vùng choriocarcinoma hoặc TB đệm nuôi (trophoblastic) 

 Tăng hCG đáng kể có thể gây cường giáp cận ung (paraneoplastic 

hyperthyroidism) 

 Viêm não viền cận ung (paraneoplastic limibc encephalitis) 

b. Triệu chứng thực thể 

- Khám bìu 2 bên: bắt đầu bằng bên bình thường 

 Tinh hoàn đặt giữa ngón cái và 2 ngón tay 

 Mô tả: Kích thước, đường cong, mật độ 

 Bình thường: đồng nhất, di chuyển tự do, có ranh giới với mào tinh 

 Bướu tinh hoàn thường dạng oval, do vách lớp vỏ bao trắng (tunica albuginea) 

bao quanh 

 10-15% xâm lấn mào tinh và thừng tinh 

 Seminoma thường phát triển bên trong tinh hoàn, không đau, mật độ chắc 

 Carcinoma phôi (embryonal) và bướu quái ác tính (teratocarcinoma) thường là 

khối không cân xứng, khó xác định ranh giới 

 Có thể kèm theo tràn dịch phúc tinh mạc 

- Khám bụng 

- Khám ngực 

- Khám hạch 
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- Di căn:Dẫn lưu bạch huyết chính của bướu TB mầm về hạch sau phúc mạc. ĐM tinh 

hoàn phải xuất phát từ ĐM chủ, TM tinh hoàn phải đổ về TM chủ dưới. ĐM tinh 

hoàn trái xuất phát gần ĐM thận trái, TM tinh hoàn trái đổ về TM thận trái. Ung thư 

tinh hoàn phải di căn hạch giữa ĐM và TM chủ, ngay dưới mạch máu thận. Ung thư 

tinh hoàn trái di căn đến hạch cạnh ĐM chủ ngay dưới ĐM và TM thận trái. Di căn 

chéo (cross-metastasis) cũng thường gặp từ phải qua trái. Xâm lấn mào tinh hoặc 

thừng tinh có thể di căn hạch chậu. Di căn hạch bẹn có thể gặp trong trường hợp 

bướu xâm lấn da bìu hoặc thay đổi dẫn lưu bạch mạch do phẫu thuật trước đó. Các 

vị trí di căn khác: hạch thượng đòn, hạch trung thất, sau trụ hoành (retrocrural), phổi. 

Hiếm gan di căn gan, hệ thần kinh TW xương. 

c. Tinh hoàn ẩn 

- Tiền căn tinh hoàn ẩn hoặc đã cố định tinh hoàn 

- Tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn ở cả 2 bên: tinh hoàn bên ẩn nguy cơ cao hơn 

- Tự khám tinh hoàn 

- Chưa có chỉ định SA tầm soát (khi chưa có bất thường) do hiếm gặp. 

d. Tiếp cận: bướu đặc trong tinh hoàn cần nghĩ đến ung thư đến khi có bằng chứng 

phủ nhận 

2. Cận lâm sàng 

a. Hình ảnh học: 

 SA bìu 

Sang thương dạng nang/dịch: loại trừ ác tính 

Seminoma: tổn thương echo kém, không nang 

Nonseminoma: không đồng nhất, vi vôi hoá, nhiều nang, bờ không rõ 

Khó đánh giá T: khó khảo sát bao trắng 

Độ chính xác: Seminoma 44%; Nonseminoma 8% 

 CT scan bụng chậu 

Phát hiện di căn hạch sau phúc mạc: tỷ lệ âm giả 44% (vi di căn) 

Hạch bệnh lý: cut-off đường kính ngang 10 mm 

 MRI: không cung cấp nhiều thông tin hơn so với CT scan 

 PET 

 Chẩn đoán ban đầu: tỷ lệ âm giả cao 

 Thường dùng đánh giá mass còn lại sau điều trị 
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b. Tumor marker 

Giúp gợi ý chẩn đoán 

Theo dõi điều trị: AFP, beta hCG, LDH máu 

- AFP: không tăng trong pure-seminoma 

 AFP > 10.000 ng/mL: chỉ gặp trong GCTs và HCC 

- Tăng Beta-hCG (chuỗi alpha thường có trong nhiều hormone tuyến yên) 

 < 20% tăng trong seminoma 

 >10.000 mIU/L 

o Bướu tế bào mầm 

o Ung thư dạ dày hoặc phổi nguyên phát, biệt hoá đệm nuôi 

o Phụ nữ có thai 

o Thai trứng 

- LDH: tương quan với thể tích bướu, tăng trong seminoma giai đoạn tiến xa hoặc 

không-seminoma 

3. Chẩn đoán xác định  

a. Cắt tinh hoàn tận gốc ngả bẹn 

- Không sinh thiết tinh hoàn do thay đổi dẫn lưu mạch máu và bạch huyết bình thường 

của tinh hoàn, khả năng gieo rắc bướu vào bìu hoặc di căn hạch bẹn 

- Bảo tồn chức năng sinh sản: trữ lạnh tinh trùng (nên trước chụp CT) 

- Sinh thiết tinh hoàn còn lại: còn tranh cãi 

 Mỹ: không thực hiện, theo dõi 

 Châu Âu: sinh thiết, đặc biệt ở BN tinh hoàn ẩn 

b. Nạo hạch sau phúc mạc 

 Xác định vi di căn 

 Thường cân nhắc ở BN NSGCTs giai đoạn sớm T1-3N0-2M0 

 Giai đoạn II bướu to hoặc giai đoạn III: sau hoá trị 

c. Giải phẫu bệnh: 

Bướu TB mầm (95%) Bướu không phải TB mầm (5%) 

1. Seminoma 

a. Điển hình 

b. Dạng tinh bào (spermatocytic) 

1. Bướu mô đệm dây sinh dục (sex 

cord-stromal tumors) 
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2. Không seminoma (nonseminoma) 

d. Carcinoma phôi 

e. U quái (teratoma): chuyển dạng ác 

tính 

f. Carcinoma đệm nuôi 

(choriocarcinoma) 

g. Bướu noãng hoàng (yolk sac 

tumor) 

Dạng không-seminoma thường có ≥ 2 loại 

mô học 

2. Chứa cả thành phần TB mầm và 

mô đệm sinh dục: gonadoblastoma 

3. Bướu phần phụ (adnexal) và cạnh 

tinh hoàn (paratesticular): 

mesothelioma, carcinoma lưới tinh 

(rete testis) 

4. Khác: carcinoid, lymphoma, 

sarcoma 

 

 

d. Seminoma vs. Nonseminoma 

So với nonseminoma, seminoma 

- Thường khu trú 

- 80% giai đoạn I (khu trú ở tinh hoàn) 

- 15% giai đoạn II (di căn hạch sau phúc mạc) 

- < 5% di căn xa 

- Hiếm di căn đường máu đến cơ quan khác như gan, phổi, xương, não (thường 

gặp trong nonseminoma) 

- Nhạy với xạ trị (nonseminoma kháng xạ trị) 

- Tumor marker thường không tăng lúc chẩn đoán hoặc khi tái phát 

- Beta-HCG và AFP thường tăng trong nonseminoma 

- Pure seminoma không bao giờ tăng AFP 
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- Seminoma có tăng AFP gọi là bướu TB mầm hỗn hợp: điều trị giống 

nonseminoma 

- Diễn tiến chậm, bệnh sử tự nhiên kéo dài 

 

e.   Chẩn đoán phân biệt 

- Xoắn tinh hoàn 

- Viêm mào tinh 

- Viêm mào tinh – tinh hoàn 

- Tràn dịch tinh mạc 

- Dãn TM thừng tinh 

- Thoát vị bẹn 

- Hematoma 

- Nang thừng tinh 

- Săng (gumma) giang mai 

 

f. Giai đoạn:TNM theo AJCC 7th 2010 

Áp dụng cho seminoma và nonseminoma 

Phân loại TNM 

pTis Khu trú trong ống 

pT1 Giới hạn trong tinh hoàn hoặc mào tinh, không xâm lấn mạch 

máu/bạch huyết 

pT2 Tinh hoàn hoặc mào tinh, xâm lấn mạch máu/bạch huyết hoặc bao 

tinh hoàn (tunica vaginalis) 

pT3 Xâm lấn thừng tinh 

pT4 Xâm lấn da bìu 

N1 2 cm pN1 ≤ 2 cm và ≤ 5 hạch 

N2  > 2-5 cm pN2 > 2-5 cm hoặc > 5 hạch hoặc xâm lấn ngoài hạch 

N3 > 5 cm pN3 > 5 cm 

M1a Hạch (không phải hạch vùng) hoặc phổi 

M1b Vị trí khác 
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Kết hợp với tumor marker (S) sau khi cắt tinh hoàn 

- Beta-HCG 

- AFP  

- LDH 

 

 Seminoma Nonseminoma 

Nguy cơ 

tốt 

Tất cả 

- Vị trí nguyên phát bất kỳ 

- Không di căn tạng (trừ 

phổi và hoặc hạch 

lympho) 

- AFP bình thường 

Tất cả 

- Bướu nguyên phát tinh hoàn 

hoặc sau phúc mạc 

- Không di căn tạng (trừ phổi 

và/hoặc hạch lympho) 

- AFP < 1000 mg/mL, beta 

HCG < 5000 mIU/mL, LDH < 

1.5 x ULN 

Nguy cơ 

trung 

bình 

 

Tất cả 

- Vị trí nguyên phát bất kỳ 

- Di căn tạng (không phải 

phổi và hoặc hạch 

lympho) 

- AFP bình thường 

Tất cả 

- Bướu nguyên phát tinh hoàn 

hoặc sau phúc mạc 

- Không di căn tạng (trừ phổi 

và/hoặc hạch lympho) 

- AFP 1000 – 10.000 mg/mL 

HOẶC beta HCG 5000 – 

50.000 mIU/mL HOẶC LDH 

1.5-10 x ULN 

Nguy cơ 

xấu 

 Bất kỳ 

- - Bướu nguyên phát trung thất 

có/không di căn 

- Di căn tạng (không phải phổi 

và/hoặc hạch lympho), HOẶC 



 

 

340 

 

- AFP > 10.000 mg/mL HOẶC 

beta HCG > 50.000 mIU/mL 

HOẶC LDH > 10 x ULN 

 

Giai đoạn TNM 

IA pT1N0M0S0 

IB pT2N0M0S0 

pT3N0M0S0 

pT4N0M0S0 

IS pT1-4N0M0S1-3 

IIA pT1-4N1M0S0 

pT1-4N1M0S1 

IIB pT1-4N2M0S0 

pT1-4N2M0S1 

IIC pT1-4N3M0S0 

pT1-4N3M0S1 

IIIA pT1-4N1-3M1aS0 

pT1-4N1-3M1aS1 

IIIB pT1-4N1-3M0S2 

pT1-4N1-3M1aS2 

IIIC pT1-4N1-3M0S3 

pT1-4N1-3M1aS3 

pT1-4N1-3M1bS0-1 

  

Giai đoạn tiến xa 

- Di căn tạng và/hoặc tumor marker tăng 

- Phân nhóm nguy cơ theo IGCCG (International Germ Cell Cancer Collaborative 

Group) 1997, dựa vào 

 Vị trí bướu nguyên phát: trung thất? tinh hoàn? sau phúc mạc? 

 Mô học: seminoma/nonseminoma? 

 Vị trí di căn: phổi, hạch lympho? 
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 Nồng độ tumor marker: đo và ngày 1 trước hoá trị chu kỳ đầu tiên 

 Tumor marker có giá trị + Kiểu di căn 

 Không đòi hỏi sinh thiết vị trí di căn: chỉ sinh thiết khi di căn vị trí bất thường 

hoặc không tương đồng với tumor marker 

III. TRỮ LẠNH TINH TRÙNG 

- Phải thực hiện ở tất cả BN trước điều trị nếu muốn bảo tồn khả năng sinh sản 

- XN tinh dịch đồ trước thực hiện các kỹ thuật phóng xạ 

- 50% BN có suy giảm sinh tinh 

- Ung thư tinh hoàn có liên quan đến rối loạn sinh dục 

- Chất lượng tinh trùng có thể suy giảm hơn nữa sau cắt tinh hoàn bệnh lý 

- Một vài nghiên cứu không ảnh hưởng 

- Tinh trùng bảo quản lạnh không khác biệt so với người bình thường 

- Seminoma chất lượng tinh trùng tốt hơn nonseminoma 

- Khả năng tinh trùng bảo quản lạnh thụ thai 30-60%/K tinh hoàn 

- Chưa ghi nhận trẻ em sinh ra bất thường 

IV. ĐIỀU TRỊ 

Tỷ lệ chữa khỏi cao: OS 5 năm 95% 

US: 400 trường hợp tử vong/năm 

Chọn lựa điều trị dựa vào 

- Mô học 

- Giai đoạn bệnh 

1. Cắt tinh hoàn tận gốc 

- Chẩn đoán mô học 

- Điều trị ban đầu 

- Cắt tinh hoàn trước hoá trị khi có thể 

 Một số BN ung thư tiến xa đe doạ tính mạng: hoá trị trước cắt tinh hoàn 

(delayed orchiectomy) 

 Chẩn đoán mô học bằng sinh thiết vị trí di căn 

2. Điều trị theo giai đoạn 

SEMINOMA 
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Giai đoạn I 

(70%) 

Dự hậu rất tốt ngay cả khi không điều trị hỗ trợ 

20% tái phát nếu không điều trị hỗ trợ, chủ yếu sau phúc mạc. Thời 

gian trung vị đến khi tái phát khoảng 14 tháng. 

Yếu tố nguy cơ: 

- Kích thước bướu nguyên phát > 4 cm và xâm lấn lưới tinh: 

nguy cơ tiềm ẩn di căn hạch sau phúc mạc 

- Nguy cơ cao (có 2 yếu tố trên): tỷ lệ tái phát 32% 

- Nguy cơ thấp (không yếu tố nguy cơ): tỷ lệ tái phát 6-8% 

Tỷ lệ chữa khỏi ~ 100% 

Chọn lựa: 

- Theo dõi tích cực 

- Đơn hoá trị Carboplatin 1-2 chu kỳ (AUC 7) 

- Xạ trị hạch cạnh ĐM chủ 

Tỷ lệ không tái phát sau xạ trị tương đương hoá trị carboplatin 1 chu 

kỳ, nhưng tỷ lệ bướu TB mầm thứ phát thấp hơn. 

Theo dõi tích cực là chiến lược được ưa chuộng. 

 

Giai đoạn 

IIA/B 

Xạ trị là điều trị tiêu chuẩn 

Giai đoạn IIB, hoá trị phác đồ có cisplatin có thể thay thế xạ trị, dự 

hậu ung thư tương đương nhưng độc tính cấp và dài hạn cao hơn 

Giai đoạn 

IIC/III 

Hoá trị theo phân nhóm nguy cơ IGCCCG 

NON-SEMINOMA 

Giai đoạn I Tỷ lệ tái phát ~ 50% nếu không điều tri hỗ trợ 

Yếu tố nguy cơ: 

- Xâm lấn mạch máu, bạch huyếthoặc bao tinh hoàn (tunica 

vaginalis), thừng tinh, bìu 

- Thành phần carcinoma phôi (embryonal carinoma) ưu thế 

- Nguy cơ cao: tỷ lệ di căn 48% nếu không điều trị hỗ trợ 

- Nguy cơ thấp: 14-22% tái phát 

Điều trị 
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- Nguy cơ cao: hoá trị phác đồ có cisplatin 

- Nguy cơ thấp: theo dõi 

- Nạo hạch sau phúc mạc, bảo tồn thần kinh  

Giai đoạn 

IIA/B 

Tăng tumor marker: hoá trị BEP theo phân nhóm nguy cơ IGCCCG 

- Bướu sau phúc mạc còn lại > 1 cm: phẫu thuật 

Không tăng tumor marker: nạo hạch sau phúc mạc, bảo tồn thần kinh 

nếu được, hoặc theo dõi định kỳ 

Giai đoạn 

IIC/III 

Hoá trị theo phân nhóm nguy cơ IGCCCG 

Bướu còn lại Sau hoá trị hoặc xạ trị, đánh giá tumor marker và hình ảnh học 

Seminoma: Không nên phẫu thuật, bất kể kích thước, theo dõi định 

kỳ bằng tumor marker và hình ảnh học 

Non-seminoma: 

- Bướu TB mầm và u quái (teratoma) trưởng thành còn lại 

(kháng hoá trị) sẽ tiến triển nếu không điều trị 

- Nên phẫu thuật sau 4 tuần hoá trị: tuỳ theo kết quả GPB sẽ theo 

dõi hoặc hoá trị bổ sung 

Di căn não Hướng điều trị tối ưu chưa được xác định 

Hoá trị 4 chu kỳ, sau đó xạ trị não có bằng chứng hiệu quả cao nhất 

Tái 

phát/kháng trị 

Hoá trị cứu vớt theo điểm tiên lượng Lorch-Beyer 

Hoá trị liều cao vẫn là chọn lựa điều trị triệt căn ở những BN tái phát 

Tái phát 

muộn 

Thường kém nhạy với hoá trị 

Phẫu thuật là chọn lựa đầu tay, bất kể nồng độ tumor marker 

V. THEO DÕI 

SEMINOMA 

 Năm (khoảng cách theo tháng) 

 1 2 3 4 5 

Giai đoạn I sau cắt tinh hoàn 

Khám lâm 

sàng 

Mỗi 3-6 

tháng 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi năm Mỗi năm 
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CT bụng 

chậu 

Tháng 3, 6, 

12 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi 12-24 tháng 

Xquang 

ngực 

Khi có chỉ định, xem xét chụp CT ở BN có triệu chứng 

Giai đoạn I sau hoá hoặc xạ trị 

Khám lâm 

sàng 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm 

CT bụng 

chậu 

Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm  

Xquang 

ngực 

Khi có chỉ định, xem xét chụp CT ở BN có triệu chứng 

Giai đoạn IIA, IIB không bulky: sau xạ trị hoặc hoá trị 

Khám lâm 

sàng 

Mỗi 3 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng 

CT bụng 

chậu 

Tháng 3, 6-

12 

Mỗi năm Mỗi năm Khi có chỉ định lâm sang 

Xquang 

ngực 

Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng  

Giai đoạn IIB, IIC, III 

Khám lâm 

sang và XN 

tumor 

markers 

Mỗi 2 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi năm 

CT bụng 

chậu 

 3-6 tháng, sau đó khi có chỉ định lâm sàng 

 PET scan khi có chỉ định lâm sàng 

Xquang 

ngực 

Mỗi 2 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm 

NON-SEMINOMA 

Giai đoạn IA: Theo dõi tích cực 

Khám lâm 

sang và XN 

Mỗi 2 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi 4-6 

tháng 

Mỗi 6 tháng Mỗi năm 
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tumor 

markers 

CT bụng 

chậu 

Mỗi 4-6 

tháng 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi năm  

Xquang 

ngực 

Tháng 4 và 

12 

Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm 

Giai đoạn IB: Theo dõi tích cực 

Khám lâm 

sang và XN 

tumor 

markers 

Mỗi 2 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi 4-6 

tháng 

Mỗi 6 tháng Mỗi năm 

CT bụng 

chậu 

Mỗi 4-6 

tháng 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi 6 tháng Mỗi năm  

Xquang 

ngực 

Mỗi 2 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi 4-6 

tháng 

Mỗi 6 tháng Mỗi năm 

Giai đoạn IB: Điều trị BEP 1-2 chu kỳ 

Khám lâm 

sang và XN 

tumor 

markers 

Mỗi 3 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi năm 

CT bụng 

chậu 

Mỗi năm Mỗi năm  

Xquang 

ngực 

Mỗi 6-12 

tháng 

Mỗi năm  

Giai đoạn II-III: sau đáp ứng hoàn toàn với hoá trị ± Nạo hạch sau phúc mạc 

Khám lâm 

sang và XN 

tumor 

markers 

Mỗi 2 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng 

CT bụng 

chậu 

Mỗi 6 tháng Mỗi năm  
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Xquang 

ngực 

Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi năm Mỗi năm  

Giai đoạn IIA/B: sau nạo hạo sau phúc mạc và hoá trị hỗ trợ 

Khám lâm 

sang và XN 

tumor 

markers 

Mỗi 6 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm 

CT bụng 

chậu 

Sau nạo 

hạch 

Khi có chỉ định lâm sàng 

Xquang 

ngực 

Mỗi 6 tháng Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm 

Giai đoạn IIA/B: sau nạo hạch sau phúc mạc và KHÔNG hoá trị hỗ trợ 

Khám lâm 

sang và XN 

tumor 

markers 

Mỗi 2 tháng Mỗi 3 tháng Mỗi 4 tháng Mỗi 6 tháng Mỗi năm 

CT bụng 

chậu 

Tháng 3-4 Khi có chỉ định lâm sàng 

Xquang 

ngực 

Mỗi 2-4 

tháng 

Mỗi 3-6 

tháng 

Mỗi năm Mỗi năm Mỗi năm 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1- NCCN guidelines – Testicular cancer. Version 2.2016 

2- UICC Manual of Clincial Oncology, 9th. Testicular germ cell tumours. 

3- Uptodate. Clincal manifestation, diagnosis, and staging of testicular germ cell 

tumors 

4- Uptodate. Overview of the treatment of testicular germ cell tumors 

5- Uptodate. Initial risk-stratified treatment for advanced testicular germ cell tumors 

6- Manual of Clincal Oncology, 7th edition. Dennis A. Casciato, Mary C. Territo. 
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 UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

1. Tổng quan 

- Ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của nam giới 

tại Mỹ 

- Tại Việt Nam, tần suất 3.2/100.000, với 1200 trường hợp mới/năm (VUNA) 

- Suất độ (incidence) gia tăng theo tuổi 

2. Yếu tố nguy cơ: 

o 3 yếu tố nguy cơ quan trọng 

 Lớn tuổi: 70% BN > 65 tuổi, 10% BN < 56 tuổi 

 Chủng tộc: người Mỹ gốc Phi > da trắng > châu Á 

 Tiền căn gia đình trực hệ ung thư tuyến tiền liệt: tăng gấp 2 lần nếu có 1 người thân, 

tăng gấp 5 lần nếu có 2 người thân bị ung thư tuyến tiền liệt 

o Chế độ ăn nhiều chất béo: chưa có bằng chứng rõ ràng 

3. Yếu tố bảo vệ: 

o Các thuốc nhóm 5α-reductase: finasteride, dutasteride, tuy nhiên chưa được 

chấp thuận để điều trị dự phòng ung thư tuyến tiền liệt 

4. Giải phẫu học ung thư: 

Tuyến tiền liệt nặng khoảng 15-20g, chia làm 3 vùng: 

- Vùng ngoại biên: khoảng 70%, có thể sờ được khi thăm trực tràng, 68% ung thư 

- Vùng trung tâm: khoảng 25%, nằm quanh ống dẫn tinh 

- Vùng chuyển tiếp: khoảng 5%, bao quanh niệu đạo, thường gặp tăng sinh phì đại. 

3 loại mô học tế bào thường gặp ở tiền liệt tuyến: 

- Tế bào tiết (secretory cell): tiết PSA 

- Tế bào nền (basal cell) 

- Tế bào thần kinh nội tiết (neuroendocrine cell) 

II. CHẨN ĐOÁN 

1. Lâm sàng: 

- Thường không triệu chứng, ngay cả ở giai đoạn tiến xa 

- Triệu chứng đường tiểu dưới: tiểu máu, tiểu lâu, tiểu khó, tiểu gấp, … 

- Triệu chứng toàn thân (giai đoạn trễ): sụt cân, mệt mỏi, đau xương, chèn ép tủy 
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2. Cận lâm sàng: 

a. Sinh hoá: 

- PSA là men phân hủy protein do biểu mô tuyến tiền liệt sản xuất, tăng trong nhiều 

bệnh lý lành tính (viêm, nhồi máu, phì đại tuyến tiền liệt), sinh lý (sau phóng 

tinh), cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngả niệu đạo (TURP), sinh thiết tuyến tiền liệt, 

ung thư. 

- Tỷ lệ PSA dạng tự do (không liên hợp với chất ức chế men trong huyết 

thanh)/PSA toàn phần dùng để tăng độ đặc hiệu của PSA trong khoảng 4-10 

ng/mL. 

- Nồng độ PSA không phản ánh chính xác mức độ xâm lấn ra khỏi vỏ bao 

- Giá trị PSA: 

o Tham chiếu: theo điểm cắt “cut-off” 

o PSA tăng theo tuổi và kích thước tuyến tiền liệt 

o PSA tăng trong máu khi hàng rào giữa tuyến-mạch máu bị phá hủy 

o Mức PSA tăng liên tục tương ứng với mức tăng nguy cơ ung thư 

o Không có giới hạn dưới để loại trừ ung thư tuyến tiền liệt 

o Không có giới hạn trên để chẩn đoán xác định ung thư 

o PSA tăng cao trước biểu hiện lâm sàng 5-10 năm 

o T1/2 = 2.2 ngày 

b. SA qua ngả trực tràng (TRUS): siêu âm đầu dò 7MHz theo thời gian thực, khảo 

sát mặt phẳng trán và mặt phẳng ngang. Ung thư thường cho hình ảnh phản âm 

kém (không đặc hiệu) 

c. Chỉ định CT/MRI vùng chậu: 

 T3/T4 

 T1/2 và xác suất di căn hạch bạch huyết > 10% 

- Chụp bạch mạch xác định di căn hạch vùng chậu chính xác hơn CT-scan/MRI 

d. Xạ hình xương: phát hiện di căn xương 

Chỉ định xạ hình xương:  

 Triệu chứng đau xương  

 T1 và PSA > 20ng/mL 

 T2 và PSA > 10 ng/mL 

 T3 hoặc T4 
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 Gleason 7 

 Tăng photphatase kiềm 

- Di căn xương: 80% dạng tạo xương, 15% dạng hỗn hợp hủy-tạo xương, 5% dạng 

hủy xương 

- Di căn phổi hiếm gặp 

3. Chẩn đoán xác định 

Dựa trên GPB (qua sinh thiết tuyến tiền liệt, mô cắt đốt, mô di căn) 

- 95% carcinoma tuyến 

- Phân độ mô học theo Gleason: dựa trên sự kết hợp giữa cấu trúc và hình thái tế 

bào. 

- Tổng điểm Gleason ban đầu (từ 2-10) có giá trị tiên lượng. Điểm Gleason có thể 

thay đổi sau khi cắt tuyến tiền liệt tận gốc (20% tăng, 10% giảm). Tuy nhiên, 

đánh giá lại điểm Gleason không có giá trị tiên lượng. 

- Tăng sinh trong biểu mô tuyến tiền liệt (PIN), thiểu sản tăng sinh viêm (PIA) 

được xem là biểu hiện tiền ung thư 

- Hiếm gặp: ung thư tế bào nhỏ, tế bào chuyển tiếp, sarcoma, lymphoma,… 

Ung thư tế bào nhỏ/không biệt hóa: có đặc điểm lâm sàng khác với ung thư biểu mô: 

kháng cắt 2 tinh hoàn, di căn nhanh, PSA không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ, di căn xương 

dạng hủy xương nhiều hơn tạo xương, tỷ lệ di căn hạch hoặc tạng đặc (gan, phổi) 

cao. Ung thư tế bào nhỏ/không biệt hóa có thể xuất hiện ngay từ lúc chẩn đoán, 

nhưng thường gặp hơn ở giai đoạn bệnh tiến triển sau điều trị (hormon, xạ trị, hóa 

trị) ở những BN ung thư biểu mô tuyến grad cao (Gleason 9 hoặc 10), thường thấy 

khi sinh thiết mô di căn. Bệnh cảnh điển hình BN có triệu chứng tắc nghẽn đường 

tiểu dưới và PSA không tăng. Dạng mô học này có thể phát triển thành 

neuroendocrine với biểu hiện CEA. Trong trường hợp này, theo dõi bằng CEA 

thường tốt hơn PSA. 

 

4. Yếu tố tiên lượng 

- Giai đoạn lúc chẩn đoán 

- Tổng điểm Gleason 

- Nồng độ PSA 

- Số lượng/tỷ lệ lõi sinh thiết (+) 
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- Tuổi lúc chẩn đoán 

5. Chẩn đoán giai đoạn (AJCC/UICC 7th) 

Bướu nguyên phát (T) 

Tx Không thể đánh giá 

T0 Không có bằng chứng bướu nguyên phát 

T1 Không phát hiện được bướu trên khám lâm sàng và hình ảnh học 

T1a Phát hiện tình cờ trên mô học ≤ 5% mô cắt đốt 

T1b Phát hiện tình cờ trên mô học > 5% mô cắt đốt 

T1c Phát hiện do sinh thiết tuyến tiền liệt (dựa trên PSA) 

T2 Bướu khu trú tại tuyến tiền liệt 

T2a Khu trú < ½ thùy 

T2b Khu trú > ½ thùy 1 bên 

T2c Cả 2 thùy 

T3 Bướu xâm lấn ra ngoài vỏ bao 

T3a Xâm lấn ra ngoài vỏ bao (một hoặc 2 bên) 

T3b Xâm lấn túi tinh 

T4 Bướu không di động hoặc xâm lấn cấu trúc lân cận không phải túi tinh 

như cơ thắt ngoài, trực tràng, bàng quang, cơ nâng, và/hoặc vách chậu 

Hạch vùng (N) 

Nx Không khảo sát được hạch vùng 

N0 Không di căn hạch vùng 

N1 Di căn hạch vùng 

Di căn xa (M) 

M0 Không di căn xa 

M1 Di căn xa 

M1a Di căn hạch không phải hạch vùng 

M1b Di căn xương 

M1c Di căn nơi khác ± Di căn xương 

 

Giai 

đoạn 

T N M PSA Tổng điểm Gleason  
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I T1a-c N0 M0 PSA < 10 Gleason ≤ 6 

T2a N0 M0 PSA < 10 Gleason ≤ 6 

T1-2a N0 M0 PSA X Gleason X 

IIA T1a-c N0 M0 PSA < 20 Gleason 7 

T1a-c N0 M0 10≤PSA<20 Gleason ≤ 6 

T2a N0 M0 10≤PSA<20 Gleason ≤ 6 

T2a N0 M0 PSA < 20 Gleason 7 

T2b N0 M0 PSA < 20 Gleason ≤ 7 

T2b N0 M0 PSA X Gleason X 

IIB T2c N0 M0 PSA bất kỳ Gleason bất kỳ 

T1-2 N0 M0 PSA ≥ 20 Gleason bất kỳ 

T1-2 N0 M0 PSA bất kỳ Gleason ≥ 8 

III T3a-b N0 M0 PSA bất kỳ Gleason bất kỳ 

IV T4 N0 M0 PSA bất kỳ Gleason bất kỳ 

T bất 

kỳ 

N1 M0 PSA bất kỳ Gleason bất kỳ 

T bất 

kỳ 

N bất 

kỳ 

M1 PSA bất kỳ Gleason bất kỳ 

 

III. ĐIỀU TRỊ 

Kế hoạch điều trị BN mới chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt chủ yếu tùy thuộc vào  

 Giai đoạn bệnh (TNM) 

 Grade mô học (điểm Gleason) 

 Nồng độ PSA huyết thanh (trước điều trị) 

 Tuổi thọ ước đoán, bệnh lý đi kèm, lựa chọn của BN 

 Biến chứng của các phương thức điều trị 

Chọn lựa điều trị dựa vào quyết định của BN sau khi đã được giải thích về ưu nhược 

điểm của từng phương thức điều trị. 

 

Phân tầng nguy cơ BN mới chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt: 

Nhóm nguy cơ Mô tả Chọn lựa điều trị 
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Khu trú 

Rất thấp 

Chẩn đoán chỉ dựa 

vào sinh thiết theo 

nồng độ PSA, 

không có triệu 

chứng lâm sàng, 

hình ảnh học 

T1c 

Điểm Gleason ≤ 

6 

PSA < 10 ng/mL 

< 3 lõi sinh thiết 

(+) 

≤ 50% ung thư 

/lõi 

Mật độ PSA < 

0.15 ng/mL/g 

Theo dõi tích cực, hoặc 

Xạ trị (ngoài hoặc áp sát) hoặc 

Cắt tuyến tiền liệt tận gốc ± nạo hạch  

Thấp 

Chẩn đoán chỉ dựa 

vào sinh thiết theo 

nồng độ PSA, 

không có triệu 

chứng lâm sàng, 

hình ảnh học 

T1-T2a 

Điểm Gleason ≤ 

6 

PSA < 10 ng/mL 

Theo dõi tích cực, hoặc 

Xạ trị (ngoài hoặc áp sát) hoặc 

Cắt tuyến tiền liệt tận gốc ± nạo hạch chậu 

 

Trung bình T2b-T2c hoặc 

Điểm Gleason 7 

hoặc 

PSA 10-20 

ng/mL 

Xạ trị (ngoài hoặc áp sát) ± ADT, hoặc 

Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch chậu 

± ADT, hoặc 

Theo dõi tích cực 

Cao T3a hoặc 

Điểm Gleason 8-

10 hoặc 

PSA > 20 ng/mL 

Xạ trị ngoài + ADT, hoặc 

Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch chậu 

+ ADT 

Rất cao (tiến triển 

tại chỗ) 

T3b-T4 Xạ trị ngoài + ADT, hoặc 

Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch chậu 

rộng + ADT 

Di căn N1 Xạ trị ngoài + ADThoặc ADT 
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M1 ADT 

 

1. Theo dõi tích cực (active surveillance) là sự trì hoãn các phương thức điều trị triệt 

căn, và chỉ tiến hành điều trị khi có bằng chứng lâm sàng bệnh tiến triển, thường là chọn 

lựa điều trị ở những BN ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ rất thấp, có tuổi thọ ước đoán < 

20 năm, hoặc nguy cơ thấp có tuổi thọ ước đoán < 10 năm. Theo dõi tích cực khác với 

quan sát (observation, watchful waiting): cả 2 đều theo dõi thường không quá mỗi 6 

tháng, nhưng theo dõi tích cực đôi khi cần sinh thiết tuyến tiền liệt và chuyển sang điều 

trị triệt căn khi cần thiết. Quan sát sẽ chờ đến khi BN có triệu chứng hoặc bệnh rầm rộ 

(PSA > 100 ng/mL) thì bắt đầu điều trị ADT. 

2. Nguyên tắc ước tính tuổi thọ: 

- Ước tính tuổi thọ rất quan trọng để giải thích và đưa ra phương thức điều trị ung 

thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm 

- Có thể thực hiện trên nhóm BN, tuy nhiên khó khăn trong từng trường hợp cụ thể 

- Tuổi thọ ước tính dựa trên bảng tham chiếu an sinh xã hội 

- Tuổi thọ ước tính cần được điều chỉnh theo đánh giá tổng trạng BN 

3. Nguyên tắc xạ trị: 

- Xạ trị ngoài 

Nên sử dụng kỹ thuật xạ trị định hình (conformal RT) 

Liều 75.6 – 79.2 Gy phân liều tiêu chuẩn tuyến tiền liệt (± túi tinh) đối với BN 

nguy cơ thấp 

Liều 81.0 Gy đối với nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. 

BN nguy cơ trung bình – cao xem xét xạ trị hạch chậu và ADT trước/đồng 

thời/sau xạ trị từ 4-6 tháng. 

BN nguy cơ thấp không nên xạ hạch chậu hoặc ADT 

- Xạ trị áp sát: 

Xạ trị áp sát liều thấp (LDR) vĩnh viễn đơn trị chỉ định ở những BN nguy cơ thấp. 

Phối hợp xạ trị ngoài (40-50 Gy) ± 4-6 tháng ADT đối với nguy cơ trung bình-

cao. Có thể kéo dài ADT 2-3 năm đối với nguy cơ cao. 

Cần đo lại liều sau cấy ghép  

Liều khuyến cáo đơn trị: 145 Gy đối với Iod-125 và 125 Gy đối với Pa-103.  
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Phối hợp với xạ trị ngoài 40-50 Gy: 110 Gy đối với Iod-125 và 90-100 Gy đối 

với Pa-103. 

Xạ trị áp sát liều cao (HDR) có thể đơn trị hoặc phối hợp xạ ngoài. 

- Xạ trị sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt: 

Xạ trị hỗ trợ/cứu vớt ở tất cả các BN có giải phẫu bệnh bất lợi hoặc PSA vẫn còn 

sau phẫu thuật 

Chỉ định: pT3, bờ mặt cắt (+), Gleason 8-10 hoặc xâm lấn túi tinh. Xạ trị hỗ trợ 

trong vòng 1 năm sau RP và khi các biến chứng phẫu thuật đã ổn định/cải thiện. 

BN có diện cắt (+) hoặc thời gian tăng PSA gấp đôi (PSADT) > 9 tháng hưởng 

nhiều lợi ích xạ trị hỗ trợ nhất. 

Chỉ định xạ trị cứu vớt: PSA phát hiện sau phẫu thuật và tăng liên tiếp sau 2 lần 

XN. Hiệu quả cao nhất nếu PSA trước điều trị  < 1 ng/mL và PSDAT chậm 

Liều khuyến cáo: 64-70 Gy 

Thể tích mô xạ bao phủ nền tuyến tiền liệt. Có thể kèm xạ hạch chậu, không cần 

thiết xạ vùng chậu. 

4. Nguyên tắc phẫu thuật: 

- Nạo hạch chậu: 

Nạo hạch chậu rộng phát hiện di căn gấp 2 lần so với nạo hạch chậu giới hạn, 

giúp đánh giá giai đoạn chính xác hơn, điều trị khỏi trong trường hợp di căn vi 

thể. 

Nạo hạch chậu rộng bao gồm lấy đi tất cả các mô mang hạch trong giới hạn tĩnh 

mạch chậu ngoài phía trên, thành chậu giới hạn 2 bên, thành bàng quang giới hạn 

trong và sàn chậu giới hạn phía sau 

Không cần nạo hạch chậu ở những BN có nguy cơ di căn hạch < 2% theo toán 

đồ 

Có thể mổ mở, nội soi hoặc robot hỗ trợ. 

- Cắt tuyến tiền liệt tận gốc: 

Chọn lựa điều trị ở những BN ung thư tuyến tiền liệt còn khu trú, tuổi thọ dự 

đoán > 10 năm, không có bệnh lý nội khoa nặng kèm theo 

Phẫu thuật nội soi, có robot hỗ trợ cho kết quả tương đương với mổ mở 

Bảo tồn cổ bàng quang, bảo tồn chiều dài niệu đạo trước chóp tuyến tiền liệt giúp 

giảm nguy cơ tiểu không kiểm soát 
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Phục hồi chức năng cương tùy theo độ tuổi, chức năng cương trước phẫu thuật, 

mức độ bảo tồn thần kinh cương (bảo tồn hai bên 60-90%, một bên 10-50%). 

Ghép đoạn TK đã cắt không có lợi ích.  

Phẫu thuật cứu vớt có thể tiến hành chọn lọc trên những BN tái phát tại chỗ sau 

xạ trị ngoài, xạ trị trong, nhưng tỷ lệ biến chứng cao 

5. Nguyên tắc điều trị loại bỏ nội tiết tố nam (Androgen Deprivation Therapy – 

ADT) 

5.1 Điều trị ADT giai đoạn khu trú 

- Không khuyến cáo điều trị ADT tân hỗ trợ trước phẫu thuật 

- Điều trị ADT trước, trong, và/hoặc sau xạ trị kéo dài thời gian sống còn ở 

BN xạ trị. Hiệu quả của các thuốc kháng androgen thêm vào chưa rõ. 

- Bicalutamide đơn trị liều cao (150 mg) làm kéo dài thời gian bệnh tái phát, 

không cải thiện tỷ lệ sống còn. 

- Điều trị hỗ trợ ADT ngay sau RP có hạch (+)  giúp cải thiện OS so với 

những BN trì hoãn 

- Tác dụng phụ ADT tích lũy theo thời gian 

5.2 Điều trị ADT khi thất bại sinh hoá (biochemical failure), chưa di căn 

- Thời điểm bắt đầu điều trị ADT tuỳ thuộc vận tốc tăng PSA, sự lo lắng của BN, 

tác dụng phụ ngắn và dài hạn của ADT, bệnh lý khác đi kèm 

- Hầu hết tiên lượng tốt. Có thể ước đoán dựa trên giá trị tuyệt đối của PSA, thời 

gian nhân đôi PSA (PSADT), giai đoạn ban đầu, grade, và nồng độ PSA lúc điều 

trị cuối cùng. 

- Điều trị sớm dường như tốt hơn so với trì hoãn, tuy nhiên ngưỡng PSA chưa xác 

định. 

- Một vài BN có thể điều trị cứu vớt: xạ trị nếu đã phẫu thuật hoặc RP hoặc phẫu 

thuật cắt lạnh nếu đã xạ trị 

- Nên quan sát ở BN có PSADT > 12 tháng, lớn tuổi 

- ADT ngắt quãng không thua kém liên tục về mặt sống còn, chất lượng cuộc sống 

tốt hơn 

5.3 Điều trị ADT giai đoạn di căn 

- ADT là điều trị tiêu chuẩn ở BN di căn 

- Điều trị ngắt quãng so với liên tục: bằng chứng chưa nhất quán. 
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- Cần theo dõi sát PSA và testosterone, hình ảnh học khi điều trị ngắt quãng, đặc 

biệt trong giai đoạn ngưng điều trị. Cần chuyển sang điều trị liên tục khi có dấu 

hiệu bệnh tiến triển. 

5.4 Điều trị tối ưu ADT 

- Đồng vận hoặc đối vận LHRH hiệu quả tương đương phẫu thuật cắt tinh hoàn. 

- Điều trị kết hợp (combine androgen blockade) không có hoặc chỉ mang lại lợi ích 

khiêm tốn so với cắt tinh hoàn (nội hoặc ngoại khoa) đơn thuần. 

- Antiandrogen nên điều trị trước hoặc đồng thời với đồng vận LHRH, kéo dài ít 

nhất 7 ngày ở BN di căn nhiều nơi, nguy cơ bùng phát triệu chứng do đợt tăng 

testosterone khi khởi trị đồng vận LHRH đơn độc. 

- Không khuyến cáo đơn trị antiandrogen 

- Không bằng chứng ủng hộ điều tr5i finasteride hoặc dutasteride đồng thời với 

ADT 

- Nồng độ testosterone tối ưu để đạt hiệu quả cắt tinh hoàn chưa được xác định. 

Biện pháp điều trị Ưu điểm Nhược điểm 

Xạ trị ngoài Hiệu quả kiểm soát tại chỗ cao 

khi điều trị liều cao 

Nguy cơ tiểu không kiểm soát rất 

thấp 

Có thể áp dụng cho những BN lớn 

tuổi hoặc có bệnh lý khác đi kèm 

Nguy cơ liệt dương cao 

Không lấy và khảo sát được 

hạch vùng 

Triệu chứng trực tràng muộn 

thường gặp hơn so với xạ trị 

áp sát hoặc phẫu thuật 

Khoảng 50% BN viêm bàng 

quang hoặc viêm ruột 

Xạ trị áp sát Tỷ lệ kiểm soát tương đương 

phẫu thuật và xạ trị ngoài 

Chỉ điều trị 1 lần 

Có thể áp dụng cho những BN lớn 

tuổi hoặc có bệnh lý khác đi kèm 

Nguy cơ liệt dương cao 

Không lấy và khảo sát được 

hạch vùng 

Khoảng 50% BN viêm bàng 

quang hoặc viêm ruột 

Cắt tuyến tiền liệt 

toàn phần 

Hiệu quả kiểm soát ung thư cao Nguy cơ liệt dương cao 

Biến chứng phẫu thuật 
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Có thể tiên lượng chính xác hơn 

dựa vào kết quả giải phẫu bệnh 

pTNM 

Có thể lấy và khảo sát hạch vùng 

Thất bại điều trị có thể phát hiện 

dựa vào PSA 

Nguy cơ liệt dương kéo dài 

thấp 

Theo dõi tích cực Giảm nguy cơ điều trị quá mức 

Tránh hoặc trì hoãn các biến 

chứng do điều trị 

Không ảnh hưởng công việc hoặc 

các hoạt động khác 

Bướu tiến triển vượt quá khả 

năng chữa trị triệt căn 

Điều trị muộn có thể gây tác 

dụng phụ nhiều hơn 

Gây lo lắng 

 

IV. TIÊN LƯỢNG 

Sống còn 15 năm 

Giai đoạn I-II 81% 

Giai đoạn III 57% 

Giai đoạn IV 6% 

Tỷ lệ sống không bệnh 10 năm (sau cắt tuyến tiền liệt tận gốc) 

Gleason score 2-4 96% 

Gleason score 5-6 82% 

Gleason score 7 52% 

Gleason score 8-9 35% 

 

V. TẦM SOÁT: 

- Còn nhiều tranh cãi: kết quả cải thiện tiên lượng chưa đồng nhất giữa các nghiên 

cứu (PLCO vs. ERSPC) 

PLCO: tầm soát giúp phát hiện nhiều trường hợp ung thư tuyến tiền liệt, nhưng 

không khác biệt về sống còn sau 13 năm theo dõi: nguy cơ điều trị quá tay ung thư 

tuyến tiền liệt tiềm ẩn (indolent) 

ERSPC: tầm soát làm tăng suất độ ung thư tuyến tiền liệt, tỷ lệ tử vong chuyên biệt 

do ung thư thấp, không khác biệt sống còn sau 11 năm theo dõi 
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USPTF: mỗi 1000 BN tầm soát thường quy với PSA 

 Phòng ngừa 0 –1 trường hợp tử vong do ung thư tuyến tiền liệt 

 100-120 trường hợp sinh thiết do kết quả dương giả, 1/3 trong số đó có triệu 

chứng mức độ trung bình do sinh thiết 

 Chẩn đoán 110 người ung thư tuyến tiền liệt 

 Gây ra 50 biến chứng nặng do điều trị, bao gồm rối loạn cương dương (ED) 29 

trường hợp, tiểu không kiểm soát 18 trường hợp, bệnh mạch vành 2 trường hợp, 

huyết khối TM 1 trường hợp, tử vong do điều trị < 1 trường hợp 

Do đó USPTF khuyến cáo không tầm soát ung thư tuyến tiền liệt dựa trên PSA ở bất kỳ 

dân số nào (khuyến cáo grade D) 

- < 10% nam giới tử vong do ung thư tuyến tiền liệt 

- Phương tiện tầm soát: Thăm trực tràng + PSA  

- Bắt đầu sau 50 tuổi đối với nam giới nguy cơ trung bình, nguy cơ cao: sau 40 

tuổi 

- Tầm soát ít mang lại lợi ích ở nam giới > 75 tuổi hoặc tiên lượng sống < 10 năm 

- Thảo luận với BN về nguy cơ và lợi ích của tầm soát là tiêu chuẩn thực hành lâm 

sàng. 
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 UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT KHÁNG CẮT TINH 

HOÀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Hầu hết ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa đều tiến triển đến giai đoạn kháng 

cắt 2 tinh hoàn (CRPC) 

 Thuật ngữ: 

- Kháng cắt tinh hoàn (castration-resistant): ung thư tuyết tiền liệt vẫn phát triển 

khi nồng độ testosterone thấp như đã cắt tinh hoàn (gọi là nồng độ cắt tinh hoàn 

– castrate level), có thể cắt tinh hoàn bằng phẫu thuật, điều trị đồng vận LHRH 

hoặc đối vận LHRH. Ung thư có thể vẫn còn đáp ứng với điều trị nội tiết khác 

(abiraterone và enzalutamide) 

- Kháng nội tiết (hormone-refractory): ung thư tuyến tiền liệt không còn đáp ứng 

với bất kỳ biện pháp điều trị nội tiết nào, kể cả các thuốc thế hệ mới. 

II. CHẨN ĐOÁN 

 1. Định nghĩa ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn (EUA 2017) 

Ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn khi nồng độ testosterone < 50 ng/dl hoặc 1.7 

nmol/l kèm theo một trong các biểu hiện tiến triển sau: 

- Tiến triển sinh hoá: 3 lần tăng PSA liên tiếp, cách nhau 1 tuần, 2 lần tăng 50% so 

với nadir, PSA > 2 ng/mL 

- Tiến triển trên hình ảnh học 

 Xuất hiện ≥ 2 tổn thương xương mới trên xạ hình xương; hoặc 

 Tăng kích thước tổn thương mô mềm theo RECIST 

Theo dõi bằng PSA thường phát hiện sớm bệnh tiến triển 

 33% di căn xương trong vòng 2 năm 

 Chưa có bằng chứng lợi ích điều trị khi chưa di căn 

 2. Đánh giá kết quả điều trị CRPC 

- Sống còn toàn bộ (OS) là tiêu chuẩn vàng. Các chỉ tiêu khác: cải thiện chất lượng 

cuộc sống, PFS, sống còn chuyên biệt. 

- PSA là marker đáp ứng với điều trị 

 Nhiều nghiên cứu sử dụng: chưa có đồng thuận về mức độ và thời gian giảm PSA 
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 PSA là công cụ sàng lọc nhanh, nhưng PSA đơn độc không đủ tin cậy để theo 

dõi vì có thể di căn tạng mà không tăng PSA 

 Các thuốc mới (điều trị miễn dịch) có thể cải thiện sống còn nhưng không ảnh 

hưởng lên PSA. 

 3. Tiếp tục điều trị ADT 

- Còn tranh cãi 

- Chưa có nghiên cứu tiền cứu chứng minh lợi ích. 

- Ngừng GnRH agonist có thể gây tăng nồng độ testosterone làm bệnh tiến triển 

- Phân tích đa biến 341 trường hợp CRPC: duy trì ức chế androgen tinh hoàn mang 

lại lợi ích sống còn trung vị từ 2-6 tháng 

- Lợi ích tiềm tàng tương đối > nguy cơ do điều trị 

- Tất cả các nghiên cứu đều tiếp tục ADT 

 4. Yếu tố tiên lượng 

4.1 Lâm sàng 

- Vị trí di căn: quan trọng nhất 

- OS giảm theo thứ tự di căn: hạch, xương, phổi, gan (25, 29, 17, và 12 tháng) 

- Toán đồ phân loại bệnh nhân của Duke* 

Chỉ số hoạt động cơ thể (performance status) 

Điều trị opioid để giảm đau 

Tăng LDH máu, tăng PSA, tăng PK, albumin máu thấp, HGB thấp 

(https://www.cancer.duke.edu/Nomogram/firstlinechemotherapy.html) 

 4.2 Ung thư tế bào nhỏ ở tuyến tiền liệt 

III. ĐIỀU TRỊ 

1. Phân loại 

- Điều trị nội tiết thứ phát (secondary endocrine): antiandrogen 

- Hoá trị: docetaxel 

- Điều trị nhắm đích con đường androgen: abiraterone, enzalutamide 

- Vaccine: sipuleucel T 

2. Khuyến cáo: theo AUA 2015 

Tình huống 1: chưa di căn 

- Nên khuyến cáo quan sát và tiếp tục ADT 

https://www.cancer.duke.edu/Nomogram/firstlinechemotherapy.html)
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- Có thể điều trị anti-androgen thế hệ 1 (flutamide, bicalutamide, nilutamide) hoặc 

ức chế tổng hợp androgen thế hệ 1 (ketoconazole + steroid) ở BN CRPC chưa di 

căn không chấp nhận theo dõi 

- Không nên hoá trị toàn thân hoặc điều trị miễn dịch ở BN CRPC chưa di căn, trừ 

trong các thử nghiệm lâm sàng. 

Tình huống 2: ung thư di căn, không có hoặc ít triệu chứng, tổng trạng tốt, chưa hoá trị 

docetaxel 

- Nên điều trị abirateron + prednisone, enzalutamide, docetaxel hoặc sipuleucel-T 

- Có thể điều tị anti-androgen thế hệ thứ 1, ketoconazole + steroid hoặc theo dõi 

nếu BN chưa muốn điều trị hoặc không thể điều trị. 

Tình huống 3: ung thư di căn, có triệu chứng, tổng trạng tốt, chưa hoá trị docetaxel 

- Nên điều trị abiraterone + prednisone, enzalutamide hoặc docetaxel 

- Có thể điều trị ketoconazole + steroid, mitoxantrone hoặc điều trị phóng xạ hạt 

nhân nếu BN không muốn hoặc không thể tiếp nhận điều trị tiêu chuẩn 

- Nên điều trị Radium-223 ở BN có triệu chứng di căn xương 

- Không nên điều trị estramustine hoặc sipuleucel-T 

Tình huống 4: ung thư di căn, có triệu chứng, tổng trạng kém, chưa điều trị docetaxel 

- Có thể điều trị abiraterone + prednisone hoặc enzalutamide 

- Có thể điều trị ketoconazole + steroid hoặc phóng xạ hạt nhân nếu BN không có 

khả năng hoặc không đồng ý điều trị abirateron + prednisone hoặc enzalutamide. 

- Có thể hoá trị docetaxel hoặc mitoxantrone trong một vài trường hợp chọn lọc, 

đặc biệt khi tổng trạng kém do ung thư trực tiếp gây ra. 

- Có thể điều trị Radium-223 ở BN có triệu chứng di căn xương, không di căn tạng, 

trong một vài trường hợp chọn lọc, đặc biệt khi tổng trạng kém do triệu chứng di 

căn xương. 

- Không nên điều trị sipuleucel- T 

Tình huống 5: ung thư di căn, tổng trạng tốt, đã hoá trị docetaxel 

- Nên điều trị abirateron + prednisone, cabazitaxel hoặc enzalutamide. Nếu BN đã 

điều trị abirateron + prednisone trước hoá trị docetaxel, nên điều trị cabazitaxel 

hoặc enzalutamide. 

- Có thể điều trị ketoconazole + steroid nếu BN không có abirateron + prednisone, 

cabazitaxel, enzalutamide. 
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- Có thể điều trị lại docetaxel nếu hoá trị docetaxel trước đây mang lại lợi ích (do 

tác dụng phụ có thể khả hồi) 

- Nên điều trị Radium-223 ở BN có triệu chứng di căn xương, không di căn tạng. 

Tình huống 6: ung thư di căn, tổng trạng kém, đã hoá trị docetaxel 

- Nên chăm sóc giảm nhẹ. Ở một vài BN có thể điều trị abiraterone + prednisone, 

enzalutamide, ketoconazole + steroid hoặc phóng xạ hạt nhân. 

- Không nên hoá trị hoặc điều trị miễn dịch. 

Sức khoẻ xương 

- Nên điều trị dự phòng (calcium, vitamin D) gãy xương và các biến cố liên quan 

đến xương ở BN ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn 

- Có thể chọn denosumab hoặc zoledronic acid ở BN di căn xương. 

3. Một vài lưu ý: 

 3.1 Đối với BN không chịu được độc tính Docetaxel mỗi 3 tuần, có thể sử 

dụng Docetaxel 50 mg/m2 mỗi 2 tuần: ít giảm NEU hơn 

 3.2 Không cải thiện OS khi thêm vào phác đồ hoá trị với: 

 Thuốc ức chế yếu tố tăng trưởng mạch máu: bevacizumab, aflibercept 

 Lenalidomide 

 Dasatinib 

 Đối vận thụ thể nội mô (endothelin receptor antagonists): atrasentan, zibtetan 

 Calcitriol 

 Các thuốc gây độc tế bào khác: vinorelbine, capecitabine, epirubicin, 

carboplatin 

3.3 Chưa có phác đồ hóa trị nào đây chứng minh hiệu quảtrong các thử nghiệm 

lâm sàng ở BN tiến tiển với Docetaxel-Prednisone 

 Carboplatin: Carboplatin + Paclitaxel; Carboplatin + Docetaxel 

 Oxaliplatin: Oxaliplatin + 5-FU; Oxaliplatin + Pemetrexed; Oxaliplatin + 

Capecitabine 

 Cisplatin: Cisplatin + Prednisone 

3.4 Tất cả các thuốc đều kết hợp với prednisone trừ enzalutamide và 

sipuleucel-T 
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 3.5 Ngưng điều trị antiandrogen có thể gây đáp ứng sinh học (PSA) và lâm 

sàng. Hiện tượng này có thể xảy ra với abiraterone. Cơ chế chưa rõ. Không nên điều 

trị thay thế khác trong giai đoạn chờ đáp ứng. Tùy theo thời gian bán huỷ của thuốc, 

đáp ứng giảm PSA có thể xảy ra sau 3-6 ngày khi điều trị bicalutamide và nilutamide, 

flutamide 1-2 ngày. 

3.6 Ung thư tuyến tiền liệt có PSA thấp 

- Một vài BN có ung thư diễn tiến nhanh nhưng nồng độ PSA thấp 

- Thường di căn tạng và di căn xương dạng hủy xương hơn tạo xương 

- PSA không dùng để đánh giá đáp ứng điều trị 

- Chưa có thử nghiệm lâm sàng hướng dẫn điều trị CRPC có PSA thấp 

- Tiếp cận điều trị theo mô học: 

 Bướu có yếu tố thần kinh nội tiết (TB nhỏ) thường nhạy với phác đồ hóa trị trong 

ung thư TB nhỏ ở phổi (platinum/etoposide), tỷ lệ đáp ứng > 50% 

 Adenocarcinoma biệt hóa kém: paclitaxel + estramustine + carboplatin, tuy nhiên 

chưa có bằng chứng hiệu quả hơn docetaxel + prednisone. 

 

Điều trị Chỉ định Cách 

dùng 

Steroid Triệu 

chứng 

Chống 

chỉ định 

Đáp 

ứng 

PSA 

Lợi ích 

sống còn 

toàn bộ 

Abiraterone mCRPC Uống, 

mỗi 

ngày 

+ - Suy gan 

nặng, 

hạ kali 

máu, 

suy tim 

Có Sau 

docetaxel: 

4.6 tháng  

Chưa hoá 

trị: 4.4 

tháng 

Enzalutamide mCRPC Uống, 

mỗi 

ngày 

- - Co giật Có 4.8 tháng 

Sipuleucel-T Trước và 

sau 

docetaxel 

IV, 

mỗi 2 

Chống 

chỉ 

định 

Không 

hoặc ít 

Steroid, 

thuốc 

an thần 

Không 4.1 tháng 
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tuần x 

3 liều 

tương 

đối 

triệu 

chứng 

giảm 

đau do 

ung 

thư, 

GM-

CSF; di 

căn gan 

Docetaxel mCRPC IV, 

mỗi 3 

tuần 

+ - Suy gan 

trung 

bình, 

suy tuỷ 

Có 2.5 tháng 

Cabazitaxel Sau 

docetaxel 

IV, 

mỗi 3 

tuần 

+ - Suy gan 

trung 

bình, 

suy tuỷ 

Có 2.4 tháng 

Radium-223 Di căn 

xương có 

triệu 

chứng, 

không di 

căn tạng 

IV, 

mỗi 4 

tuần 

- Di căn 

xương 

có 

triệu 

chứng 

Di căn 

tạng 

Chưa 

có 

thông 

tin 

3.6 tháng 
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 LYMPHÔM KHÔNG HODGKIN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Lymphôm không Hodgkin là nhóm bệnh của tổ chức lympho. Bệnh gặp ở mọi lứa 

tuổi, phổ biến từ 45-55 tuổi, hiếm gặp ở trẻ em. Nam có xu hướng mắc bệnh cao hơn 

nữ. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Nguyên nhân sinh bệnh của Lymphôm không Hodgkin chưa rõ ràng. Cho đến nay, 

người ta chỉ đưa ra các giả thuyết: Yếu tố nhiễm khuẩn: HIV, EBV...; Yếu tố miễn dịch: 

Suy giảm miễn dịch tự nhiên, suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV/AIDS, nhiễm EBV, 

sau ghép tạng…); Bệnh lý tự miễn; Môi trường: Thuốc trừ sâu, dioxin, phóng xạ… 

III. LÂM SÀNG 

- Thường gặp: hạch toàn thân, đôi khi kèm lách to tổn thương amiđan 

- Tổn thương ngoài hạch nguyên phát chiếm 1/3 trường hợp, hai vị trí thường gặp 

là đường tiêu hóa và vòng Waldeyer. 

- Xâm nhập tủy: thường gặp ở lymphôm diễn tiến chậm(50%), ít gặp ở lymphôm 

diễn tiến nhanh (5-10%) 

- Triệu chứng B( sốt, đổ mồ hôi đêm, sụt cân >10% trọng lượng cơ thể trong vòng 

6 tháng): ở 1/3 lymphôm diễn tiến nhanh. 

- Ở giai đoạn muộn của bệnh, thường xuất hiện thiếu máu, nhiễm khuẩn, xuất huyết 

và các biểu hiện chèn ép, xâm lấn của tổ chức lympho. 

IV. CẬN LÂM SÀNG 

- Xquang ngực, siêu âm bụng: khảo sát tổn thương hạch/ngoài hạch, nhưng dễ bỏ 

sót tổn thương. 

- CT scan, MRI: khảo sát chính xác hơn Xquang, siêu âm 

- PET-CT: là phương tiện chính xác nhất để chẩn đoán-xếp giai đoạn, đánh giá đáp 

ứng và theo dõi điều trị, thường dùng trong lymphôm diễn tiến nhanh 

- LDH máu: yếu tố tiên lượng LKH 

- CTM, tủy đồ: đánh giá xem lymphôm có xâm nhập tủy hay không, phân biệt BBC 

lymphôm cấp/ mạn. 

- Sinh thiết tủy: chính xác hơn tủy đồ 
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V. CHẨN ĐOÁN 

Xếp loại lymphôm không Hodgkin theo công thức thực hành (WF), 1982 

Phân loại đặc điểm 

Độ ác tính thấp 

WF1 U lympho tế bào nhỏ 

WF2 Thể nang tế bào nhỏ, nhân khìa 

WF3 Thể nang hỗn hợp tế bào nhỏ, nhân khìa và tế bào lớn 

Độ áctính trung bình 

WF4 Thể nang, ưu thế tế bào lớn 

WF5 Lan tỏa, tế bào nhỏ, nhân khìa 

WF6 Lan tỏa, hỗn hợp tế bào lớn, nhỏ 

WF7 Lan tỏa, tế bào lớn (nhân khìa và không khìa) 

Độ áctính cao 

WF8 Tế bào lớn, nguyên bào miễn dịch 

WF9 Nguyên bào lymphôm 

WF10 Lymphôm Burkitt’s, tế bào nhỏ nhân không khìa 

 b. Xếp loại lymphôm không Hodgkin theo Tổ chức y tế thế giới năm 2008 

Tế bào B  

Bệnh bạch cầu/ lymphôm nguyên bào lympho B tiền thân   

U tế bào B trưởng thành U tế bào T và tế bào NK trưởng 

thành 

Bệnh bạch cầu dòng lymphô mạn tính       Bệnh bạch cầu tiền lympho bào 

tế bào  T 

Lymphôm tế bào lymphô nhỏ    Bệnh bạch cầu lympho bào 

dạng hạt lớn tế bào T   

Bệnh bạch cầu tiền lymphô bào    Bệnh bạch cầu tế bào NK xâm nhập 

Lymphôm dạng lympho tương bào            Lymphôm/bệnh bạch cầu tế bào T ở 

người lớn 

Lymphôm vùng rìa ở lách    Lymphôm tế bào T/NK ngoài hạch, ở 

mũi 

Bệnh bạch cầu tế bào tóc     

U tuỷ tương bào      Lymphôm tế bào T ở ruột 
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U tương bào đơn độc ở tuỷ xương             Lymphôm tế bào T ở gan, lách 

U tương bào ngoài xương  Lymphôm tế bào T dưới da giống viêm 

mô mỡ dưới da   

Lymphôm tế bào B vùng rìa ngoài hạch của mô  

lympho niêm mạc (Lymphôm MALT)  U da sùi dạng nấm Hội chứng Sezary 

     

Lymphôm tế bào B vùng rìa hạch Lymphôm tế bào lớn giảm biệt hoá 

nguyên phát ở dưới da  

Lymphôm nang Grad 1 -2 -3 Lymphôm tế bào T ngoại vi, không đặc 

hiệu 

Lymphôm tế bào vỏ nang  Lymphôm tế bào T nguyên bào miễn 

dịch mạch   

Lymphôm tế bào B lớn, lan toả Lymphôm tế bào lớn giảm biệt hoá 

Lymphôm loại nguyên bào lymphô/Bệnh bạch cầu dòng lymphô cấp 

Lymphôm  Burkitt 

a. Chẩn đoán giai đoạn theo tiêu chuẩn của Ann Arbor, năm 1971 

Giai đoạn Biểu hiện 

I Tổn thương một vùng hạch hoặc một vị trí ngoài hạch (IE). 

II Tổn thương hai vùng hạch trở lên trên cùng một phìa cơ hoành. Có thể 

bao gồm cả lách (IIS), vị trí ngoài hạch (IIE) hoặc cả hai (IIES) nhưng 

vẫn nằm một phìa cơ hoành. 

III Tổn thương nằm hai phìa cơ hoành. Có thể tổn thƣơng ở lách (IIIS), hoặc 

vị trí ngoài hạch (IIIE), hoặc cả hai (IIIES). 

III1: Tổn thương giới hạn ở lách, hạch rốn lách, hạch tĩnh mạch cửa, hạch thân tạng 

III2: Tổn thương hạch cạnh động mạch chủ bụng, hạch chậu hay hạch mạc treo 

IV Tổn thương lan tỏa rải rác nhiều tạng hoặc mô ngoài hạch (như: Tủy 

xương, gan, phổi…), có kèm hoặc không kèm tổn thương hạch. 

B là khi có biểu hiện triệu chứng “B”: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng 

lượng cơ thể trong 6 tháng. A là khi không có các triệu chứng trên. 

VI. TIÊN LƯỢNG BỆNH 

Chỉ số tiên lượng quốc tế (IPI) 
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- Các yếu tố nguy cơ cao bao gồm: Tuổi > 60, giai đoạn bệnh III-IV, LDH cao hơn 

giá trị bính thường, ≥ 2 vị trì tổn thương ngoài hạch, tổng trạng (theo ECOG) ≥ 2. 

- Nhóm nguy cơ thấp có ≤ 1 yếu tố; Nhóm nguy cơ trung bính thấp có 2 yếu tố; 

- Nhóm nguy cơ trung bính - cao có 3 yếu tố; Nhóm nguy cơ cao có ≥ 4 yếu tố. 

Chỉ số tiên lượng đối với u lympho thể nang (FLIPI): 

- Các yếu tố nguy cơ cao bao gồm: Tuổi > 60, giai đoạn bệnh III/IV, Hgb < 120 

- G/L, số lượng hạch vùng > 4, LDH cao hơn giá trị bính thường. 

- Nhóm nguy cơ thấp có ≤ 1 yếu tố; Nhóm nguy cơ trung bính có 2 yếu tố; Nhóm 

- nguy cơ cao có ≥ 3 yếu tố 

- Nguy cơ thấp: sống còn 5 năm 90% 

- Nguy cơ trung bình: sống còn 5 năm 78% 

- Nguy cơ cao: sống còn 5 năm 53% 

VII. ĐIỀU TRỊ 

1. Nhóm tiến triển chậm 

a. Điều trị ban đầu 

- Giai đoạn (gđ) IA: xạ trị đơn thuần vị trí tổn thương 𝛴 36-40 Gy 

- Gđ IB-II: hóa trị 4-6 chu kỳ +/- xạ trị vị trí tổn thương Σ 36-40 Gy 

- Gđ III-IV: theo dõi nếu BN không có triệu chứng, hóa trị 6 chu kỳ nếu BN có triệu 

chứng (tiêu chuẩn GELF) 

- Tiêu chuẩn GELF: 6 tiêu chuẩn 

 Tổn thương hạch > 3 vị trí, mỗi hạch đường kính > 3 cm 

 Bất kỳ khối tổn thương hạch hay ngoài hạch đường kính > 7 cm 

 Có triệu chứng B 

 Lách to 

 Tràn dịch màng phổi hay màng bụng 

 Giảm tế bào (BC <1000/mm3, Hb<9 g/dl, TC <100.000/mm3) 

 Có tế bào lymphoblast lưu thông tăng trong máu hay số luông lymphocyte 

tăng > 5000/mm3 

Hóa chất: Phác đồ lựa chọn: CHOP,CEOP, CDOP (liposomal doxorubicin), CNOP 

(N mitoxantrone) hay COP(không doxorubicin) tùy thể trạng BN bendamustine. Thêm 

rituximab nếu tế bào U có CD20+. 
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U lympho lymphoplasmatic: có thể sử dụng Hyper CVAD + POMP, BFM, 

LBM86, Nếu Ph(+), bổ sung imatinib. 

U lympho thể da và hội chứng Sezary/ Mycosis fungoides: Phối hợp điều trị liệu 

pháp ánh sáng (UBV hoặc UAV). 

Thể MALT ở dạ dày: test Pylori và điều trị. Có thể phối hợp phẫu thuật. 

- Sau điều trị tấn công, có thể điều trị duy trì bằng rituximab trong 2 năm tiếp 

b. Điều trị duy trì: dành riêng lymphôm nang 

BN lymphôm nang sau điều trị ban đầu với phác đồ CHOP/CEOP +/- Rituximab, 

nếu đạt đáp ứng hoàn toàn thì duy trì Rituximab liều 375 mg/m2 IV N1 mỗi 3 tháng 

trong 2 năm. 

c. Điều trị tái phát/ tiến triển 

Tái phát sớm < 1 năm hay tiến triển: 

- Nếu trước chưa sử dụng phác đồ có antracycline: ưu tiên dùng CHOP/CEOP +/- 

R 

- Nếu trước đó đã dùng phác đồ có antracycline: ưu tiên dùng phác đồ có Fludarabin 

(bn<60t) như FC, FCM, FMD, hoặc dùng CNOP +/- R hay chlorambucil +/- 

Methylprednisolone đường uống hoặc Rituximab đơn thuần (BN>60t), hoặc xạ trị tạm 

bợ nếu tái phát ờ 1 hạch nhưng không dung nạp hóa trị. 

Nhóm tiến triển nhanh (chủ yếu phân nhóm tế bào B lớn lan tỏa) 

- Điều trị ban đầu 

 Giai đoạn I, II:hóa trị CHOP/CEOP +/- R 4-6 chu kỳ +/- xạ trị vị trí tổn 

thương Σ 36-40 Gy. 

 Giai đoạn III, IV: hóa trị CHOP/CEOP +/- R 6- 8 chu kỳ +/- xạ trị nếu có 

bulky hạch 

 Lựa chọn đầu tiên: ưu tiên antracycline. Phối hợp rituximab nếu tế bào U có 

CD20+. 

-  Phòng ngừa hệ thần kinh trung ương 

 Chỉ định: khi những vị trí đặc biệt bị xâm nhiễm như tủy xương, tinh hoàn, 

xoang cạnh mũi, vòm hầu và ngoài màng cứng của lymphôm diễn tiến nhanh.  

 Điều trị: bơm kênh tủy methotrexate 10 mg/m2 hoặc cytarabine 25 mg/m2 x 

5-6 lần mỗi lần cách nhau 1 tuần. 

-  Điều trị tái phát/ tiến triển 
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 Tái phát sớm < 1 năm hay tiến triển: hóa trị liều cao với ghép tế bào gốc tạo 

máu có/không xạ trị toàn thân là tốt nhất. Hoặc sử dụng phác đồ cứu vớt với nền 

là ifosphamide hay cisplatin +/- rituximab, CR 30-40% thời gian đáp ứng 12-24 

tháng.Các phác đồ như IMVP 16, MINE , DHAP, ESHAP, EPOCH, CEPP có 

thể kết hợp/không với Rituximab 

 Tái phát trễ > 1năm: hóa trị với phác đồ cứu vớt hoặc CEOP 

Nhóm tiến triển rất nhanh: (hai phân nhóm lymphôm nguyên bào lymphô và 

lymphôm burkitt/giống burkitt) 

-  Điều trị ban đầu: 

 Điều trị Lymphôm nguyên bào lymphô như bệnh bạch cầu lymphô cấp. 

 Lymphôm burkitt: dùng phác đồ mạnh như CODOX-M, IVAC, hyper-

CVAD +/- R. 

b) Phòng ngừa hệ thần kinh trung ương: là điều trị bắt buộc đối với 2 nhóm này. 

c) Điều trị tái phát/ tiến triển: 

 Điều trị Lymphôm nguyên bào lymphô như bệnh bạch cầu lymphô cấp 

 Lymphôm burkitt: dùng phác đồ mạnh còn lại chưa điều trị như CODOX-

M, IVAC, hyper-CVAD +/- R 

VIII. MỘT SỐ PHÁC ĐỒ 

- FC 

Fludarabin 25mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1→3 

Cyclophosphamid 250 mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1→3 

- CHOP/ CEOP?CDOP?CNOP +/- R 

Cyclophosphamid 750mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1 

Doxorubicin 50mg/m2 da Truyền/tiêm tĩnh mạch 1 (epirubicin 65 mg/m2, liposomal 

doxorubicin 20-30 mg/m2, mitoxantrone 8 mg/m2), 

Vincristin 1,4mg/m2 da (max 2mg) Tiêm/truyền tĩnh mạch 1 

Methylprednisolone 45mg/m2 da Uống 1→5 

 Tiêm tủy sống: Methotrexat 12,5 mg, ngày 1 (khi có thâm nhiễm thần kinh trung ƣơng) 

- CVP 

Cyclophosphamid 750mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1 

Vincristin 1,4mg/m2 da (Max 2mg) Tiêm/truyền tĩnh mạch 1 

Methylprednisolone 45mg/m2 da Uống 1→5 
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- EPOCH 

Etoposid 50mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1→4 

Vincristin 0,4mg/m2 da Tiêm/truyền tĩnh mạch 1→4 

Doxorubicin 10mg/m2 da Truyền/tiêm tĩnh mạch 1→4 

Cyclophosphamid 750mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 6 

Methylprednisolone 60mg/m2 da Uống 1→6 

- CHOP-E 

Cyclophosphamid 750mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1 

Doxorubicin 50mg/m2 da Truyền/tiêm tĩnh mạch 1 

Vincristin 1,4mg/m2 da (max 2mg) Tiêm/truyền tĩnh mạch 1 

Methylprednisolone 45mg/m2 da Uống 1→5 

Etoposid 100 mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1→3 

- CHOP-Bleo 

Cyclophosphamid 750mg/m2 da Truyền tĩnh mạch 1 

Doxorubicin 50mg/m2 da Truyền/tiêm tĩnh mạch 1 

Vincristin 1,4mg/m2 da (max 2mg) Tiêm/truyền tĩnh mạch 1,5 

Methylprednisolone 45mg/m2 da Uống 1→5 

Bleomycin 10 đơn vị/m2 da Truyền tĩnh mạch 1, 5 

- DHAP 

Cisplatin 100mg/m2 da Truyền tĩnh mạch chậm trong 24 giờ 1 

Cytarabine 2g/m2 da/12 giờ Truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, 2 lần/ngày 2 

Dexamethasone 40 mg Uống hoặc truyền tĩnh mạch 1-4 

 - Dexamethasone nhỏ mắt trước và sau dùng cytarabine. 

 - Điều trị 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 28 ngày. 

- ESHAP 

Cisplatin 25mg/m2 da Truyền tĩnh mạch liên tục 1→4 

Etoposid 40mg/m2 da Truyền tĩnh mạch trong 1 giờ 1→4 

Cytarabine 2g/m2 da Truyền tĩnh mạch trong 3 giờ 5 

+ Dexamethasone nhỏ mắt trƣớc và sau khi dùng cytarabine liều cao 

 + Điều tri 3-6 đợt, mỗi đợt cách nhau 28 ngày. 

- ICE 

Ifosfamide 5g/m2 da Truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ 2 
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Etoposid 100mg/m2 da Truyền tĩnh mạch trong 2 giờ 1→3 

Carboplatin AUC 5 Truyền tĩnh mạch trong 1 giờ 2 

 Điều trị 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 14 ngày. Dùng mesna trƣớc và sau truyền ifosfamid. 

68 

- Chlorambucil: 0,1-0,2mg/kg/ngày x 7-14 ngày, chu kỳ 28 ngày. Hoặc 0,4- 

0,6mg/kg mỗi 2 tuần có thể kết hợp với prednisolone. 

- Chú ý: 

+ Nếu u lympho không Hodgkin tế bào B có CD20+, thêm rituximab vào ngày 1 

(48h) ở các phác đồ CHOP, CVP, EPOCH, CHOP-E, CHOP-Bleo, FC, ICE. 

 + Các phác đồ gồm CHOP, CVP, EPOCH, CHOP-E, CHOP-Bleo, FC có thể 

dùng đến 9 đợt. Trong đó: 3 đợt đầu có thể dùng cách nhau từ 14-21 ngày; 3 đợt tiếp 

theo 

cách nhau 21-30 ngày. Khoảng cách giữa các đợt phụ thuộc vào lâm sang, xét nghiệm. 

+ Trí hoãn điều trị khi máu ngoại vi có số lượng bạch cầu trung tính < 1 G/L 

hoặc số lượng tiểu cầu < 100G/L. 

IX. THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ 

- Các trường hợp đặc biệt: Xuất hiện hạch to, sốt, gầy sút cân…phải tái khám ngay. 

- Với nhóm tiến triển nhanh, tái khám 1 tháng/ lần trong năm đầu. Sau đó, 3 tháng/ 

- lần trong năm thứ 2. Sau đó 6 tháng/ lần trong 3 năm tiếp và sau đó 1 năm/ lần. 

- Với nhóm tiến triển chậm tái khám 3 tháng/ lần trong năm đầu. Sau đó, 4 tháng/ 

lần trong năm thứ 2, 6 tháng/ lần trong năm thứ 3. Sau đó 1 năm/ lần. 

- Với mỗi lần tái khám: 

 Khám lâm sàng: Chú ý các triệu chứng lâm sàng, hạch to, gan to, lách to. 

 Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu; CT bụng ngực hoặc 

PET, 

- PET/CT mỗi 6 tháng trong 2 năm đầu, sau đó chụp khi có biểu hiện lâm sàng. Xét 

nghiệm 

- tủy đồ ít nhất 2 năm/ lần. Làm lại sinh thiết khi có hạch to trở lại hoặc có tổn 

thương mới. 
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X. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ 

Loại đáp ứng Khám LS HẠch lymphô Mass hạch  Tủy 

xương 

CR Bình thường Bình thường Bình thường Bình 

thường 

Cru Bình thường Bình thường Bình thường Bình 

thường 

 Bình thường Bình thường Giảm>75% Bt hay không 

xđ 

PR Bình thường Bình thường Bình thường (+) 

 Bình thường Giảm >=50% Giảm >=50% Nghi ngờ 

 Giảm gan/lách Giảm >=50% Giảm >=50% Nghi ngờ 

Tái phát/ Gan lách to,  Tổn thương mới hay tăng (+) trở lại 

tiến triển tổn thương mới  kích thước 

 


